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  عرفانی مشاهدة و مکاشفه اصطالحات در تأملی
 1احمد دهقان

  چکیده

مکاشفه یعنی درك و دریافت چیزي که که بر فهم انسان پوشیده است و مشاهده و قرب و نزدیک شدن است ، ولی معنی 
در این گفتار این  .شود هر دو به هم نزدیک است و بیشتر به معنی دیدن حق است و به قلب و چشم مربوط میاصطالحی 

اصطالحات از دیدگاه عرفانی به معناي وسیع و با شمولیت مکاتب بزرگ از جمله اسالم، مسیحیت و زرتشت و با محوریت عرفان 
هاي ساختاري آنان که مشتمل بر پیکرپذیري اندیشه، و سفر به  اساس بنیان و از منظري دیگر آنها را بر. شود اسالمی نگریسته می

هاي ساختاري یکسانی دارند  دهد که مشاهده و مکاشفۀ بنیان این پژوهش نشان می .ناخودآگاه است، مورد بررسی قرار گرفته است
صاویري است که در اثر پردازش عناصر و در واقع هر دو ارتباط با خودآگاه و دریافت مفاهیم فراوري شدة ذهنی و دیدن ت

شود و در رؤیا و یا در حالت بیداري به صورت پیکرینه شده  هاي محیطی در اثر سالها تمرکز در ذهن ساخته می اعتقادي و داده
هاي گذشتگان جستجوگري است که با وجود  قابل مشاهده است، بخش عمدة این تجارب منبعث از الگوبرداري از دریافت

هاي جهان در پی حل معماي هستی بوده اند، و تدبر سالیان آنها در کاینات باوري عمیق به جهان  ت عظیم شان از پدیدهمجهوال
هاي عالم  عناصرشهودي این متفکران حاصل همین جستجوگري و نگرش ژرف آنها در پدیده. غیب را در آنها ایجاد کرده است

  .است

  

  

  پیکرپذیري اندیشه، ناخودآگاهمکاشفه،مشاهده، عرفان، : کلیده واژها

                                                        
  Dehghanahmad10@yahoo.com: دانشجوي دورة دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد ، رایانامه - 1

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه

شود که نوعی واقعیت روانی انکار ناپذیر است و به آن حس و حال  گاهگاهی حاالت ویژه اي در برخی از افراد ایجاد می
 مهمترین این اصطالحات مکاشفه و. کنند  عرفا عموماّ حاالت متعالی خود را با اصطالحاتی عرفانی بیان می. گویند عرفانی می

ها و ارتباط سالک با جهان  مشاهده است، این دو اصطالح معانی نزدیک به هم و تقریبأ یکسانی دارند، و انواع متنوع دریافت
که با ) 3: 1389پیترسون (»آورند ها اصل و منشاء دین را پدید می طبق نظر ویلیام جیمز این تجربه«. گیرد  فراسوي حس را در بر می
وقتی که خوب . شود منقسم می...ع و حجم ارتباط به اقسامی از قبیل سفرهاي غیبی، رؤیت ، اتحاد با حق وتوجه به باور سالک و نو

عرفان و مباحث عرفانی با همۀ . بینیم که عرفان هم جداي از این دو اصطالح چیز دیگري نیست اندیشیم، می در این خصوص می
عارف واصل کسی است که از طریق مشاهده و . ش همین موارد استابعادي که در طول تاریخ ادیان پیدا کرده است عصاره ا

در متون دینی . مکاشفه به معارفی دست یابد، حق را رؤیت کند و سري به جهان غیب بزند و حقایقی را در باب جهان کشف کند
عرفانی نزد همۀ اهالی کشف  عوالم و احوال. اعم از اسالمی و غیر اسالمی نیز تعریف این دو اصطالح همین موارد یاد شده  است

پژوهشگرانی که در مورد عرفان قلم زده اند غالباً به این نکته اشاره کرده اند که حاالت «از گذشته تا حال وجه مشترك بسیار دارد
  ) 21.:1388استیس( »ها و نهادهاي مذهبی مختلف، اساساً یکسان یا مشابه اند  ها و فرهنگ ، در زمان عرفانی در سراسر جهان

هاي گوناگون میسر است که مهمترین روش ، ریاضت، تالش  تدبر و رعایت آداب است ،  ورود به حاالت عرفانی از راه
)  14:  1388استیس(» آورد نوعی تمرین تنفس هست که حس و حال عارفانه پدید می«مثالّ . هاي دیگري هم وجود دارد شیوه

برد که این موارد اخیر ابعاد  ر آور هم انسان را به همان حاالت و عوالم میمصرف داروهایی مثل مسکالین و مواد مخدر و سک
حتی عشق ، غم و اندوه ، سماع و موسیقی ، نگریستن به جریان آب . سازد  قدسی و  ماورایی این حاالت و عوالم را مخذوش می

کردن هوشیاري انسان و به حال سکر و بی ها زایل  شود ، که وجه مشترك همۀ  این علت همه موجب حس و جال عرفانی می... و
  .خودي رساندن سالک است

هاي  و بعضی از رؤیاهایشان حس وحال عرفانی آنهاست ، زیرا یکی از ویژگی. از یک نظر همۀ انسانها به نوعی عارف هستند 
چیزي است و راز سر به  به طوري که همیشه در پی سردرآوردن از راز و رمز هر. مهم و بنیادي شخصیت انسان رازجویی اوست

اما عقاب تیز . ها در پی دست یابی به آن بوده است مهر جهان از مهمترین اسراري است که بشر از آغاز شکل گیري اولین تمدن
با گسترش تدریجی فرهنگ و رشد ادیان به همراه . بال اندیشه در شکار این صید گریز پاي همواره تهی دست بازآمده است

ها و تأمل  این دغدغه. آورد ر و رسیدن به رفاه نسبی، انسان فرصت بیشتري براي اندیشیدن به آسمان به دست میحرکت تکاملی بش
که این رؤیاها را . دهد ها و مادة اولیۀ رؤیاهاي آدمی را شکل می ها، داده در افالك به اضافۀ نیازها و تالش براي برآوردن آسان آن

داند  به واسطۀ همین رؤیاها است که انسان خود را قدسی می. ان فراسوي حس به حساب آوردتوان اولین پیوند انسان  با جه می
ها و تفاسیر هستی از مکتوب شدن چنین رؤیاهایی که تعدادي  بخش مهمی از اسطوره. ومحتواي خواب را پیام آسمانی می شمارد

ي مورد بررسی در این پژوهش در واقع گزارشی از ها گزاره. ازآنها در واقع حاصل یک تجربۀ عرفانی است آفریده شده است
( ».که در آن آدمی حضور بی واسطۀ چیزي فراطبیعی را احساس کند«نوعی تجربۀ دینی است و تجربۀ دینی هم تجربه اي است

شود  میبررسی ... در این مقاله این اصطالحات در مکاتب مختلف از جمله اسالم ، زردشت و مسیحیت  و )72 -71:1389پیترسون 
  . گیرد  نظر مشایخ و بزرگان مکاتب نیز مورد مالحظه قرار می. 

  هاي مشایخ عرفانی تعریف اصطالحات مشاهده ومکاشفه براساس گفته:الف
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انسان در پی کوشش براي شناخت جهان و خالقش از همان آغاز اندیشمندیش دست به تالشهایی زده و با گذشت ایام به 
او براي اینکه تجارب خود را به دیگران منتقل کند ناگزیر از این بوده است که مراحل سیر خود را . هایی دست یافته است تجربه

هاي  با توجه به اینکه داده. مدون سازد و با ابزارها و امکانات زبانی حاالت و تجربیات خویش را قابل آموزش و انتقال گرداند
ن نیست ، آرزومندان و سالکان تجارب عرفانی در جریان تأمالت خود به نتایج ذهنی افراد به دلیل  تفاوت محیط تکاملی آنها یکسا

هاي آرزوي او یافتن  مثال کسی که منت. یابند که در مواردي با اهدف دیگران اندکی متفاوت است مورد نیاز خویش دست می
کند و فرد دیگري پاسخ همان پرسش را  پاسخ یک مسأله است  ،پاسخ خود را به گونه اي که بعداً توضیح خواهم داد دریافت می

کند و کسی که دغدغۀ او دیدن جهان آخرت و حاالت آن است  ،همان را براساس افق انتظار  چیزي متفاوت با آن دریافت می
که ) ق.ه378(مانند ابونصر سراج طوسی .بعضی این حاالت را مکاشفه نامیده اند .بیند وچیزهاي دیگر نیز بدین قرار است  خود می

  :گوید در این خصوص چنین می

کشف بیان چیزي است که ( یعنی) 422: 1960سراج، ( »الکشف بیان ما یستتر علی الفهم فکشف عنه للعبد کانَّه رأي عین؛« 
همانطور که ) بیند شود بطوري که گویی چشم آن را می پس براي بنده پوشش از آن برداشته می. بر فهم انسان پوشیده است

شود، سخنی از موضوع و مکان دیدن در میان نیست وسیلۀ دیدن هم چشم است و به چشم دل یا سر تفکیک نشده  مشاهده می
  :گوید  چنانکه محی الدین عربی می.برخی هم آن را مشاهده گفته اند.است

محی ( »هی تتلو المکاشفهان قلت و ما المشاهده قلنا رؤیه االشیاء بدالئل التوحید و تکون ایضاً حقیقه الیقین من غیر شک و « :
  )132: الدین 

بنابراین مشاهده از نظر ابن عربی دیدن اشیا به دالیل توحید و رؤیت حق در اشیا و همچنین حقیقت یقین است و به طور کلی 
  :دگوی چنانکه ابونصر سراج در جاي دیگري می.بعضی هم مشاهده ومکاشفه  را یک چیز دانسته اند ..داند مشاهده را رؤیت می

یعنی مشاهده به معنی ) 412:  1960سراج،(» المشاهده بمعنی المدناه و المحاضره و المکاشفه و المشاهده تتقاربان فی المعنی« 
وي در جاي دیگري مکاشفه را به دو . قرب و نزدیک شدن است و محاضره و مکاشفه و مشاهده در معنی به هم نزدیک هستند

تواند براساس موضوع  این تقسیم بندي می. همانطور که در سطور نخستین بدان اشاره شد کند که نوع بصري و قلبی تقسیم می
کسانی هم مشاهده را رؤیت حق دانسته . تواند ذات حق باشد هاست واین پنهانی می زیرا مکاشفه بیان و وضوح پنهانی. مکاشفه باشد

اهده را به معنی دیدن خداوند با دل و برابر رؤیت حق در کتاب کشف المحجوب مش) ق.ه 5ق ( چنانکه ابوالحسن هجویري .اند
  .گوید او می. تلقی کرده است 

  ) 230. 1339هجویري(» بینند اندر خالء و مالء مراد این طایفه از عبارت مشاهدت، دیدار دل است که به دل حق تعالی را می« 

  :گوید ابونصر سراج می  

مکاشفه اي که مربوط به بینایی و دیده ( یعنی) 422. 1960. سراج(» ب باالتصالمکاشفات العیون باالبصار و مکاشفات القلو« 
  .)شود میسر می) ذهنی( هایی که مربوط به قلب و فهم و دانستن است با اتصال قلبی  گیرد و مکاشفه ها  صورت می است با چشم

  :گوید است و میمعتقد است که شهود حق در این دنیا هم میسر ) ق.ه6و5ق ( عین القضات همدانی 

چون محبت ایشان درست » المرء مع من احبه« مرد به محبت و متابعت اولیاء و اصحاب پیغامبران از اصحاب پیغامبر شود که « 
  :گوید کند و می و در جاي دیگر اقرار به دیدن پیامبر می» راي قلبی ربی« گشت او را بدین عالم رؤیت راه دهند که 
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صبرکرد این . چون این خواب از بهر ما حکایت کرد....... را به خواب دیدم -شب مصطفی صلعمام: شیخ ما سیاوش گفت« 
عین (» ...چون نگاه کردم مصطفی را دیدم که از در در آمد و . ها مستغرق شدم  بیچاره از صبر بنالید و همگی در گفتن این بیت

  : ویدگ شود و می و در جاي دیگر رؤیت حق را معترف می) 234:القضات 

هر دو نور برآمدند و صورتی . در این مقام من که عین القضاتم نوري دیدم که از وي جدا شد و نوري دیدم که از من برآمد«  
ر مانده بود . زیبا شد  203:همان (» دهد رأیت ربی فی احسن صورت خود نشان می.... چنانکه چند وقت در این حال متحی(  

. گردد نیز بر این باور است که اگر دل صیقل شود پذیراي انوار غیب می) ق.ه 537-654( دایهشیخ نجم الدین رازي معروف به 
  گوید و می

صقالت یابد و زنگار طبیعت و ظلمت صفات بشریت از او محو ) ال اله اال اهللا( بدانک چون آینه دل بتدریج از تصرف مصقل « 
پذیراي انوار غیب گردد و سالک به حسب صقالت دل و ظهور انوار » انّ لکل شی صقاله ً و صقاله القلوب ذکر اهللا« شود که 

و از نظر نجم الدین ) 299:نجم رازي ( » .مشاهد آن انوار شود در بدایت حال، انوار بیشتر بر مثال بروق و لوامع و لوایح پدید آید
وه بر رؤیت حق ، دیدن بزرگان در عین القضات مکاشفه ومشاهده را عال. رازي شهود و مکاشفه منشاء پیدایش معرفت است

. عین القضات.(داند وبه رؤیت آنها اقرار کرده است  گذشته اي که آنها را ندیده است ،مثل پیامبر اسالم  و امام محمد غزالی می
280-234.(  

براي نیل به داند و در عین حال راه را  عقل را از وصول حقیقی به معرفت الهی عاجز می) ق.ه7-6ق ( محیی الدین عربی 
داند و دیگر اینکه همانند  و چنین علمی را هبه اي می. داند معرفت راستین تنها از طریق اراده، فتوح مکاشفه و تعلیم الهی ممکن می

او همچنین . گوید که مکاشفات و ذوقیات مؤید رؤیت حق است و می. داند دیگران مکاشفه را راه شناخت و دیدن حق می
  : گوید می

شناسد و این  قصد خاصی است که انسان بوسیلۀ آن خداوند را از راه فتوح مکاشفه نه از طریق عقل و برهان و مباحثه میاراده « 
گوید که پیامبر را دیده و  وي  او همچنین می) .522:محی الدین (» .گونه شناسایی و معرفت ذوقی از طریق تعلیم الهی حاصل شود

  )54:همان .(ت تا آن را به مردم بدهدکتاب فصوص الحکم را به او داده اس

  .براساس آنچه گفته شد مکاشفه به معناي رؤیت حق ، دریافت علوم و همچنین رؤیت بزرگانٍٍٍٍٍِِِ درگذشته است

  مکاشفه و مشاهده در قرآن:ب

ه خوانندگان شود ک و همین مسأله موجب می. در قرآن آیاتی وجود دارد که در آنها سخن از رویت خداوند مطرح شده است 
قرآن نگاهی جدي به موضوع و مسالۀ رویت داشته باشند ، البته چون این مباحث مسبوق به سابقه است و در ادیان ماقبل هم از 

در جوامع متمدنی مثل ایران که سابقۀ . شود که مساله جدي تر دنبال شود  رؤیت خداوند سخن به میان آمده است  ، موجب می
اي دارد و خود محیط وحی نیز که محل تالقی ادیانی مثل یهود و مسیح و حنیف بوده است، بدیهی است  دینی و فرهنگی دیرینه

اعتقاد بر آفریننده اي بزرگ موضوعی است فراگیر و صرفنظر از ماهیت و . تواند جایگاه ویژه اي را بیابد  که این مساله می
. طبیعی است که دغدغۀ رؤیت آن نیز مساله اي عام و فراگیر باشد  از این رو. ویژگیهاي آن وجه مشترك همۀ ادیان بوده است 

هاي نخستین فرهنگ اسالمی به  هاي دینی عارفان و سالکان پیشین دارد ، پس آنچه در سده این عمومیت ریشۀ دیگري در تجربه
هاي  ترین آن تندیس الههشود ، موضوعی است آشنا و آبشخوري به وسعت تاریخ دارد که نزدیک عنوان مسالۀ رؤیت مطرح می
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مهمترین نمونۀ آیات موجود در این . بت به عنوان نماد کهن خداوند و یادگار دوران انسان خدایی است زیرا  .بتخانۀ کعبه است 
  ) 143) 7(اعراف ) ( رب ارنی انظر الیک : (است که فرمود ) ع ( خصوص مربوط به تقاضاي حضرت موسی

هرگز مرا ) ( لن ترانی : ( و خدا نیز در پاسخ فرمود ) ه من بنما که جمال تو را مشاهده کنم خداي من خود را آشکارا ب(   
که بعضی گفتند نفی ابدیست و خدا قابل رؤیت نیست و . و همین پاسخ محل ظهور مباحث کالمی رویت است ) نخواهی دید 

آیۀ دیگري که بر رؤیت خداوند صراحت دارد . وت است مراد نفی رؤیت خدا در دنیاست و در آنجا معیارها متفا: گروهی گفتند 
  )  22ـ  23)  75( قیامه )) ( وجوه یومئذ ناضره الی بها ناظره : (( این آیه است 

کال : (( و آیه دیگر این است ) نگرند  آن روز رخسار طایفه اي از شادي برا فروخته و تازه باشند و بسوي پروردگار خود می( 
  )  15) 83(مطففین )) ( ئذ لمحجوبون انهم عن ربهم یوم

  ) ، هر آینه آن روز ایشان از دیدار پروردگار خویش محجوب باشند ] چنین نیست [ هرگز( 

چون این جمله خطاب به کافران است  و آنها از دیدار حق محجوبند ، چنین استداللی کرده اند که پس مومنان محجوب 
و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک : ( فرماید  آیۀ دیگر این است که می. قیامت ممکن است نیستند و بر این اساس رؤیت خداوند در 

  )  55)  2( بقره ) ( نري اهللا جهره 

آیۀ دیگر در این مورد این ) . آوریم مگر آنکه خدا را آشکارا ببینیم  به یاد آرید وقتی که گفتند اي موسی ما به تو ایمان نمی( 
اذ * عندها جنه المأوي* عند سدره المنتهی* و لقد رءاه نزله اخري * افتمرونه علی ما یري * لفؤاد ما رايما کذب ا: (( آیه است 

  )11-17) 53( نجم 0» ما زاغ البصر و ما طغی* یغشی السدره ما یغشی

را بار ) جبرئیل( نه او هر آی* کنید آیا شما در آنچه پیامبر دید با او گفتگو می* در آنچه دید دروغ داخل نکرد) پیامبر( دل ( 
انوار ( پوشید هر آنچه  وقتی که سدره را می* بهشت آرامگاه نزدیک آن سدره است* نزدیک سدره المنتهی* دیگر دیده بود

سوره اعراف است که )  172(و دیگر بخشی از آیه ) چشم پیامبر کجروي نکرد و از مقصد تجاوز ننمود* پوشید می) الهی
  )آیا من پروردگار شما نیستم ، بلی ما به خدایی تو گواهی می د هیم) ( 172) 7(اعراف ( » کم قالوا بلی شهدناالست برب« :فرماید می

هرگز مرا ( » لن ترانی« آنچه ذکر شد پاره اي از آیات رؤیت است که البته معتزله و دیگر مخالفان رؤیت نفی موجود در 
و از جمله . کنند دن آیات دیگري از قرآن و استدالالت عقلی رؤیت خدا را نفی میدانند و با شاهد آور را نفی ابد می) نخواهی دید

  :فرماید این آیه که می

و ) یابد ها را در می چشم) خدا(یابند و او  ها او را در نمی چشم) ( 13) 6(انعام ( » ال تدرکه االبصار و هو یدرك االبصار« 
وجوه « مقایسه شود با آیۀ . خنی از این جهان و آن جهان هم مطرح نشده استپیداست که آیه به عدم رؤیت حق تصریح دارد و س

رسد که قرآن به  و البته به نظر نمی. ها را موجب شد  ها صف آرایی و این تقابل گزاره) 23و22) 75(» یومئذ ناضره الی ربها ناظره
در این موارد  در بخش . مشاهدة حق برآمده باشد  طور جدي در پی طرفداري یا تأکید بر یک نظر پیرامون امکان یا عدم امکان

  .پایانی مشروحتر سخن خواهیم گفت

  مکاشفه ومشاهده  در ادیان دیگر: ج
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وجود . همانطور که در فصل پیشین بدان اشاره شد مسألۀ مشاهدة خدا  یا اتحاد با او پیش از اسالم نیز مطرح بوده است   
ماّ  نوعی حاکمیت مقتدرانه بوده است اما چون باور به حلول  روح و اقتدار خدایی در خود خداها در اساطیر ، گر چند عمو -انسان

البته نباید انتظار داشت که به گونه اي که در فرهنگ )  141-140.: 1386فریزر، . ( آید داشته اند ، نوعی اتحاد با خدا به حساب می
شده و تئوریزه شده است در ادیان قدیمی تر نیز به همین صورت باشد، در اسالمی به طور گسترده و فراگیر به این مسائل پرداخته 

دین آسمانی کهنی مثل یهود که کتاب آسمانی هم دارد، همین درخواست موسی براي رؤیت خداوند که قرآن هم آن را تأیید 
ا جاء «.ین قرار استي مورد اشاره بد آیه. ي حق است کند، دلیل واضحی بر تالش ذهنی آن قوم در خصوص مشاهده می و لم

و هنگامیکه موسی به وعده گاه ما آمد و ) (143/قرآن کریم اعراف( » . . .موسی لمیقاتنا و کلّمه ربه قال رب أرنی أنظر الیک 
  )خواهم تو را ببینم  اي خدا می: گفت. خدایش با او سخن گفت

خواهد از هر رازي سر در بیاورد، و از سوي  که میي مشاهدة حق از سویی مربوط به حس کنجکاوي بشر است  طرح مسأله
دیگر که باز هم ریشه اش همان کنجکاوي بشر است آیات و روایاتی است که در کتب آسمانی و روایات دینی صاحبان مکاتب 

  .در تورات نیز چنین آمده است. تأثیر صرف نیست شود و آمده است،  مربوط می

و گفته اند که خدا بر موسی تجلی کرد و ) مجد و جالل خود را به من نمایان کن) ( 33/18سفر خروج ( » قال ارنی مجدك« 
  .را از قفا ببیند) خدا( به او اجازه داد تا وي 

  :در باب اول انجیل چنین آمده است. موضوع دیدار خداوند در میان مسیحیان نیز مطرح بوده است

  )18/1. یوحنا.عهد جدید(» هیچ کس هرگز خدا را ندیده است«

قدیس اگوستین مشاهدة خدا را در دنیا به صورتی مبهم و . در نظر یهودیان و مسیحیان دیدار خداوند در آخرت ممکن است
  )29فصل -22اگوستین سنت ، کتاب. ( دانست مجمل ممکن می

زیرین یا همان دوزخ هاي دور ثبت شده و به ما رسیده است، عموما سفر به جهان  هاي دینی که از گذشته مواردي از تجربه  
ایزدبانوي » اینانا«) 31: 1378افسانه گیلگمش(کند سال پیش به جهان زیرین سفر می 5000همدم گیلگمش حدود  » انکیدو«. است

: 1389ساندرز. (کند سال پیش به دوزخ سفر می 4000زمین حاصلخیز نیز براي تصاحب شهریاري خواهرش بر جهان زیرین حدود 
موبد «) 59: 1353افالطون.(کند سال پیش در سیر خود شرح دوزخ و عذاب دوزخیان را بیان می  2500حدود» ار«) 170

سال پیش در  1700ویراف زرتشتی )  733-735:. 1370احمد تفضلی(بیند سال پیش چاه  ویل دوزخ را می1770حدود »کرتیر
   56-97: 1382ژینو فیلیپ،.(شود دوزخیان مربوط میمعراجش سفر کوتاهی به بهشت دارد اما بیشتر سیر او به دیدار از دوزخ و 

و کرتیر و ویراف حساب شده و نظام » ار«البته پیداست که سفرهاي کهن تر مثل انکیدو و اینانا خیلی نظام مند نیست، اما سفر 
کرده اند، بی  دگی میتمدنی که اینانا و انکیدو در بین النهرین در آن زن. هاست مندتر است و علت این اختالف تفاوت در تمدن

تردید با تمدن روزگار افالطون و زرتشت تفاوت بسیار دارد و به این ترتیب میان تمدن روزگار افالطون و زرتشت تا جوامع 
رسد و از آن پس به  اما با ظهور آخرین دین بزرگ جهان، تحول و تکامل دینی به کمال می. متأخرتر تفاوت از همین قرار است

کند و کسانی که از منظر باورهاي تثبیت شدة خود به جهان  دن دینی جدید، استحاله و تکامل دینی فروکش میدلیل ظهور نکر
هایی تکرار همان تجارب  هاي آنها با تفاوت نگرند و آن باورها سرلوحۀ زندگی و سامان دهندة تصاویر ذهنی آنان است، تجربه می

اما اگر انسان معاصري نگاهش به جهان دیگرگونه باشد قطعاً تجارب او . ن معاصرمثل تجربه دانته و کشیشان و قدیسا. گذشته است
کشف و شهود یا ) 389.:1389شفیعی کدکنی،(نیز ساختار متفاوتی خواهد داشت، مثل تجربۀ شفیعی کدکنی در شعر معراجنامه 
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ستیابی به معارف، رؤیت خدا و پیامبران و هاي متفاوت دارد که شامل د تجارب آدمی براساس ذهنیت  و اهداف بینندة تجربه شکل
ها براي توجیه باورهاي خود مدد  برخی از مومنان حتی از این تجربه«از نظر کاربرد . شود می.... سفر به جهان غیب و 

یل این نظریه و یکی از دال)همان(» آورند ها اصل و منشاء دین را پدید می طبق نظر ویلیام جیمز این تجربه«) 3: پیترسون (»گیرند می
) 5: همان (».توان در ادیان توحیدي، چند خدایی و بی خدا به یک اندازه یافت هاي دینی را می تجربه«تواند این نکته باشد که  می
  :گوید از حکماي یونان در  این خصوص می» فلوطین«

یابند، هر موجودي همۀ جهان معقول را  بینند، وخود را در دیگري می آنان همه چیز را نه در صیرورت ، بلکه در کینونت می« 
  )72:.  1388.استیس (»هر چیز در همه چیز و همه چیز در هر چیز.در بطن خود دارد، لذا همه در همه جا هستند 

  :  عارف پرشور قرون وسطایی کاتولیک» یان فان رویسبوکم«نمو نه اي دیگراز   

قید صورتها ، به سویداي خویش راه یابد، ودر آنجا نوري ابدي را جلوه تواند بی تعلق وسبکبار از  مرد خدابین همواره می«  
هایی از مکاشفۀ  در اینجا   بخش) 92-91:همان (».و لذا جز وحدت هیچ درنمی یابد.روحش بی تفرقه و بی تمایز است... گر بیند

  :گذرانیم  یوحناي رسول را به عنوان  شاهد ي دیگر از نظر می

. فرشتۀ اول شیپورش را به صدا در آورد. آهنگ نواختن آنها کردند.ه که آن هفت شیپور را داشتند آنگاه آن هفت فرشت«  
آنگاه دیدم ... ها سوختند ویک سوم درختان سوختند وهمۀ سبزه.وتگرگ وآتش آمیخته با خون بود که ناگهان بر زمین بارید

آن . ر شاخهایش ، وبر هر سرش نامی کفرآمیز نوشته شده بودده شاخ داشت وهفت سر،با ده تاج ب. آید وحشی از دریا بیرون می
اما پاهاي خرس داشت و دهان شیر و اژدها قدرت خود را وتخت خود را به وحش . وحش که من دیدم به پلنگ می مانست

د داشت تا ساکنان کرد و انجیل جاودان با خو آنگاه فرشته اي دیدم که در دل آسمان پرواز می...واقتداري عظیم به او بخشید.داد
  )   375-380:عهد جدید .  (از هر قوم و زبان وطایفه وملت که باشند. زمین را بشارت دهد

  : مکاشفۀ برهمنی از سرزمین هندوستان  

کنند که به اعتقاد بخش           در چنچیواد شهرکی تقریباّ ده مایل دورتر از پونا در غرب هند خانواده اي زندگی می«    
این خداي نامدار درحدود . کند  از ماهاراتاها گان پولی ، خداي فیل سر در هر نسل از  آن خانواده در یک نفر حلول میبزرگی 

. هاي پونا  به نام مورا باگورسین که با پرهیز ودعا در پی رستگاري بود تجسم یافت در قالب یکی از برهمن} میالدي{ 1460سال 
در رؤیایی شبانه بر وي ظاهر شد و وعده داد که قسمتی از روح قدسی خویش را به او و هفت خدا . او پاداش پارسائیش را دید 

  )  141-40:فریزر(» . پشت از اعقاب او ارزانی دارد

ها با توجه به محیط و مکتب وهدف صاحب تجربه  مفاهیم  شود ، هر کدام از تجربه ها مشاهده می همان طور که در نمونه
در این خصوص در بخشهاي دیگر توضیح بیشتري . گرچند شاید شرایط ایجاد همۀ آنها یکسان باشد .  کند خاصی را بیان می

  .      خواهد آمد

  مشاهده و مکاشفه  در احادیث اسالمی:د

شود  ي عارف مسلکان و عزلت نشینان مسلمانی مربوط می ریشۀ اصلی جدال باورمندان ومنکران  مسلمان دیدار حق به تجربه
و سایر بزرگان اسالم که )ص(هاي قرآنی که ذکر آن گذشت و همچنین اخبار نقل شده از حضرت محمد  وجه به اشارهکه با ت

باورمندانه به آن تجارب دست یافته اند، زیرا اهالی این تجربیات آیات و روایات وارده در این خصوص را مطابق باور خویش و 
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در این خصوص .کنند فات نیز اشارات قرآنی و روایی را مؤید باور خود قلمداد میدانند منکران این مشاهدات و مکاش مؤید آن می
  :اولین حدیث در این مورد از پیامبر اکرم نقل شده است که بدین قرار است. آوریم به جهت اختصار ، فقط دو حدیث را می

فقال انکم ستعرضون علی ربکم فترونه . لیله البدرفنظر الی القمر ) ص(أعن جریر بن عبداهللا البجلی قالک کنا جلوساً عند النبی « 
  )687: تحقیق احمد شاکر . سنن ترمذي( » کما ترون هذا القمر التضامون فی رؤیته

شما بدون شک با خداي خود دیدار خواهید کرد و همچنانکه این ماه : از جریر بن عبداهللا بجلی روایت شده است که گفت( 
میبدي در تفسیرش ضمن بیان حدیث معراج حدیث .)بدون اینکه در دیدن او ستمی روا بدارید. بینید را می) خدا( بینید او  را می

مصطفی چون بدین مقام رسید اقبال درگاه عزت دید و نواخت جهان مادي ثم دنی فتدلی « گوید او می. رؤیت را هم آورده است
می از هیبت و عظمت و سیاست الوهیت دید از خود بی بر وي آشکار گشت دید آنچه دید، شنید آنچه شنید، در نگریست عال

یکی دیگر از روایات بسیار مهم در )493:. میبدي ( » .رأیت ربی عز و جل بعینی: و فی روایه اخري قال... خود گشت متحیر ماند
  :باب رؤیت خدا در توحید صدوق آمده است، که چنین است

آمد و )ع(که ایشان فرمودند که یکی از علماي یهود به خدمت امیرالمومنین  کند نقل می) ع(ابوالحسن موصلی از امام صادق « 
حضرت فرمود که واي بر تو، عادت من این . عرض کرد یا امیر المومنین آیا پروردگار را دیده اي در هنگامیکه او را پرستیده اي
او را چگونه و با چه کیفیتی دیدي؟ حضرت  نبوده است که پروردگاري را بپرستم که او را ندیده باشم، عالم یهودي پرسید،

بر این اساس )99: 1416صدوق. (توانند او را به حقایق ایمان ببینند ولی دلها می. توانند او را ببینند  ها نمی که واي بر تو چشم: فرمود
  . علماي شیعه بر رؤیت قلبی و شهود باطنی حق اتفاق نظر دارند

   مکاشفه و مشاهده در آثار صوفیه: س

اکنون براي این که فضاي ذهن آمادگی بیشتري . در بخشهاي پیشین از قول مشایخ و بزرگان  صوفیه ، سخنانی را نقل کردیم  
نیازي به توضیح ندارد که . دهیم  براي پذیرش نظریۀ مقاله را داشته باشد ، این موضوع را در آثار موثق صوفیه مورد بررسی قرار می

دهد واین اشارات اندکی  هاي عظیمی را تشکیل می هاي عرفانی بزرگان طریقت اسالمی گنجینه ده از نظریهخوشبختانه آثار بجا مان
  :گوید می) ق.ه 4ق(ابونصر سراج طوسی .از بسیار است 

کیف  المکاشفه علی ثالثه اوجه، مکاشفه العیان باالبصار یوم القیامه و المکاشفه القلوب بحقائق االیمان بمباشره الیقین بال« 
( »والحد و  والحاله الثالثه مکاشفه االیات باظهار القدره لل انبیاء علیهم الصاله و االسالم بالمعجزات و لغیرهم بالکرامات و االجابات

و مکاشفۀ دلها با حقایق . مکاشفه آشکار با چشم در روز قیامت است. گیرد مکاشفه به سه شکل صورت می)( 102: 1960سراج
ها با اظهار قدرت پیامبران که سالم و درود  به یقین بدون چگونگی و محدودیت و حالت سوم آشکار شدن نشانهایمان در رسیدن 

  )بر آنها باد با معجزه و جز آن با کرامات و استجابت دعاي آنها

  :گوید چنین می» التعرف« در ) ق.ه4ق (ابوبکر کل آباذي

د به چشم سر بدان جهان و مراد را مؤمنان بینند دون کافران از بهر آنکه اجماع است اهل معرفت را که خداي عزوجل را ببینن« 
  )84:کآلباذي( » دیدار خداوند کرامت است از خداي و کرامت اندر آن جهان نبود االخاص مؤمنان را

  :گوید می) 4و5ق ( ابوالقاسم عبدالکریم قشیري معروف به امام قشیري 
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کاشفه و هی حضوره بنعت البیان ، ثم المحاضره و هی حضور الحق من غیر بقاء تهمه المحاضره حضور القلب ثم بعدها الم«  
محاضره حضور قلب است و پس از آن )( 75قشیري ص (» فاذا صحت سماء و اسر عن غیوم الستر فشمس مشرقه عن برج الشرف

اقی ماندن تهمت پس هنگامیکه مکاشفه است و آن حضور اوست با صفت بیان بعد از آن محاضره است و آن حق است بدون ب
در ) ق.ه 5ق(ابوالحسن هجویري .)شود درخشان می. تابد شهود در حالیکه از برج شرف می. هاي پوشش محقق شد شنیدن از پرده

  :گوید کتاب کشف المحجوب می

: هجویري ( و مالء  بینند اندر خالء از عبارت مشاهدت دیدار دل است که به  دل حق تعالی را می) عرفا(مراد این طایفه « 
در مورد رؤیت اشاراتی » زبده الحقایق«و » تمهیدات«در دو اثر معروف خود به نامهاي ) ق.ه5-6ق (عین القضات همدانی )427

  :دارد مثل این عبارت

ز با گویم هر که امرو شنوي؟ می معرفت خود را ساخته کن که معرفت در دنیا تخم لقاء اهللا است در آخرت چه می! اي عزیز« 
  : گوید وي در جاي دیگري می)59: عین القضات(» معرفت است فردا با رؤیت است 

چون محبت ایشان درست »المرء مع من احبه« مرد به محبت و متابعت اولیا و اصحاب پیغامبران، از اصحاب پیغامبر شود که 
  )202:همان ( » رأي قلبی ربی« گشت او را بدین عالم رؤیت راه دهند که 

عین القضات مشاهده و مکاشفه را غیر از رؤیت حق، دیدن . هاي پیشین این گفتار به آن اشاره شد ور که در بخشهمانط
داند و به رؤیت آنها  نیز می» امام محمد غزالی«و بزرگانی چون  ) ص(بزرگان در گذشته اي که او را ندیده است از قبیل پیامبران 

  .کند حقیقت مکاشفه را چنین بیان می) 7ق( شیخ نجم الدین رازي ) 234-280:. تمهیدات.( اقرار کرده است 

بدانک حقیقت کشف حجاب بیرون آمدن چیزي هست بر وجهی که صاحب کشف ادراك آن چیزي کند که پیش از آن «   
ت آنچ یعنی حجاب از پیش نظر تو برداشتم تا مکشوف نظر تو گش» فکشفنا عنک غطائک« چنانکه فرمود . ادراك نکرده باشد

  . داند مهم ترین راه کسب دانش را مکاشفه می) 6-7(محی الدین عربی قرن )310:.،1360رازي نجم الدین( » دیدي پیش از این نمی

ورزد که طریق کشف بر طریق استدالل ترجیح دارد و علم مکتشف را علمی ضروري و  محیی الدین  بر این نکته اصرار می  
چنانکه ابوعبداهللا بن کتانی گفته است . ممکن است انسان در حالت کشف به استدالل هم دست یابد داند، البته غیر قابل شبهه می

کند و علم  به اعتقاد ابن عربی رؤیت علم عطا می)319:محیی الدین عربی .( شود و هم مدلول که در کشفش هم دلیل به او عطا می
محیی الدین  )55:همان .( رؤیت موجب سیطره و احاطه خواهد شدبنابراین . احاطه اي نسبت به معلوم را در پی خواهد داشت

کند و پیامبر  را مشاهده می) ص(کند که پیامبر  داند، او تصریح می کتاب فصوص الحکم خود  را حاصل یک مکاشفۀ عرفانی می
  :فرماید خطاب به او می

فقلت « : گوید و او در پاسخ می)54: ین عربیمحیی الد( »هذا کتاب فصوص الحکم خذه و اخرج به الی الناس ینتفعون به« 
  »السمع و الطاعه هللا و لرسوله و اولی االمر منا کما امرنا

کند که کتاب فصوص الحکم او  شود ،محی الدین عربی ادعا می به گونه اي که در جمالت پایانی این بخش مشاهده می  
وآن را به او داده .نی کتاب فصوص الحکم تألیف پیامبر اسالم است حاصل مکاشفۀ اوست وپیامبر این کتاب را به او داده است ،یع

نیازي به توضیح ندارد که این اظهارات آرزوي باطنی محی الدین است که . است تا به مردم برساند ومردم از آن استفاده نمایند
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به صورت واقعه اي کشفی بر او .ته است چون سالها با باوري راستین آن را در ذهن پرورانده است وتوجه وتمرکز زیادي بر آن داش
  .این مطلب را در بخش بعدي بیشتر توضیح خواهم داد.وارد شده است 

  بررسی مشاهده و مکاشفه و تجزیه و تحلیل نظرات : ش

آنچه تا بدین جا پیرامون اصطالحات مکاشفه و مشاهده بیان شد ،بر گرفته از کتب آسمانی ،روایات صاحبان و بزرگان   
همان طور که مشهود است ادعاي مشایخ در . ب و سخنان مشایخ و نظریه پردازان عرفانی بود،که بدون کم و زیادي نقل شد مکات

طبق نظر محیی الدین . این خصوص جاي تأمل بسیار دارد بخصوص سخنانی که از محیی الدین عربی در فصل پیشین نقل شد
  :گوید هر نوع معرفتی ترجیح دارد ومولوي هم آنجا که می علمی که مبتنی بر کشف باشد بدون شبهه است و بر

  گفتی کـه تو در میان نباشی                                          آن گفت توهست عین قرآن «

  ) 26: 1355مولوي،( »ي حق بود یقین دان کاري که کنی تو در میان نی                                          آن کرده

کند و همچنین ادعاي کسانی که به هنگام کشف ، از سفر به جهنم و بهشت سخن گفته اند و از مالقات با  همین نظر را بیان می
بزرگان دینی و پیامبران گزارش داده اند نیز از همین نوع است  ومشاهدات آنها در واقع پاسخی است که براي حل مسائل و 

ه اند اگر عللی را که برخی از صاحبان تجارب براي مکاشفات خود بیان کرده اند مرور کنیم مشکالت  زمانۀ خود به آن نیاز داشت
آنگاه از ایزدان «درمورد معراج کرتیر گفته اند که . شود به عنوان نمونه فقط به دو مورد اشاره می. این مطلب روشن تر خواهد شد 

و ارزانی داشته اند در صورت امکان جهان دیگر را نیز بدو بنمایاند که خواسته است که همانگونه که در زندگانی چنین مقامی را بد
بداندکارهاي نیک این جهان و نیکو کاري و بد کاري در جهان دیگر چگونه است تا در امور مربوط به جهان دیگر با اعتمادتر و 

ب مکاشفۀ یوحناي رسول زمانی به نگارش کتا« درمورد مکاشفۀ یوحنا آمده است که ) 734: 1370تفضلی،.( »بهتر از دیگران شود
هدف نویسنده تشویق مؤمنان و امید دادن به . دیدند در آمد که مسیحیان به خاطر اعتقادشان به خداوندي عیسی مسیح آزار می

حال پرسش این جاست که آیا جاي انگشتی بر سخنان موالنا و کتاب فصوص الحکم ابن عربی که )367.عهد جدید( »آنهاست
ي جهانیان فصل الخطاب است ؟پر واضح  هاي آنان براي همه کند پیامبر این کتاب را به او داده است وجود ندارد و گفته می ادعا

چنین به نظرم آمد که پرده از برابر دیدگان « : قدیس فرانثیسکو هم ادعایی بدین گونه مطرح نموده است. است که چنین نیست 
این شهود بیست . ،حتی علومی که هرگز نخوانده بودم در شهودي پر از فیض بر من آشکار شدوحقیقت علوم بشري .درونم برافتاد

حال باید دید چنین ادعاهایی از کجا ) 291:.1388استیس،(» .وچهار ساعت دوام یافت ، سپس گویی آن پرده دوباره حائل شد 
  .گیرد   منشأ می

یکی از . هاي ذهنی افراد راز این نوع گزارشات کشف شده است  تجربه امروزه با بهره گیري از مطالعات روانشناسی  و بررسی
سیر درونی است و جریان کار بدین صورت است که انسان در حالت و شرایط .شود  فرایندهایی که چنین حاالتی را موجب می

اي مدتی از عالم حس جدا شود و تواند بر شود، می خاصی که در اثر تأمل ، تفکر ، ریاضت، عبادت و دغدغۀ ذهنی در او ایجاد می
تواند با  بهره گیري از دیتاها و مفاهیمی که در طول حیات در ناخودآگاه  ذهن انسان می.با دنیاي درون خود ارتباط برقرار نماید 

یا و یا خلسه تواند در حالت رؤ خود انباشته است، بر اساس باوري راستین مقصد مطلوبی را بیافریند و به آن سفر کند ، این سفر می
« :گوید  یونگ در این باره می. همان  تجربۀ دینی و ارتباط با نا خودآگاه است»یونگ «و بیداري اتفاق بیفتد،که بر اساس نظرات

علی رغم آنچه دنیا در بارة تجربۀ دینی فکر کند ، کسی که این ... دارد  تجربۀ دینی تجربۀ مطلقی است که چون و چرا بر نمی
این دریافتها در « و در جاي دیگري آورده است،که) 207:یونگ (»...دست داده باشد، صاحب گوهر گرانبهایی است  تجربه به او 
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بدون ) عرفان(گنوسیزم .تواند روان شناختی باشد خاور نزدیک ، چنانکه در هند ،محصول مشاهدة درون گرانه است که تنها می
امام  محمد « ) 167:.1374پور نامداریان، ( » .گیرد ناخودآگاه سرچشمه می تردید معرفتی  روانشناختی است که مضامین آن از

او در این باره . توان آن را همان  ضمیر ناخودآگاه دانست نیز از گشودگی روزن دل به ملکوت سخن گفته است که می» غزالی
  :گوید چنین می

چون ... ل پنج دروازه گشاده است به عالم محسوساتاز درون دل روزنی گشاده است به ملکوت آسمان ،چنانکه از بیرون د« 
مثل دل چون آیینه ...  راه حواس بسته  شود، آن در درونی گشاده گردد، و از عالم ملکوت  و از لوح محفوظ غیب نمودن گیرد

ر دیگر است،و مثل لوح محفوظ چون آیینه اي است که صورت جملۀ موجودات در وي است ، چنانکه صورتها از یک  آیینه د
افتد  چون در مقابلۀ آن بدارند همچنین صورتها از لوح محفوظ در دل پیدا آید،چون صافی شود و از محسوسات فارغ گردد و با 

و در خواب از محسوسات فارغ شود، . تا دل به محسوسات مشغول بود،از مناسبت با عالم ملکوت محجوب بود.وي مناسبت گیرد
چون چنین باشد، اگر چه بیدار بود روزن دل گشاده شود ،و . . . مطالعت ملکوت تابیدن گیرد  الجرم آنچه در گوهر وي است از

،و پیامبران را دیدن .آنچه در خواب بینند دیگران ،وي در بیداري بیند ، و ارواح فرشتگان در صورتهاي نیکو بر وي پدیدار آید
همین نظر غزالی را )  30-28: 1354غزالی (»  .ن و آسمان به وي نمایندها گیرد و مددها یابد ،و ملکوت زمی گیرد و از ایشان فایده

ذهن « بر مبناي این فرضیه ،هر انسان، بالقوه.بار دیگر پژوهشگران قرن بیستم به صورت یک فرضیۀ روانشناختی مطرح کرده اند
کند، اما انسان براي اینکه  ،دریافت میدهد  است که بر تمام هستی احاطه دارد و هر چیزي را که در هر جا روي می» گسترده اي

دستگاه عصبی و مغز  .زنده بماند ، بناگزیر  باید از میان این انبوه عظیم دانش آن مقداري را بر گزیند که براي زندگی او الزم است 
تواند  می) من(ما انسانا. دهد مانند روزنی است که تنها بخش کوچکی از ذخایر ذهن گسترده را به ضمیر نا خود آگاه انسان راه می

ارتباط برقرار کند و به اطالعات بیشتري ) ضمیر ناخودآگاه یا منِ برتر(هایی ویژه یا  تحت شرایطی  با این ذهن گسترده  با تمرین
 از رسیدن این مهمترین ریاضتهاي شدید،یا هر عذاب و سختیی که  کار آنزیمهاي تنظیم کنندة قند مغز را مختل کند ، .دست یابد

شود و انسان از توجه به محیط و خود  کند ، در نتیجه کار سیستم ارتباط بیرونی مغز مختل می مادة تغذیۀ مغز به آن جلوگیري می
این همان حالتی است . شود گردد ،و ورود به حوزة ناخودآگاهی و عرصۀ معارف شگفت و نیروهاي عظیم درونی آغاز می رها می

اکثر سیرهایی که گزارش آنها ثبت شده است و با ورود به بهشت و دوزخ همراه بوده است از . کنند می تعبیر»مکاشفه« که از آن به
است که در این حماسۀ قدیمی در رؤیا بوسیلۀ پرنده اي به دوزخ » گیل گمش«همدم » انکیدو«ها سیر  یک نمونۀ آن.این نوع است

در بستر بیماري خویش بی رمق /  بعد از آن علت فزونی گرفت   انکیدو را« :  کند ، در این باره چنین آمده است   سفر می
آسمان به رعد !/ دوش خوابی دیدم ،دوست من:/ گفت و به زمزمه او را چنین می/ گشود و اندوه دل به یار خویش بر می/بخسبید

در مقابلم پدید آمد و /د رخسار پسربچه اي سیاه چرده و ب/ و در میانۀ ایشان چون که بایستادم ،:/ گفت غرید وزمین پاسخ می می
پس به چنگال خویش / همچنانکه عقابی و مرا جامه از تن برکند/ پرنده اي برق آسمانی و رخساره اش »زو«که / نمود چنان می

مچون به بالهایی ه/  کرد  داد و دستهایم را بدل می اندام مرا تغییر می.../ ایستاد تا آنجا که نفس می/ بست گرفت و راه نفسم می
معراج بایزید بسطامی نیز  از این )   85-86طه باقر، (»آنگاه در من نگریست و به خانۀ ظلمت راهم نمود / پرندگان پوشیده از پر
  )326:1385شفیعی کدکنی، (»...در رؤیا چنان دیدم که گویی مرا به آسمانها بردند«:گوید گونه است و خود می

از جمله سیر ارِ در جمهوري . شود ، بیشتر مکاشفات و سیرها در رؤیا اتفاق افتاده است  یها مشاهده م همان گونه که در گزاره  
رود ومعراج ویراف زردشتی که با  افالطون و سیر کرتیر در کتیبۀ کرتیر در سرمشهد و نقش رجب که با دعایی آیینی به خلسه می

به طوري که ) همان(» در رؤیا چنان دیدم« "گوید  که خود میخوردن معجون سکر آور به رؤیا رفته است و معراج بایزید بسطامی 
درصفحات پیشین مالحظه شد بسیاري از تجارب عارفان مسلمان به رؤیت مربوط می شودو نظرات پیرامون رؤیت حق در تقابل 
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به رؤیت حق در این و عده اي پا را از آن فراتر نهاده . کردند کامل بود، عده اي رؤیت حق را حتی در جهان آخرت انکار می
هایی را معترف شده د، آیات قرآنی هم با تعابیري که طرفداران نظریات از آن ارائه  جهان باور داشتند و خود  چنین رؤیت

کند تا به طریقی این نظریات متفاوت را سازگار نماید، به گونه اي که حرمت  نگارنده تالش می. نماید دادند، تناقض آمیز می می
  . ارکان قدسی خدشه دار نشود و به عبارتی وارد مباحث ارتیک نشویمهیچ یک از 

ما با . تابد هاي قرآن کریم که به دلیل هرمنوتیک بودن متن تعابیر متفاوتی را بر می واقعیت این است که جداي از گزاره   
مثال بهاء . توان داشت آنها تردیدي نمیاعترافاتی مواجه هستیم که صاحبان آنها از هر حیث قابل اعتماد هستند و در صحت ادعاي 

  .کند خود این گونه به رؤیت حق اعتراف می»معارف« ولد پدر مولوي عارف معروف در کتاب 

... اهللا را دیدم که صد هزار ریاحین و گل و گلستان و سمن زرد و  سپید و یا سمن پدید آورد و اجزاي مرا گلزار گردانید«   
» لن ترانی« بینی گویم من به خود نبینم که  بینی یا نمی اگر گویند تو اهللا را می. رسد در این جهان  به من میها از اهللا  این همه راحت

  )1: 1382بهاء ولد،( ».اما چون او بنماید چه کنم که نبینم. 

و از یک طرف سازد، ا اعتراف بهاء ولد شور انگیز است و قرارگرفتن خود را در تنگناي شریعت و طریقت عرفان برمال می
معترف است که خدا را در این جهان دیده است و سخنی از رؤیت و شهود و مکاشفۀ قلبی هم در میان نیست، از طرف دیگر با 

بهاء ولد و امثال . قرآن مواجه است و بی تردید بنابر ایمان راستین خود به آن باور دارد» لن ترانی« یک نص صریح بی بر و برگرد 
، کوششی در رفع این دوگانگی نکرده اند و مسأله همچنان الینحل مانده است، براي رفع این مشکل راه حلی که معترفان به رؤیت

رسد، این است که بپذیریم در این بین حلقۀ مفقوده اي وجود دارد، و آن این است که  ذهن انسان به عنوان یک  به نظر می
ز محیط نقش مورد باور و دلخواه انسان را هرچه باشد خواه وجود خارجی هایی ا پردازشگر نیرومند قادر است با دریافت داده

مانند یک پرژکتور . داشته باشد خواه نداشته باشد ترسیم کند و در شرایطی مناسب که حس الزم و انتظار دیدن آن را داشته باشیم
فراوانی در کتب مختلف از مشاهدة این نوع  آن را در برابر دیدگان ما نمایش دهد، این مسأله به اثبات رسیده است و گزارشات

اما هوش آنها همان هوش بیننده است به اضافۀ . باشند تصاویر ذهنی موجود است، و جالب اینکه این تصاویر زنده و هوشمند می
توان  این مورد میدر . قابلیت دسترسی به محتواي عظیم ناخودآگاه انسان ، که در این گفتار مجال پرداختن بیشتر به آن وجود ندارد

بنابراین اظهارات محیی الدین عربی و قدیس فرانثیسکو . به کتاب رؤیا ، حماسه ، اسطوره از میر جالل الدین کزازي مراجعه نمود
اي و آنها باید سالیان زیادي به این مسائل اندیشیده با شند تا اینکه در اثر این تأمالت لحظۀ خلسه و ارتباط با دنی.منشأ ذهنی دارد 

البته  این . درون فرا رسد و بتوانند به تصاویر واطالعات ذهنی که اندوختۀ و تجارب سالیان عمر آنهاست دسترسی پیدا کنند 
اطالعات گرچند اندوخته اي عظیم است و ممکن است گاهی در اثر سنتز آنها در ذهن نو آوریهایی هم صورت بگیرد چنان که 

شوند اما آن طور که ابن عربی ، غزالی و قدیس فرانثیسکو ادعا کرده  ي بشر چنین خلق میخیلی از دست آوردهاي تکنیکی وهنر
ممکن است آنها هم مانند دیگران به چیزي درست دست یابند اما ممکن است که دست آورد . اند دانشی کامل وبدون خطا نیست 

ریهاي بشر امروز ناشی از آسمانی و  مسلم دانستن دانش و خیلی از گرفتا.آنها هم مانند نظریه و دانش دیگران گاهی به خطا برود 
. گویند دیدن خدا یا اتحاد با او هم فرایندي ذهنی است که به آن پیکر پذیري اندیشه می. نظرات این بزرگانِ قابل احترام است 

ان اهللا « این حدیث معروفبدین گونه که ذهن عارف براي ساختن تصویر ذهنی خداوند دیتاهایی را در اختیار دارد، که یکی 
عین ("ایاکم والنظر الی المرد فانَِّ لهم لونا کلون اهللا "فرماید  که می. و دیگر این روایت است) 92: مسلم ( » جمیل و یحب الجمال

ذهنیت افراد که بر این اساس تصویر ذهنی حق باید بسیار زیبا باشد و این زیبایی به دلیل نسبی بودن زیبایی، نسبت به )294:القضات 
هاي قبل به  دیگر اینکه خداوند دیدنی است چون عارفان بر اساس برداشت از آیات قرآنی و احادیثی که در بخش. متفاوت است
امام . معتقد به رؤیت خدا در این جهان هستند)170: دارمی (»انی رأیت ربی فی احسن صوره« از جمله حدیث رؤیت . آن اشاره شد
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صورت بشري که تصویر ":روایت چنین است. پذیرد  ایتی که از او نقل شده است تلویحاً حدیث رؤیت را میهشتم نیز بر اساس رو
جز صورت نفس خویش را ندید و آن )ص(درحقیقت محمد. الهی است  ،بهتر از آتش سینا شایستۀ آن است که مظهر الهی گردد

فکر کردن همیشگی به این مسأله، ریاضت کشیدن، غیبت از  الزمه رؤیت هم) 85:.1389کربن، ( "...صورت زیباترین صورت بود
ها در فردي جمع شود امکان اینکه در خلوتی تصویر ذهنی حق یا هر  وقتی که این عوامل و زمینه. غیر حق و خلوت و عبادت است

چون دایرة :گوید  نجم کبري نیز در این خصوص چنین می. تصویر مورد باوري در برابر دیدگان عارف ظاهر شود، محتمل است
کند و  وجه صافی شود و همچون چشمه اي که از آب از نور لبریز گردد ، سالک جوشش انوار را از صورت خود احساس می

سپس چون صورت بتمامی در انوار مستغرق گردد،در مقابل تو و به موازات صورت تو .جوشش نور از میان دوچشم و دو ابروست 
گویند که  با این حساب کسانی چون بهاء ولد راست می) 39:  کبري نجم الدین("...گردد چهر ه اي همانند آن ظاهر می

  . دانند گویند کسانی که رؤیت حق را ناممکن می و نیز راست می. را دیده اند) تصویر ذهنی(خدا

  

  نتیجه  

له توضیح داده شد و این همه نتیجه و ماحصل گفتار این است که اصطالحات مکاشفه و مشاهده ، همانطور که در متن مقا  
دربارة آن نظرات گوناگون مطر ح شده بود ، تقریبا یک چیز است و هر دو به معنی کشف و دیده شدن و دانستن چیزهایی است 

شود که مکاشفه  پس از این همه قیل و قال دانسته می.ها را بداند یا ببیند  که بر انسان پوشیده است و سالک دوست دارد که آن
باط انسان با ناخوداگاه خود و دریافت مفاهیم فراوري شدة ناخودآگاه و دیدن تصویرهاي ذهنی خود اوست  که در اثر دریافت ارت

مشاهده نیز رؤیت تصویرهایی است که به همان شیوة مکاشفه ساخته . شود  هایی از محیط و پردازشگري ذهن ساخته می داده
گاهی نیز این . شود  از فضاي ذهن به خارج و در برابر دیدگان سالک تابیده و پیکرینه میشود و با امکان پیکر پذیري اندیشه  می

یعنی سیر درونی و دریافت مفاهم و پیکر پذیري .شوند و حالتی ترکیبی دارند دو فرایند در حالت خواب و بیداري متداخل می
شود ، تصاویر متحرکی  و تصاویر نا خود آگاه مرتبط می افتد و سالک در حالی که با مفاهیم اندیشه در یک بی خودي  اتفاق می

بیند، مانند آنچه عین القضات و ابن عربی گزارش کرده  از آن حاالت به شیوة پیکر پذیري اندیشه در برابر دیدگان خود می) فیلم(
 .     بودند و پیش از این به آن اشاره شد 

  

  

  منابع

 قران کریم 

 عهد عتیق، عهد جدید

 انتشارات سروش.تهران. چاب هفتم.ترجمه بهالدین خرمشاهی. عرفان وفلسفه. 1388.ت.الترو.استیس 

 .دارالفکر. قاهره. ، حلیه االولیاء1996.اصفهانی ابونعیم

 کتاب بیست و دوم، لندن،. ، شهر خدا1990سنت،. اگوستین

 .هران، دانشگاه تهران ،اوراداالحباب و فصوص االدب به کوشش ایرج افشار، ت1345باخزري ابوالمخافر ، 

 .، معارف، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات طهوري  1382بهاء ولد ،



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

17 

 

 .، دیدار با سیمرغ، چاپ اول ، تهران ،جاپ پژوهشگاه علوم انسانی 1374پور نامداریان، تقی، 

 .مس هر.تهران .ترجمه مالک حسینی .در بارة تجربۀ دینی. 1389... مایکل و.پیترسون 

 .تهران ، توس .چاپ اول .تصحیح دکتر علی فاضل. ، انس التابئین1368جام شیخ احمد، 

     .مولی . تهران .به اهتمام نحیب مایل هروي.1-2، شرح فصوص الحکم ج1363تاج الدین، .خوارزمی

  . تشارات علمی و فرهنگی تهران ، شرکت ان. ، به اهتمام محمد امین ریاحی  . ، مرصاد العباد1360رازي، شیخ نجم الدین ،
  1-2-3-4بی تا ، سنن ، تحقیق احمد محمد شاکرج. ي .ترمذ

 نشر قطره.تهران .چاپ چهارم .ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور. بهشت ودوزخ در اساطیر بین النهرین.1389.ك .ن .ساندرز 

 ور ،مصر ،دار الکتب الحدیث تحقیق عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی مسر.،اللمع1960سراج طوسی، ابونصر،  

 .، دفتر روشنایی،  چاپ سوم ، تهران ، نشر سخن1385شفیعی کدکنی، 

 .، موسسه الطباع و النشر 1416توحید ، -صدوق

 .انتشارات زوار .تهران.تصحیح دکتر استعالمی. ، تذکره ااالولیا1363فریدالدین، .عطار نیشابوري

 .کتابخانه منوچهري .تهران.تصحیح عفیف عیران . ،تمهیداتبی تا . عین القضات همدانی، ابوالمعالی

 .  ، کیمیاي سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی1364غزالی،محمد،

 .انتشارات آگاه. تهران .چاپ سوم.شاخۀ زرین.1386. جیمز جرج. فریزر

 .دارالخبر. تحقیق علی عبدالحمید ابوالخیر بیروت. ه، الرساله القشیری1995ابوالقاسم، عبدالکریم ،. قشیري

 .قم انتشارات بیدار. بی تا، شرح القیصري علی الفصوص الحکم. قیصري

 کبري، نجم الدین، بی تا، فوائح الجمال وفواتح الجالل،عنی بالتصحیح والتصدیر الدکتور فریتز مایر،

 .امیر کبیر . تهران.شري چاپ پنجم تاریخ فلسفۀ اسالمی،ترجمۀ اسداهللا مب1389کربن، هانري،

 .، رؤیا،حماسه، اسطوره، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز 1335کزازي،میر جالل الدین، 

 بی تا،خالصه شرح تعرف، بی جا.  کل آباذي

 . هاي سنگی ،ترجمه مهدي مقصودي، ، مشهد، جاپ نشر گل آفتاب  ، حماسه،بر گرفته از لوحه1378گیل گمش ، 

 .، کلیات شمس ،تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات امیر کبیر 1355دین ، مولوي،جالل ال

 به سعی و اهتمام علی اضغر حکمت انتشارات امیرکبیر 3کشف االسرار ج.میبدي

 بیروت، دار احیا التراث العربی.1.2.3.4بی تا، فتوحات مکیه ج. محی الدین

 .تهران ،کتابخانۀ طهوري .ح ژوکوفسکیتصحی. ، کشف المحجوب1339.هجویري ابوالحسن

 .، پژوهشی در ناگزیري مرگ گیل گمش،ترجمه جالل ستاري، چاپ اول، تهران، ،نشر مرکز 1380یان بالن، 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

18 

 

  

202 

  حافظ و يمولو غزل در) ع(یسیع قصۀ یحیتلم يها)هیمابن(فیموت
  

  1یحیذبرحمان 
  2یوسفی اله روح

   دهیچک
ی نیآفری معنیی، افزای معنی، تکرارشوندگی آن ژگیو نیتر مهم. در حوزة هنر و ادب است جیرااز اصطالحات ) هیبنما(فیموت

ی عرفاندر حوزة غزل . نمود سهیمقاو  لیتحلی را نقد و ادبیی آثار محتواي و صوري ها جنبه توان یم فیموتبه کمک . است... و 
ی بررسی آن برجسته و قابل عرفانعاد مختلف است، اما وجه ي ابدارا نکهیابا  زینشاعران است و غزل حافظ  گریدي سرآمد مولو
 سۀیمقای و بررساست که  امبرانیپقصص  خصوص بهی و قرآن حاتیتلمدو شاعر  نیاي قابل توجه در غزل ها جنبهی از کی. است

ی، حیتلم فیموتی از فیتعرپژوهش ضمن ارائۀ  نیادر . سازد یممقوله روشن  نیادو شاعر را به  نیاي نگاه تفاوتهاآنها شباهتها و 
ي مولودر غزل . ی شده استبررسي و حافظ، مولودر غزل  جیراي فهایموتی از کی عنوان به) ع(یسیعی قصۀ حیتلمي ها هیبنما

ي از انسان کامل، نمادرمز و  عنوان بهرا ) ع(یسیعي مولو. از غزل حافظ است شتریب اریبس) ع(یسیعي قصۀ ها هیبنمابسامد و تنوع 
. ی قرار داده استالهي واال، عشق فیموت نیاي خود را در ها شهیاندبرده و محور  کار بهمعشوق، شمس، روح و عقل عشق، 

 نیادر  زیني حافظ ها شهیاندمحور . ممدوح است/ی نماد معشوقزمانی رمز و نماد انسان کامل و گاهدر غزل حافظ ) ع(یسیع
و  ریپ عنوان بهي از انسان کامل رویپلزوم ترك تعلقات و . ی استانسانی و نیزمعشق  زینی زمانی و الهي واالی عشق گاه فیموت

با استفاده از  عتیطب فیتوص. رود یمبه شمار  فیموت نیاي مشترك دو شاعر در ها شهیاندی از اله تیعناي از مند بهرهي برامرشد 
  .   دهد یمموضوع نشان  نیاانۀ دو شاعر را به از مشترکات دو شاعر است که نگاه عارفانه و عاشق زینقصه  نیاي ها هیبنما

  
  

  .  ي شاعرانها شهیاندیی، معناي کارکردها، )ع(یسیعی، قصۀ قرآنی حیتلم فیموتي و حافظ، مولوغزل  :هاکلید واژه
  

                                                        
 :email:r_zabihi55@yahoo.com   0       : رایانامه ، المعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ای.   1

  کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی .   2

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه
عارف بنا بر  شاعران ژهیو بهو  زبان یفارسشاعران . است امبرانیپي قصص گو یفارسدر شعر شاعران  پرتکراري ها مقولهاز 

ي و حافظ مولو انیم نیااز . اند جستهدر اشعار خود بهره  امبرانیپاز داستان  شیخودورة  اتیمقتض زینی و ذهني ها نهیزمتفکرات و 
 نیاي آنها از ریرپذیتأثي ها نهیزمبه  توان یمآنان  اتیغزلو با تأمل در  شوند یممحسوب  وهیش نیاخود از سرآمدان  اتیغزلدر 

  .ی بردپها داستان
چنان  شمس اتیکلدر  امبرانیپي از داستان ریگ بهره«. ي داردا ژهیو گاهیجاموالنا  اتیغزلدر  امبرانیپبه قصص  حیتلم   

خود موالنا ي معنوي مثنو ؛ مگرکرد سهیمقابا آن  توان ینمنظر  نیای از فارسی را در ادب کتاب چیه کهگسترده و متنوع است 
و به  کرده انیب ها داستان نیاي خود را در قالب ها شهیاندو  افکاري از ا عمدهي بخش مولو). 115، 1385پورنامداران، (» را
  . شاعر ضرورت دارد شۀیاندي ها هیال ای هیالبه  دنیرسي برا فهایموت نیای بررسجهت  نیهم

و پنج سال از عمر  ستیبحدود  کهبه هنگام وفات پدرش . ی بودعرفانی و علمي او، نماو نشو و  تیتربي و مهد مولوخاندان 
ی و اسالم خیتوارقرآن و قصص و  ریتفسو  ثیحدو فقه و اصول فقه و  اتیادب، از علوم متداول زمان خود شامل گذشت یماو 

یی، هما(بود دهیرسي فتو تیاهلدر فقاهت به مرتبۀ اجتهاد و  ژهیو بهی اندوخته و کاف ۀیسرما... و فلسفه و  کالمو  دیعقااصول 
  ).21، 1، ج 1385

در آنجا ساکن  زین گرید انیاد روانیپي که اریدخود و سفر به  اریدی خود، با رخت بربستن از زندگ طیشراي بنا به مولو
یی در غزل او اثر گذار بوده و آشنا نیا شک یب. است افتهیی یآشنا زین تیحیمسهمچون  گرید انیادوکتب مقدس  نییآ، با اند بوده
کتب مقدس قبل از  قیطرو قصص از  ها گزاره نیهمي، حاصل کسب وی قرآني ها شهیاندی او گذشته از نید تیتربی از بخش

ي او شرکت خاکسپاري اطراف در مراسم شهرهاو  هیقونسبب باشد که به هنگام وفات او، خرد و کالن  نیهمبه  دیشا. اوست
  .اند کرده

است، اما  ریتفاس نیای مرهون توجه به قرآني او از قرآن و قصص ریرپذیتأث ی ازبخشی آشنا بوده و قرآن ریتفاسي با مولو       
 نیاخود از  اتیغزلاست و موالنا در  نیمسلمی از برخ لۀیوس به ریتفاس نیادر  اتیلییاسرااز آن غافل شد، ورود  دینبای که مهمنکتۀ 
  . متأثر بوده است زین اتیلییاسرا

ي فهایموتدر  ژهیو بهي و و اتیغزلموالنا با شمس در  دارید ریتأث. افزود دیباشمس را  ي بامولویی آشنابه همۀ موارد باال 
ي عشق شاعر به پای، رد قرآني قصص البالي تا آن حد از شمس متأثر بوده است که مخاطب در و. ی او کامالً آشکار استحیتلم

  .کرده است نیمزنام شمس و با تخلص شمس خود را به  وانیدکه او  ستین جهت یبو  کند یمشمس را آشکارا مشاهده 
ي غزل او مشهود محتواقرآن در شعر او هم در صورت و هم در  ریتأثاست و  جانبه همهو  عیوس، قیعمبا قرآن  زینحافظ  وندیپ
صادق ي نحوبه  زیندر خصوص حافظ  میکرد انیبي مولوي را که دربارة موارد توان یم میکري حافظ از قرآن ریرپذیتأثدر . است

ي که در معنو اتیتجرب، رانیپي از نفس مند بهرهي از آنان، احتمال ریرپذیتأثو   ریتفاسیی با آشنای، نیدی خانوادگ تیتربدانست؛ 
یی با آشناو حضور ترکان و مغوالن و  رازیشی اسیسیی او با متون مقدس بنا به اوضاع آشنااست،  افتهي نمود یوي غزلهای برخ
ی او مشهود قرآني فهایموتي او در ریاثرپذي است که در مواردهمه و همه از ... و القضات نیع، حالج و دیزیباي سکري ها شهیاند

  . است
او . اختالف قرائات است ای هایدگرخواني داناو ) استاد علم قرائت(يمقري سادة قرآن نبوده، بلکه قارحافظ، تنها حافظ و 

 زینی بالغاو با علوم  نیهمچن). 87، 1384ی، خرمشاه(آگاه بوده است  زین قرآن گانۀ چاردهي تهایرواعالوه بر حافظ قرآن بودن، از 
ی و قرآننخست علوم : از همه رونق داشته است شیبی دو رشته انسانی و اسالمعلوم  انیمدر روزگار حافظ در . آشنا بوده است
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آن  افتیدراز  گریدي حافظان اریبسکه  کرد یم یی کشفزهایچی قرآن آسمان اتیآذوق شاعرانۀ حافظ در «. یبالغعلوم  گرید
در واقع از ). 34، 1375، کوب نیزر(داد زینی به شعر او خاصیی با رموز بالغت رنگ آشنا نیا. و اسرار بالغت فیلطا: قاصر بودند

  .تي مربوط به بالغت شده اسهایکار نازكآکنده از  زینی قرآني فهایموتتوجه است که کالم او در  نیهم ریتأث
ي باورهای، متأثر از رانیای فارسي موجود در زبان و ادب سنتهای او و اسالمي ها آموختهي از ا زهیآمو  دهیچک دیباشعر او را  

ي سنتهاخواجه . شود ینم تکراري هنراثر  چیه که؛ همچنان ستین ریتکرارپذهنرمندانه فراهم آمده و  کهی معجونزمانش دانست، 
و  انیبي آنها را در جهت شعر عیصناي از ریگ بهرهو با  کردهادا  شیخو کلماتی، سوار بر وجه نیبهتر ی را بهقرآنی و فارسشعر 
  ).3، 1382دانشگر، (گرفته است  کار بهخود  اتینظر میتفه

مربوط به هر  اتیابدر آن اثر پس از ذکر  سندهینونوشته شده که  شمس اتیکلدر  امبرانیپداستان پژوهش کتاب  نیااز  شیپ
 وانیداز عناصر داستان در  کیی هر یمعناي کاربردهاکهن بطور کامل شرح داده اما به  ریتفاسهر قصه را براساس  اتیکلداستان، 

ی بررسبه  خداوندگار موالنا اتیغزلکالم پروردگار در ي با عنوان ا مقالهدر  زیني دریححسن . ی ننموده استتوجه، اتیغزل
و اقتباس بدون توجه به  حیتلم وةیشمحقق مذکور فقط به دو . پرداخته است شمس وانیدقرآن در  اتیآي استفاده موالنا از ها وهیش

شمس ارائه داده به شدت قابل  اتیغزلقرآن در  ریتأثي که از آمار نکهیا، ضمن اند داشتهیی و بسامد آنها نظر معناي کارکردها
  1.و نقد است کیتشک

یی که بر شرحهادر  زینی غزل حافظ قرآن حاتیتلمبه . ي دارندبارزی نمود آنقری حیتلمي فهایموت زیندر غزل حافظ 
  .ي حافظ مغفول مانده استها شهیاندی بررس زین نهیزم نیای شده است،  اما در اشارات اند نوشتهي وي غزلها
، بدون )س(میمرر او ماد. است) ونیانگل(لیانجی آسماناولوالعزم و صاحب کتاب  امبرانیپاز  حایمس ای حیمس ای) ع(یسیع
 اهللا روحی را سیعي رو نیای را حامله گشت و از سیعو او  دیدم میمر نیآستدر  لییجبری که معن نیبدي آبستن شد؛ شو
 ریتفاسامر  نیهمخالصه اشاره شده و  طور بهی اله امبریپ نیاي پرماجرای زندگبه  میکردر قرآن ). یسیع، 1378، سایشم(ندیگو
 زبان یفارسدر شعر شاعران  ها هیبنما نیپرکاربردتري آن از فهایموتو ) ع(یسیعقصۀ .  است دهیگردا موجب ی رمختلف ریتعابو 
 تکرارو با  ختهیر فیموت نیاي خود را در قالب ها شهیاندي از اریبسخود  اتیغزلدو در  نیا. استي و حافظ مولو ژهیو بهو 
  . اند ساختهي خود متوجه ها شهیانده خواننده را ب ریضمقصه ذهن و  نیای حیتلمي ها هیما

 فیموت. 2؟ ستیچ فیموت. 1: مییگوی پاسخ اصلبه دو پرسش مهم و  دیباموضوع ابتدا  شتریبي روشن شدن جوانب برا      
ی و به حیتلمي فهایموتبردن  کار بههدف موالنا و حافظ از : که مییگوی پاسخ اصلپرسش مهم و  نیاو سپس به  ستیچی حیتلم
  ؟ ستیچآنها  اتیغزلی در حیتلمي فهایموتیی معناي کارکردها، گریدي ریتعب

  :    پاسخ پرسش اول
 هیما دروني مهم در حوزة  شناخت ها مقولهو از  اتیادبدر هنر و  جیرااز اصطالحات  هیبنما ای (Motive / Motif) فیموت
 افتیدریی اثر، محتواسطح  لیتحلصاحب اثر،  شۀیدان ریسی آثار و بررسي مهم در شاخصهاي آن از کارکردهاو  فیموت. است

  ). 8، 1388ي، تقو(رابطه است  نیا تیفیکی بررسرابطۀ فرم و محتوا و 
  یژگیوهمه بر  باًیتقراما  2است، عیوس اریبس ها آنشمول  رةیداارائه شده اغلب عام بوده،  فیموتاز واژة  کهی فیتعار

 سهیمقا، فیتعار نیای بررسی، به داستان اتیادبي با نگاه به سودمندارسا نسب در مقالۀ محمد پ. دارند دیتأک فیموتی تکرارشوندگ
ی خاص معان ای یمعني سوی عناصر متن، مخاطب را به تکرارشوندگی ژگیووجود  3.پرداخته است ها آنو وجوه اشتراك و افتراق 

 بیترت نیبد. شود یمخودآگاه، موجب جلب توجه مخاطب نا اعناصر، آگاهانه ی تکرارِ قیطراز  سندهینو او شاعر ی دهد یمسوق 
 شۀیاند ریسهم  تواند یممقاصد و اهداف  نیا. ابدیدرتکرارها مقاصد و اهداف شاعر را  نیا قیطری آن است تا از پدر  زینمخاطب 

ارائه  فیموتاز  زیتمام شیکماب فیتعري سه تقومحمد . اثر را شامل گردد شناسانۀ ییبایزی و بالغي ها جنبهصاحب اثر و هم 
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 امهم ی 4عنصر تکرار شوندة فیموت«: داند یم فیتعر نیادر حوزة  شتریبدر شعر را  فیموتی ظهور مقدماتو با ذکر  دهد یم
  ). 33همان، (» در هر متن است زیبرانگ تیحساس
  :     شود یمرا شامل  ریزکه موارد  اند برشمردهیی مصداقها فیموتي برا
و اشخاص ... مصر زیعز، خایزل، وسف، برادران ی)ع(عقوب، ی)ع(وسفی مانند یانساني ها تیشخصشامل : اشخاص. 1

  ).ی مانند گرگرانسانیغ
  .یینایب افتنیبازو  دنیبر، دست راهنیپدر چاه، پاره شدن  وسفمانند انداخته شدن ی: حوادث. 2
  . ...  رتیحی، دشمنی، حسادت و تجلّمانند عشق، : و موضوعات میمفاه. 3
  .رسن، کارد/سمانیرکرته، دلو، /راهنیپمانند : ایاش. 4
  .مانند چاه، مصر و زندان: ها مکان. 5 

. مورد نظر شاعر قابل توجه است نینمادي معنای متن و هم در قیحقي معناهم در  ها مقوله نیاي است که تکرار ادآورالزم به ی
 نشیآفر "ونگی"براساس نظر . ابدی یمناخودآگاه هنرمند ارتباط  ااه و یدر شعر و هنر با خودآگ فیموتمذکور،  فیتعارعالوه بر 

از حوزة خودآگاه ذهن شاعر  نشیآفر نیااگر  5.نشأت گرفته باشد سندهینو اناخودآگاه شاعر ی ااست از خودآگاه ی ممکنی ادباثر 
پاو  کند یم تکراري را در متن عناصرنه آگاها سندهینو اشاعر ی. شود یمی تلقي خودآگاه عنصر زین فیموتگرفته باشد  هیما یی رد

).                             19همان، ( کندی متن نهفته شده جلب دروني ها هیالاغلب در  کهي مهم زیچتا نظر خواننده را به  گذارد یمدر متن به جا 
 وهیش نیادر . گردد یممحسوب  مکاشفهی نوع و ردیگ یم هیماذهن  کیتارقلمرو  اي از ناخودآگاه یهنراثر  نشیآفر نکهیا او ی

به آنچه را که همه  دنیرسرفتار، راه  ای کلماتو با  سپارد یمعصر خود  افتۀینی تجل الیامی خود را به دست جمعشاعر، ناخودآگاه 
  ).153-145، 1382، ونگی( دهد یمدر انتظار آن هستند نشان 

یی است، روا اتیادبارائه کرده است، با آنکه در حوزة  فیموترسانسب از ی که پافیتعرگفت  توان یمی کلي بند جمع کدر ی
موجود  فیتعار انیماز  فیتعر نیبهترارائه شده است به  فیموتی که در موضوع فیتعاربا جمع  شانیا. است فیتعر نیتر جامعاما 
 هیبنمای مهم ژگیورا دو » يرگذاریتأث«و » ینیآفر  یمعن« شانیا. ي آنرا مشخص کرده استهایژگیوو  قیمصاد رةیداو  دهیرس

  .برشمرده است
  :   پاسخ پرسش دوم 

، هیآ، ثیحدبه داستان،  شیخوي است که هنرمند در ضمن سخن سخنوریی از  وهیش اند گفته حیتلم فیتعرآنگونه که در  
 اواژه ی قیطرو از  برد یمرا باال یی سخن معناي تهایظرف حیتلم). 112، 1386ی، محبت(ی مشهور اشاره کند کالم او ی المثل ضرب
 سازد یمی برقرار اصلمفهوم مورد نظر هنرمند و واقعۀ  انیمیی  رابطهو  شود یمی تداعی در ذهن مطلبکل  ای کامل یداستاني، ا جمله

یی معنابار  شتریب، حافظ وانیدي و معنوي مثنوشمس،  اتیغزل وانیدی و از جمله ادبآثار  نیتر مهم). 76، 1379، اریکام انیدیوح(
  . اند نهاده حیتلمخود را بر دوش 

ی، تکرارشوندگي آن هایژگیو نیتر مهماثر که  ۀیما درون ای از معنا یبخش: ی عبارت است ازحیتلم) هیبنما( فیموتمقاله  نیادر 
اشخاص، : شود یمرا شامل  ریزاست و موارد  شهیاند ریسي متن و ها هیالبه  دنیرسي براي تگریهدای و نیآفر یمعنیی، افزا یمعن

بسته به مقصود  فیموت قیمصاداز  کهر ی. یی استماجرا ادآورو ی شود یمقصه تکرار  کو اماکن، که در ی ایاش، حوادث، ریتصاو
  .  شود یمناخودآگاه در شعر او تکرار  اشاعر از کاربرد آن، بطور خودآگاه ی

 اتیغزلی را که در اتیابمنظور ابتدا همۀ  نیبد. میپرداز یمدامه به آن مقاله است که در ا نیای اصلپاسخ به پرسش سوم هدف   
ی را با توجه به حیتلم، سپس معنا و مقصود عناصر میا کردهمرتبط بوده استخراج ) ع(یسیعی با قصۀ نوعحافظ به  وانیدشمس و 

  .میا نموده لیتحلو  فیتوصي، بند  طبقهیی غزل کشف، معناي ها نهیزم
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  ي موالناها شهیاندو ) ع(یسیعی قصۀ حیمتلي ها هیبنما
ي ها شهیاند انیبي برای محملرا  ها هیبنما نیااز  کدر غزل خود بهره برده و هر ی) ع(یسیعي قصۀ ها هیبنما شتریبي از مولو

  :میکن یمی بررسي مولویی آنها را در غزل معناي کارکردهاو  ها هیبنما نیابخش  نیادر . قرار داده است شیخوی عرفان
  یسیع. 1

  : يبراي است نمودار ارمز ی) ع(یسیعي مولودر غزل 
  : کاملانسان . 1-1
  : ي کامل مجالست کردانسانهابا  دیبابه کمال  دنیرسي برا

   6)2018( مکنور نه قصد گنبد خضرا            نیگزی سیعی صحبت خواهچرخ             
  :، دست به دامان انسان کامل شده استهافتاز عشق ی بهره یبچون خود را خام و  زیني مولو
  )1586( ختمیآوي ا پختهرا در  شیخو دمیدخام            ی زدمسیعپر درد بودم دست در  دةید     

  :عشق. 1-2
  : کند یم لیتبدي ارزشمند گوهریی است که مس وجود را به ایمیکعشق 

ست را زر سیع    2429(ي مشتربهتر ز ماه و  کندد بهتر گوهر بو        کندور زر بود گوهر  کندی م(  
  : بخشد یم اتیحي مرده را دلها، حیمسو همچون 

  )1214(جمالش چو من تمام مترس  شیپ ریبم      دیجو یمی وقت است و مرده سیعچو عشق          
  :مخاطب. 1-3

  :  دیگو یمو   اندد یمو فعل جهودان  مکري ناصواب را چون ها شهیاندو ) ع(یسیعي مخاطب را همچون مولو
  )3094(ی چونو فعل جهودان بگو مرا  زمکرجهودانند             ها شهیاندی و سیعتو همچو           

  : کند یمشبانه دعوت  ازینی شب و راز و کیتاري از مند بهرهو او را به 
  )2932(ی پنخسي جان تا همچو خر ادرآب و در گل       باش در شب  احیسي روزگاری سیع         

  : معشوق. 1-4
  : 7بارها به آن اشاره کرده است زیني مثنو، در اتیغزلي است و عالوه بر مولوي کامل با حق از اعتقادات انسانهاو  ایانباتحاد 

  ) 15(را  شیدروي بده زیچي، توي       هم راز و هم محرم تو میمری و سیعي، هم توهم آدم و آن دم 
  : کرد خاك ریزدر  دیبا کهي است ا همرد کالبد ستینعاشق  آنکه

  )471(واجب است  کفنمرده را گور و  کالبد            ییزی کو خور  خور یبي ا نهی سیععاشق     
  :شاعر. 1-5

  :او زنده شده است بخش اتیحعالم از سخن  کهخود شاعر است ) ع(یسیعگاه 
  )1427( دارم ینم میمرزحق دارم من از  ی نسبتولشد عالم به من زنده       که خنده خوشی سیعمنم 

  : کند یم اریاخت سکوت، پس هراسد یماو از فاش شدن اسرار نزد نامحرمان 
  )2239(مو  مو به تیسیعي کرد کشفاسرار           يسرخري نبود انهیمدر  زانکهگر              

  :يزیتبرشمس . 1-6
  :8يزیتبر ي است از شمسنمود، ایانب گریدچون  زین) ع(یسیع

  ) 1081( عذار وسفی نید وشمساست  دم یسیع نید شمس         میبحرعظ نید وشمس است جم جام نید شمس
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ی دوباره جاناو  بخش اتیحکه با دم  داند یمیی سرنابه ارث برده است و شاعر خود را چون  حیمسشمس دم و نفس خود را از 
  :ردیگ یم

  )1706( میمضطري سرناچو  کهدر گوش ما بدم         يا دهبر راثیمتو  حیمساز  کهآن دم         
  :روح. 1-7

  :دیگو یمو  کند یم تیشکاي انسانها پرور تنو ) حیمس(ی به روحتوجهی بي از مولو

  )1300( 9کاغ زکنجد کند یمخر او        ست چو زاغ ی روح گرسنهسیع               
  : خواهد بود رایپذمعشوق، جان ما را  که، چرا ستینی باکاه محبوب محروم است، به بارگ افتنی مقدار ما از راه یباگر جسم 

  )97(ي را خر  اگر ره نبود الشه ستینغم        ي چرخ برانندسو بهی سیعي چو ها جان    
  : عقل.. 1-8

  :       خواهد کرد تیهدا، او را حیمسی از پرداختن به نفس دست کشد، عقلِ چون آدماگر 
  )3175(ی ستیحیمسدعوت عقل تو     يشد کمبانگ خر نفست اگر               

  )س(میمر. 2
برده شده  کار به ریتعاب نیاي با مولودر غزل  میمر لیدل نیهمی است و به پاکدامنی و پاکی از مظهر بارز فارسدر ادب  میمر
  :است
  :جان. 2-1

  )2643(یی چرایی زنار پایچلزان زلف   ی         سیعي حامل ا نهجان گر تو  میمري ا           
  :دل. 2-2

  )619( دیآتن در گفت زبان   ی دو روزهسیع     با من کند وهیش کآبستن ی مِیمردل،       
  :عشق. 2-3

  )885(فتنه زاد  نیچن چونکخرد  ابدینداد     ی عجبحیمسزاد  میقدعشق  میمر       
ي غم مولو. گردد یمی ندگیزاي است که سبب ا نطفهغم چون  نیا. دارد یم زیزعي است و عارف آنرا شاد ۀیماغم عشق خود 

  : داند یم) س(میمردر شکم ) ع(یسیععشق را در دل مانند 
  )565(دارد  شکمی در سیع که بایز میمرمثال ي نوری علي، دلم نور گنجورغمش در دل چو 

  میمری آبستن. 3
شاعر معتقد است . است مند بهرهخداوند  تیعناجهت از  نیای است و از پاکدامنی و پاکي الگودر غزل موالنا نمونه و  میمر

 :شود یمی زاده حیمسنفحۀ دوست، از نفس او هر زمان  کشود، با ی پاك میمرکه اگر جان در پردة عشق دوست چون 

  )2807(یی یزای سیعی تو نیبی دماز  میمرهمچو                 کرددر پردة عشقش چو جانت غسل  نفس کی
ي جاري و ساری هستموالنا عشق را در همۀ . قرار گرفته است عتیطببهار و  فیتوصدر خدمت  زیچاز هر  شیب هیبنما نیا       

 کند یممانند ) س( میمرو درختان را به  لیجبرئبهار، باد را به  فیتوصي مثال در برا. دارد عتیطبی عارفانه به نگاه نیبنابرا، ندیب یم
  :شود یمآنها تولد شاخ و برگ درختان حاصل  ختنیمآاز  که

  )  1990(شوهروزن  کند که سان آني نگر بازدست            میمراست مگر باد و درختان  لیجبرئ           
  :زینو 

  10)2003(شوهروزن  کند که سان آني نگر بازدست           میمرباد روح القدس افتاد و درختان            
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که دل عارف از مشاهدة آنها به جانب حق  کند یم هیتشبو آبستن  بکر مانیمرآنان را به  اهانیگگلها و  شیرو فیتوص باز در
  : گردد یممتوجه 
  )2854(یی ایکبر جناب بهبنموده عارفان دل     و گشته حامل بکرهمه  کامل مانیمرهمه      

سر  خاكاز دل  کهی هستند انیحورمانند  اهانیگو گلها و  اند شده آبستن لیجبرئبا دم  میمریی مانند گوي درختان ها شاخه  
  . اند برآورده

  )2849(ي تار خاك انیزمزاده  ندیحورهمه     یی بدم فرشته حاملگو مندیمرهمه             
  :  اند شدهی آبستن و بارور اله، از نفخۀ اند دهیندیی شوی که میمرو درختان چون 

  )933(نه معشوقه و نه شو دارد  کهی میمرچو              و آبستن بکردرختانش  ندبیعجا                  
    رطب/نخل، خرما. 4

 درد و ستیگر یهم بماند، ریمتح و تنها میمر«: کرده است انیبزنده و پرشور  نیچنواقعه را  نیا االسرار کشف ریتفسصاحب 
 درخت بآن پشت یطاقت یب از و شد درخت آن کینزد میمر باز، دهرال میقد از شدهخشک  دید یبن خرماکرد  نگاه افزود،یم

نیلَ ای«: گفت حالت آن در ضجر و یدلتنگ سر از آورده، بهشت از شراب و دهیبرکش صفها درآمده يو گرد شتگانیفر و بازنهاد  یتَ
ت لَ مب  ...مکن ي مرگآرزو و مباش نیکه اندوهگ خرما، درخت آن ریز از ای ي،واد گوشه آن ازکرد  ندا را او لیجبرئ ...هذا قَ

 سریخشک ب درخت آن از آورد دیپد رطب را میکرامت مر و را یسیع معجزه العزّه رب اما رطب، وقت نه بود زمستان روزگار
  ).32-31، 6، ج1371ي،بدیم( 11»شاخیب

از نخلستان باغ معشوق است و از آب  میمري خرما. باشد بیغخداوند از عالم  تیعناي از نماد تواند یمخرما و درخت خرما 
  :خرما نماد لطف خداوند است نیبرابنا . شده است رابیسلطف او 

  )294(ابواب آن آب  نیزنه زاسباب است و             میمري خرماهااز آن نخل است                    
  : یعنی کند یمی طلب روحانی و آسماني ا مائدهاز معشوق خوان و  زیني مولو

بِیِ و کُل           کردرا ندا  میمر کهاز آن خرما                      رَّی و اشرَ   )106( 12نایعي قَ
ي محبوب پاسخ ندابه ) س(میمرهمچون  دیبا، پس میا ماندهو ما را در بند مادون  خواند یمي گردون فرا سوما را به  اری   

  : نخواهد شد بینصي ثمردر مادون  که مییگو
  )825( دیبیی ندارد شاخ خرما زانک          میروي خرما بن سو میمرهمچو                    

  :میمند بهرهاو  کرانیباز لطف ) ع(حیمسو ) س(میمرچون  زینی علت خداوند ما ب تیعنابا 
                                                                                                                         ) 2429(ي  سرور دیآدر مهد  طلب یبی سیعما را چو      درطبیآ خشکازشاخ  سبب یب میمرمارا چو 

  سخن گفتن در مهد. 5
 يکرد سو اشارت یهم .دیگو چهکه  ندانست «: در برابر پرسش سؤال کنندگان) س(میمري آمده است که سورآباد ریتفسدر 

 چگونه ،کند حواله عیرض طفل با یم جوابکه  تربیغر همه از نیا گفتند شانیا ... شما جواب دیگو چهکه  داند او گفت ی،سیع
 و گشت چپ دست بر دهیچیپ قماط در هم یسیع بگفتند سخن نیا شانیا چون... بود گهواره درکه  یکودک با ما مییگو سخن
د یإِنِّ قالَ :بگفت حیصف زبان به وکرد  اشارت انگشت به برآورد، راست دست ب ع 1475: ص ،2ج ي، آباد سور( 13»اللَّه.( 

طفل ) س( میمري از آفتاب عشق بر چادر پرتواز تابش . داند یمی از جانب خداوند تیعنای در مهد را سیعي سخن گفتن مولو
  : او در گهواره به سخن درآمد

  )2901(ي ا گهوارهگشت در  ایگوطفل        دیرس میمرتابشش بر چادر                     
  :دیگو یمدر گهواره از نقش معشوق سخن  حیمس، اما مانند دهیندنقش معشوق را  آنکهروح ما با  نیبنابرا
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  )2788(ي ا گهوارهروح در  میمراز نور  حیمسچون         کند یم تیحکا کی کو ی دهینادنقش تو 
 هیتشب دیآ یدرمدر مهد به سخن ) ع(یسیعچون  کهی طفلرا به  نوشکفتهن غنچۀ بهار، شکفته شد فیتوصدر  زینی تیبشاعر در 

  : کند یم
  ) 782(ی فطن و خط خوان شد سیعغنچۀ طفل چو      شد آن نرگس معزول شده ملکناظر         

  یبخش اتیحی، سیعدم . 6
  :داند یم بخش اتیح) ع(یسیعرا چون دم  زیچموالنا چند 

  :دوست الیخ. 6-1
  )    1847(منیای جانب موسی به ربانی وح چنانکهی        بخش بهرجانی سیعدر دل چو  رود یم التیخ    
معشوق جسم . بود نیچن عادگاهیمی در موسی خداوند به وح چنانکهاست؛  بخش اتیح حیمسدر دل عاشقان چو نفس  اری الیخ

  :    بخشد یم اتیحعاشقان را  جانیب
ک تعالَ                      نَّ وتانافَاحی سیع انّا  ی م ع اَدفع یخدتعال          و1369(الدجال  عه(  

لی مرغو خود را ) ع(یسیعشاعر معشوق را  دیآ یماو به پرواز در  دنیدمبا  که داند یم نیگ :  
  )1414(ی در من چنان در اوج پرانم دردم چنانکهی از گل          ساختی مرغی و من مرغت تو سیعتو 

  :شبانه ازینراز و . 6-2
  ) 1951( نیبزنده و باساز  حضرت بهی سیعچون دم           ازیونزد جان تو در سوز  کهی چند دم نیا     
  .کند یمزنده و بانوا ) ع(یسیعجان را چون دم  دیآ یبرم نهیساز  ازیناز سرسوز و  کهی دم
  :یصبحگاه مینس. 6-3

  )2618(یی حایمسبر خفته دالن بردم انفاس            يداریب ۀیاسرمي داری نفسصبحا                
  . کند یم داریبیی است و خفته دالن را از خواب غفلت حایمسي نفس صبح، مولواز نظر 

  :داند یمراهها ممکن  نیاجاودانه را از  اتیحبه  افتنشاعر دست ی
  :یازل تیعناـ 

  )491(نور استاد است  کهی بد ازل تیعنا            زیزعي دعای و سیعنبود باد دم                   
  . زیعزي دعای و سیعنه از دم  شود یمیی حاصل بقاثبات و  کهی خداوند است ازل تیعنااز 

  : شده است) ع(ی سیعدم  رشک ۀیماو خود  افتهی دوباره یاتیحی ما با نظر لطف دوست خاکقالب 
  )  2140(باد ازو  کردنی شده در زنده سیعدم  رشکگر     ی نخاکقالب  نیاچون صد بهشت از لطف او 

  :يویدناز تعلقات  زیپرهـ 
  )96( سکبا کاسۀدست نگه داشت زهر  کو           یجهاني داروآمد  حیمسزان دست              

  .دلها شد بیطبکه  دیرسی مقاماز تعلقات به  زیپرهبا  حیمس
  :عشق ریمسـ قدم نهادن در 

  )190(ی افسون معتمد را سیعبر مرده زن چو            کردناست زنده  نیان تو بر من، خود را بز 
  . یبزني عشق ایمیبرکخود را  دیبای خواه یمی واقع اتیحی و زندگاگر  که دیگو یماز زبان معشوق 

  : يشو یم حادمیمس زینشود شما  دهیدماگر از نفس عشق در وجود شما 
  )726( دییبزااگر  دییزای سیع          دندیدمشما چو در  بیج در                     

  .باشد زیآم معرفتسخنان  انیب تواند یمیی زا یسیع
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  :ـ سفر کردن
  )214(ی الموتیی حی وانستیحاز دوام سفر         چو آب چشمۀ   که میمری سیعنگر به                 

  . افتی اتیحبخش چون آب  اتیحی دم کهوام سفر بود از د) ع(ی سیع که کند یمسفر اشاره  فیتوصدر 
نب. 7 م(خُ   :یسیع) خُ

 صباغان، مهتر شیپ داد یصباغ حرفت با را) ع( یسیع ،میمر«: سخن رفته است نیچنموضوع  نیادر  االسرار کشف سریتفدر 
که  رنگ آن برکرد  نشان جامه هر بر و داد، يو به اریبس يها جامه صباغان مهتر آن ،افتهیدر و بود بدانسته حرفت آن چون

 به و بگفت نیا ،کن یم رنگ به امکرده نشانچنانکه  یکی هر دیبا یم رنگارنگها  جامه نیا: گفت یسیع به آنگه. خواست یم
 یکون«: گفت و راست، رنگ کی بر نهاد خنب کی در همهها  جامه آن و رفت یسیع. سپرد یسیها بع جامه و شد رونیب يسفر
 رنگ کبه ی و نهاده، خنب کی در ،دیها د جامه آن و آمد باز سفر از زود صباغان مهتر آنگه پس »منک دیار ما یعل هاللَّ باذن
 یخواه توچنانکه  تا ی؟خواه رنگ چه بر و ی؟خواه چونها  جامه: گفت یسیع! يکرد تباهها  جامه نیا: گفت شد، دلتنگ داده،

 دانست و درماند عجب يکار و از مرد آن. بود مرادچنانکه  سرخ یکی زرد، یکی ،آمد سبز یکی. کرد چنان آرم، رونیب خنب از
، 2، ج1371ي، بدیم(» کردند يو نید نصرت و. آوردند مانیا همه يو اصحاب و آورد مانیا يو به ،ستین یاله صنع بجزکه 
133.(  

ی الهرنگ و صبغۀ  شود یمحق شامل حال او  تیعناي آورد، روشاعر معتقد است آنکه با ترك تعلقات به عشق حق  نیبنابرا  
  .ردیگ یمبه خود 
نب  نیز         14)28( شایمااهللا  فعلاهللا رونهد تا ی در صبغه    ی در رود سیعرنگها مفرد شود، در خُ

دعوت  لیاسرائی بنچون                                                                                                                                    :عازر. 8
که  اند گفته. ی شهادت دادسیعي امبریپي به نام عزر را زنده کرد و او به ا مردهی سیعو از او معجزه خواستند،  رفتندینپذرا ) ع(یسیع

 لیاناجاما در  امدهینو داستانش در قرآن  نام او. آمد رونیبی در قبر زنده شد و کفن پاره کرد و سیععازر به دعا و فرمان حضرت 
  ).یسیع، 1378، سایشم(مذکور است

ي خود را عازر زمان مولو. معشوق قرار گرفته است تیعناي است که مورد دیمرعازر در غزل موالنا مثال و نمونۀ سالک و 
  :است افتهی دوباره یزندگ) شمس(یی مشعوقحایمساز دم  که داند یم

  )255(گور فنا  تکحشر شدم از           حیمسي اعازر وقتم به دمت                            
    :دجال. 9

 ندینما یمبه ظاهر ماهرو  کهی انیروتا از زشت  دارد یوامی است، او را میبهدجال که از نظر موالنا رمز و نماد صفات زشت و 
  :کندناله 

  )298(و رمز شاهان در خطاب  ریضمدام دزدان در چنگ دجال از درون و زنگ ابدال از برون             
ي مارداریتاست از آن رو توجه و  کردهی در سر شاعر برپا امتیقاست که  اري از یدوري هجران و براي نمادهم  نیهمچندجال 

  :. کند یمدوست را آرزو 
  )452(آرزوست  مارمیتی و سیعی است              البد فسون امتیقدجال هجر بر سرم از غم                

  :بر مفرش او آتش زده است کهنماد غم است  ای
  )24(را  بدکرداری دجال خنجرکشی سیع کو   یمفرشی گسترد زاتش آتشدجال غم چون       

  :ی، خر دجالسیعخر . 10
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ي از نمادي مولوغزل در  زینی و عرفان اتیادبی در سیعخر . کرد یمسفر  نید غیتبلي براو  شد یمی سوار االغبر ) ع(یسیع 
  :جسم است
  )97(ي را خر  اگر ره نبود الشه ستینغم     ي چرخ برانندسو بهی سیعي چو جانها         

. خواهد بود رایپذمعشوق، جان ما را  که، چرا ستینی باکبه بارگاه محبوب محروم است،  افتنی مقدار ما از راه یباگر جسم 
  : بینصی ببخش آن  اتیحاز دم انسان  زیناچعشق خلعت جان است و جسم 

تّح االبوابِ  نیا که          زکجاي سویعو دم عشق  کجاخر از              )313(گشاد ندادش مفَ
  :از عشق بهره یبي انسانهاو گاه نماد 

  )1172(ی دو پرسیعدر زمان از بادة  دیبروخر را        يخري تا خر نماند در غامبریپی مدرده       
  : شوند یمعاشق  زینگر از باده ناب عشق بنوشند آنان که ا

  )1905( کنرا رها  میمری سیعخر         میمری سیعبر آبر چرخ چون                    
  : چنانکهشد  مند بهرهدوست  تیعنااز  توان یمو تعلقات آن است که با دست شستن از آنها  ایدنی نماد سیعخر  زیني موارددر 
  )892( دیرسو خوان  دهیما فلک کزدست بشو         قبول شیدعاخر برست گشت  ی چو ازسیع

که عشق و شهوت با هم جمع  کند یم انیبو  ردیگ یمی در نظر میبهي شهوات و صفات براي نمادموالنا خر را  زینی تیبدر 
  :و خر او از هم جداست) ع(ی سیعمشرب  که همچنان شوند ینم

ر کی و خر در یسیعدل         ي تو سادها دیآجمع  کجاعاشق و شهوت    )1196(دارند پوز  کجای آخُ
 دیدی خواهی کن پاكی آلودگکه اگر به واسطۀ روزه جسم را از  کند یم انیبي مولو. ی استوانیحنماد صفات  زینخر دجال 

  : روح تو برجسم غالب خواهد آمد که
  )       2520(یست سواره دانیمدر  که میمری سیعی نیبب           ی خر دجال از روزه توپی ارکن جیتدربه      
  یآسمانمائدة . 11

: ی طلب کردندآسمانی از او مائدة سیعچون قوم «: شده است که انیب نیچني طبر ریتفسی در ترجمۀ آسماني نزول مائدة ماجرا
 عذاب را او ی،تعال يبخدا شودکافر  شما ازکس  کی نیاز پس اگرلکن  و آسانست من يخدا بر نیا مردمان ایکه  گفت یسیع

 و ي عزّخدا و درخواست یتعال يخدا از حاجت نیا وکرد  آسمان بر يرو یسیع پس... باشدنکرده  راکه کس  چنان یعذاب ،کند
 از شیب يجادو و بود يجادو نیکه ا گفتند یگروه و ...لونالون يطعامها با فرستاد خوانها آسمان از و ،دیگردان روا او حاجت جلّ
 شانیا و صورت... گرفت خشم شانیا بر یتعال يخدا بودند گفته سخن نیچن نیکه ا لیاسرائ یبن از گروه آن پس .برندارد روز سه
 مسخکه  بمردند پس ببودند روز سه و گشتند، یکب همه شانیا بودند گفته سخن نیکه ا تن هفتاد آن و ،دیبگردان مردم صورت از
  .15)434: ص ،2ج ي،طبر ریتفس ترجمه(»نباشد نسل را

است که رشد و تعالب ) دیمربه  ریپ ای(معشوق به عاشق تیعناي از رمزی و روحانیی است غذای آسماندر غزل موالنا مائدة 
  :کند یمی را طلب آسماني از محبوب مائدة مولو. شود یمرا موجب  دیمری سالک و روح

  ) 2050( کني را فطام بشراز نان و شوربا          اریب از آسمان دهیما حیمسهمچون                      
  :      دیرسی خواهد آسمان دةیما داران روزهي برا) یسیع( کاملي انسان دعابا 

  )1739( میمری سیعي دعاهاباهتمام          امیصاز آسمان به اهل  دهیما دیرس                      
  سوزن، آسمان چهارم. 12

 نیاخود را در  دیعقاتوجه دارد و  هیبنما نیابه  زیني مولو. ي مورد توجه شاعران استها هیبنمابه آسمان، از  )ع(یسیعصعود 
  : کندتوانست به آسمان چهارم صعود  کهبواسطۀ دعا بود  حیمسبه اعتقاد موالنا، . کند یم انیبموضوع 
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  16)226(به پرّ دعا  رفت به چارم سما حیمس      گو یمبس است دعوت دعوت بهل دعا    
  :  کردي روزه بر طارم چهارم صعود اربه ی حیمسکه  کند یم انیب زینی تیبدر 

  )2307(برطارم چارم شد او در سقر روزه        شد میمری سیعروزه، نمِ زمزم شد در        
  :داند یمي عشق را سبب عروج او به آسمان ایدرسماع و پا کوفتن در  زین گریدیی جاو در 

  )624( کوبدی تا فوق هوا معراج ریطبا          ییمرغاروح اهللا در بحر چو  کوفتهپا          
او  ریغاست به  شیخوی معشوق و نگار پدر  آنکهی از تعلقات دست شست توانست به آسمان عروج کند؛ سیعآنگاه که 

  :ی نداردتوجه
  )114(را  ایسیکل کندی چه سیع            چون رفت بر آسمان چهارم                         

  :        ي صعود خواهد شدبراحجاب او ) سوزن(تعلقات  نیابود و گرنه  کناراز تعلقات بر  دیباعشق  ریمسدر  نیبنابرا
  )         2550(ی   قارونی سوزنت گردد حجب چون گنج سیعچو            ی در آن مخزن منزه از در و روزنرفتچو در 

  :خواند یمی فرا آسماناز آسمان چهارم همه را به دست شستن از تعلقات و نشستن بر سفرة ) ع( یسیع
  )446( ست دهیماهنگام  کهي بشودست و دهان           الصال دیگو یمی زچرخ چارم سیع              

  : یکن ینم حرکت کردهست م نیچنتو را  آنکهي سوي چرا به ا دهینوشجان  بخش اتیححال اگر تو از بادة  نیابا 
  )3062(ی نکني          ز آسمان چهارم چرا گذر خوردجان  حیمسو گر سه چار قدح از             

  ي حافظها شهیاندو ) ع(یسیعی قصۀ حیتلمي ها هیبنما
نماد انسان ی گاهدر غزل حافظ ) ع(یسیع. توجه دارد) ع(یسیع بخش اتیحي به دم ا هیبنمااز هر  شیبقصه،  نیاحافظ در 

  : مقام است نیا دنیرسي برای شرط الزم ستگیشاو  تیاهلاو  دگاهیدکامل است و از 
رد را برازد             حایمس                                   460(ی وثاقسازد هم  دیخورشبا  کهي مج(  

  :دیزدا یمدل آنان و غمها را از  بخشد یمی تازه جانبه عاشقان ) نماد انسان کامل(یسیع تیعنا
  )186( کندي ما ایاح که کجاستی دم یسیعی و حافظ به عشق سوخت           مجان رفت در سر   

  )86(ی خدا بفرستاد و برگرفت دم یسیعبود           کردهخاطر ما خسته  کهی غمبار                 
  : خواهد بود بخش روحي از او بر جسم خستۀ عاشقان ا هیساو 

  )36(افتادست میرمبر عظم  کهی است روح عکس          دم یسیعي اقد تو بر قالبم  ۀیسا                     
  : داند یمو مقدور  ممکنی بیغي انسان و امداد عوامل وجود تکاملرا به شرط  کرامتحافظ، 

  )143( کرد یم حایمسه آنچ بکنندهم  گرانید         دیفرماار باز مدد  القدس روح ضیف                 
  :شود یم مند بهرهاز نور وجود انسان  زین دیخورششود  نیچن؛ اگر شود یمبا ترك تعلقات حاصل  زیني انسان وجودو تکامل 

  )407(رسد صد پرتو  دیخورشاز چراغ تو به          فلکبه  حایمسو مجرد چو  پاكي روگر        
  :است هودهیبی سیعاو دم زدن از  بخش اتیحه با وجود لب ممدوح است ک/ی نماد معشوقسیع زینی گاه

  )70( ستینیی چو لبت ماهر فزادر روح  که زان           ی نزنم دم هرگزسیعی بخشاز روان               
  :ی خود را وامدار لبان معشوق استبخش اتیحی سیعدم 

  )437(ی تیکناآب خضر زنوش لبانت             یی فهیلطی از لب لعلت سیعانفاس                 
  :دارد بخش اتیحدمِ  حیمسمعشوق خواجه چون /ممدوح

  ) 219(عاد و ثمود ثیحد کنشراب نوش و رها                 دم یسیع عذار نازكزدست شاهد              
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 خیششاه  ریوزی، کرمان محمود نیالددر مدح خواجه عماد  تیب نیا سندگانینوی برخ حیتصرغزل و  نیابنا به داللت 
  ). 151، 1، ج1383ی، غن( 17ابواسحاق سروه شده است

که معشوق  کند یم انیبی او استفاده کرده است و بخش اتیحي معشوق بر عاشقان و گر جلوه انیبي برا هیبنما نیااز  زیني سعد
 :بخشد یممردگان را جان دوباره ) ع( حیمسچون  گذارد یمچون خرامان بر خاك قدم 

  )1385،260ي، سعد( رود یم حایمس دیگو یممرده     خاكي اجزادر راه و در  رود یم               
  :کند یم، که تنها دردمندان عشق را دوا کند یم ادی دم یسیعی بیطب عنوان بهی از عشق تیبحافظ در 

  )187( بکنددوا را  که ندینبچون درد در تو                کیلاست و مشفق  دم حایمسعشق  بیطب   
است و دل خستۀ حافظ را  بخش اتیحی سیعي چون دم بهارباد . است عتیطب فیتوص، هیبنما نیاي طرح ها نهیزم گریداز 

  :  بخشد یمی دوباره جان
  )93(جان حافظ دل خسته زنده شد به دمت  که             ی صبا خوش بادسیعي اوقت تو  شهیهم      

  :ابدی یمیی حایمسی دمبا آمدن بهار، هوا 
  )175(ي              درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد گشا  نافهگشت و باد  نفس حیمسهوا        
صبح قرار داده است و مخاطبان را به  مینسي نواز روح فیتوصي برای به مشبهی را سیع بخش اتیحدم  زیني رازیشي سعد

  :کند یم هیتوصشمردن آن  متیغن
  )316، 1385ي، سعد(یحانیری و روحمرده باز آمد در او  خاك که       ينوروزصبح  مینسي پنداری است سیعدم   
  : ای
  )558همان، (دم از اوست  کانتا دل مرده مگر زنده شود            ی صبحسیعي دوست دم اشمر  متیغنبه  

ی انسان نظر دارد ملکوتی و ملکدو جنبۀ ي  به هر و. در شعر حافظ است هیبنما نیاي طرح ها نهیزم گریدتناقض و طنز از 
 ریتفسو  ریتعب؛ شعر حافظ ستینی انسان برزخمقام  نیاي دوسوی از کی حیترجی از ناشی نیب جهانشعر حافظ محصول « نیبنابرا

 ی وگانگی از یناشعادت ما،  انداز چشمحافظ در  تیشخصی و تضاد دوگانگ. مقام است نیادر  ستادهیای انسانِ روحاحوال 
  ).8-7، 1382، انیپورنامدار(» و انسان است شیخو تیماه قتیحقاو در مواجهه با  تیمیصمخلوص و 

 بیترک صورت به زینی شعر حافظ انعکاس دارد، هم در زبان و نیزمی و آسمانی توأمان معانو  میمفاهی هم در نیب جهانطرز  نیا
و  هامیامدار سبک حافظ بر . شود یمی منتهي وبه طنز در زبان  ریتعاب نیاي بارز و آشکار دارد تا آنجا که نمودی پارادوکس ریتعبو 

یی است مورد نفرت خودنماو نفاق و  ایري و روی بر مبتناست که چون  ندارانیدطنز او عمده در مسائل مربوط به . طنز است
 دانیمی پا به زمانی، کل طور به طنز. ردیگ یمي به خود گرید تیشخص رازیشطنز نزد خواجۀ ). 99،1388، سایشم( حافظ است 

د نتواند به  گریدکه از فرط مضحکه بودن اوضاع،  نهد یم یی که فکرهادوران حافظ و تراکم . دیبرآمطلب  انیبیی از عهدة تنهاجِ
  ).62،1374ی ندوشن، اسالم( یی داشته است اقتضا نیچن کگرفته بود، ی انیماو را در 

  :کشد یماست عاشقان را  بخش اتیحی سیعه چون دم که لبان معشوق ک کند یم انیبحافظ 
  )    204(بود  شکّرخادر لب  تیسویعمعجز              کشت یمچو چشمت به عتابم  که آنباد  ادی
  :ای

  )    486(ي سویعبه انفاس  اری بکشتما را              قصۀ عجب بشنو از بخت واژگون نیا         
  :زیون
  )57(با اوست  میمری سیعما را و دم  کشت           دل نیسنگآن  کهن گفت توا نکته نیا کهبا 
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  جهینت
ي فهایموتشاعران  نیااز  کهر ی. ستینی صرف حیتلمی، نگاه قرآنی حیتلمي فهایموتحاصل سخن آنکه نگاه شاعران به 

  . اند دادهختلف قرار ی خود در موضوعات مشخصي ها شهیاند انیبناخودآگاه درخدمت  ای را آگاهانه یقرآن
ي از نمادرمز و  عنوان بهرا ) ع(یسیعي مولو. موضوع آن است نیتر يمحوری عارفانه دارد و عشق نگاه فیموت نیاي به مولو

ی قرار داده الهي واال، عشق فیموت نیاي خود را در ها شهیاندبرده و محور  کار بهانسان کامل، عشق، معشوق، شمس، روح و عقل 
در  زیني حافظ ها شهیاندمحور . ممدوح است/ی نماد معشوقزمانی رمز و نماد انسان کامل و گاهدر غزل حافظ ) ع(یسیع. است

 ریپ عنوان بهي از انسان کامل رویپلزوم ترك تعلقات و . ی استانسانی و نیزمعشق  زینی زمانی و الهي واالی عشق گاه فیموت نیا
با استفاده  عتیطب فیتوص. رود یمبه شمار  فیموت نیاي مشترك دو شاعر در ها شهیاندی از اله تیعناي از مند بهرهي براو مرشد 

از نظر . دهد یمموضوع نشان  نیااز مشترکات دو شاعر است که نگاه عارفانه و عاشقانۀ دو شاعر را به  زینقصه  نیاي ها هیبنمااز 
تمام  باًیتقر. از حافظ است شیبي مولودر غزل  فهایموتي ریکارگ بهی و تنوع گستردگدو شاعر،  نیادر شعر  فهایموتبسامد 

موضوع بوده  نیای از وسعت اطالعات و توجه او به ناشامر   نیااست و  افتهدر غزل او بازتاب ی) ع(یسیعی قصۀ حیتلمي ها هیبنما
  . است
آگاه است و از  فیموت نیایی معنا يتهایظرفاو به . است جانبه چندی نگاه، ) ع(یسیعی قصۀ حیتلمي ها هیبنمانگاه حافظ به   

  . برد یمي آن سود تهایظرفي از همۀ رو نیهم
  

  : ها نوشتی پ
، سال هفدهم و )س(ی دانشگاه الزهراانسانفصلنامه علوم  موالنا، اتیغزلکالم پروردگار در ي، حسن،  در مقالۀ دریح.1

ی بررسي برا شانیا اریمعقرآن است، که  اتیآخص متأثر از بطور مش تیب 850از  شیبکه  اند کرده انیب. 69و  68هجدهم، شماره 
) ع(یموسو ) ع(وسفي به قصۀ یمولوباشد؛ چرا که تنها اشارات  دیتردآمار قابل  نیا رسد یمو به نظر  ستینروشن  اتیابتعداد 
  . باشد انهیااز  شیبی بسی ستیبا اتیآاست و تأثر شاعر از کل ) یاحتمالي خطاهابا احتساب ( تیب 700حدود 
، عمل، شهیاند، الیخ ریتصو، هیدرونماعبارت است از  اتیادب، در ویموت/ فیموت ای هیبنما« : میخوان یم هیبنمای از فیتعردر . 2

» شود یمی مختلف تکرار ادبآثار  ای واحد یادبی که در اثر عبارتکلمه و  ا، صحنه، فضا و رنگ یتیموقعو  تیوضعموضوع، 
ی کرده است بررسبطور عام  اتیادبرا در  هیبنمای رصادقیمپر واضح است که ). هیبنما لیذی، سینو داستانهنر  نامۀ واژهی، رصادقیم(

 زین شانیامحدودتر است، اما  فیتعربا آنکه  زین دهد یمارائه  هیبنماداد از  مایسی که فیتعردر . نه در حوزة شعر، که مدنظر ماست
  )هیبنما لیذ، یادبفرهنگ اصطالحات داد،  مایس: به دیکننگاه .(برده است کار بهمعنا  کرا به ی هیدرونماو  هیبنما

ی، سال دوم، ادبی نقد تخصصفصلنامه  ،... ، کارکردها و ها گونه، فیتعار: هیبنما پارسانسب، محمد، مقالۀ: به دیکننگاه .  3 
  .5شماره 
، رنگ، ریتصو، حادثه، صدا، ءیش؛ ازجمله شود یممل ي را شااریبسي عناصر تکرارشونده موارد تقومحمد  دگاهیداز .  4
ی و نوع تیشخص، ...)ي قرمز،مو، اهیسچشم (یعمومی ژگیو ا، نشان ی...)ي وشادجنون، ترس، غم و (یروانی، حالت ضمنواقعۀ 

 اتیادبة که باز هم به حوز رهیغ، صحنه، و تیموقع، ...)کالم، رنگ چهره،  هیتکحرف، (وابسته است تیشخصي که به زیچهر 
  .است تا شعر کینزدی داستان
  ).145-143،  ي روح خودجستجوي در امروزانسان ، ونگی(به  دیکننگاه  شتریبي اطالع برا. 5
  .شاعران است اتیغزل وانیدآمده ، شمارة غزل براساس  تیبهر  انیپای که در مستقلي ها شماره. 6
  :تشده اس انیب نیچن زیني مثنومضمون در  نیا که چنان. 7
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  )2975، 1، دفتر 1378ي، مولو(ستیندست او جز قبضۀ اهللا            ستینکوتاه  بانیغااز  ریپدست   
جهان گلستان خواهد  نیاکه جهان در فراق او پر از آتش گشته و تنها با حضور او  خواند یم لیخلی شمس را تیبشاعر در . 8
  :شد

  )1889(گلستان  شود ینمآتش  لیخل یب کهي جان همه جهان پرآتش          ا لیلخیی تو                                       
  :دیگو یمو  خواند یمزمان  مانیسلاو را  زین گریدیی جاو در 

  )102(ي را پرو  وید کنو بنده  عیمطي را          انگشتر اریب لمانایس                                                               
  :خواند یفرامیی عالم معنا فرمانرواو او را به  کند یمی خطاب مانیسلی و جان کنعان وسفشمس را ی گریدی تیبدر  او ی

  )2593(يبار کمرتاج و  نکی کمرخواهی        گر تاج و مانیسلي جان وی کنعان وسفي یا                                         
که کاغ در اصل صوت کالغ  اند کرده انیبو  ی کردهمعنبرآوردن  ادیفررا ناله کردن و  "دنکاغ کر"مرحوم فروزانفر . 9
  ).شمس وانیدبه فرهنگ لغات  دیکننگاه (است

  :سروده است نیچنمضمون  نیهمی با تیبدر  زینی خاقان. 10
ی، خاقان(يشوهرنفخۀ روح  مشیمربه سان  ی شش مهه به بر           کردهسیعاز صفت  میمرشاخ چو                              

1378 ،429(  
  . 1470، ص 2ي، ج سورآباد ریتفس؛ و  980، ص 4ي، ج طبر ریتفسترجمۀ : به دیکننگاه  زین. 11
  ).26، )19( میمر. (روشن دار) یسیعبه (و چشم خود  اشامیب) چشمۀ آب نیااز (تناول کن و ) رطب نیااز (پس «. 12
  .982، ص 4ي، ج طبر ریتفس؛ و ترجمۀ 1475، ص 2ي، جسورآباد ریتفس: به دیکننگاه  زین. 13
  :کرده است انیب نیچنمضمون را  نیاموالنا  زیني معنوي مثنودر . 14

  ی خو نداشتسیعی بو نداشت           وز مزاج خم سیعی کرنگاو ز ی                                                  
-500، 1، دفتر 1378ي، مولو(ایضی چون گشت کرنگجامۀ صد رنگ از آن خم صفا            ساده و ی                                   

501(  
  ).625-624، ص 1ي، جسورآباد ریتفس؛ و 266، ص 3، ج االسرار کشف: به دیکننگاه  زین. 15
  . 117، ص 4، جاالسرار کشف: به دیکننگاه . 16
که اگر غزل حافظ را در محور  آنند بري ا عده. یمدحعاشقانه، عارفانه و : اند برشمردهه ساحت ي شعر حافظ حداقل سبرا. 17
مجرد بدون  تیبی عنی -یافقی است و اگر در محور مدحی و خیتاری و اسیس شتریب میبخوان -اتیابی توالی با توجه به عنی -يعمود

 اقهرمان غزل را معشوق، معبود، ی توان یمی عنی). 23، 1388، سایشم( ابدی یمی و عاشقانه عرفاني ها جنبه میبخوان -گرید اتیابلحاظ 
  .  مستقل است اتیاب ندیگو یم شوند یمممدوح گرفت و آنجا که با تضاد روبرو 

که از هر  ماند یمی ضلعي چند منشوربه «ی است؛ فارسي زبان ها سروده نیرتریپذ لیتأوي حافظ ها سرودهجهت  نیااز        
رو دربارة  نیهماز . دهد یمي گوناگون تن معناهاي است که به شعر. تاباند یبازم گریدی فروغو  گریدي نوری، کننگاه  ي آنسو

اختالف نقش  نیااز همه، در  شیبي گوناگون، متعارض و متناقض وجود داشته و دارد و خود حافظ، البته دگاههایدحافظ همواره 
).21، 1385ی، ل حسن(» داشته است
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  رانیا سمیرمانت اتیادب با آن سهیمقا و سمیرمانت
  1یذوق الیسه

   دهیچک
ی نام رانیا سمیرمانتي خاص خود، ها یژگیو، با رانیاس از نفوذ به ادب پ کهیی اروپا سمیرمانت مکتبي ها جلوهی از برخبروز 
اما . است آشکاری و هیبدي امری پس از آن تا امروز حتیی و مایني عصر شعرا ژهیوي پس از مشروطه، به شعرادر اشعار . گرفته بود

در » ...ي و آزادیی، گرایی، درون گراساس ، اح)ییگراي بدو( عتیطببازگشت به «از جمله  مکتب نیاي های از مولفه برخنمود 
و  لیتحلجستار حاضر،  .است انکار رقابلیغي مسلم و امرنیز  رانیایی غنا اتیادباز مشروطه به خصوص شاعران  شیپآثار شاعران 

از منابع و  یکی رانیا اتیادبفرهنگ و  که میباش نیاتا بر  رانیا اتیادبي شاعران عرصه نگار کیرمانت تیوضعی است از پژوهش
ی در آثار رانیا سمیرمانتي هایژگیو لیتحلعمده محور بحث حاضر  لیدل نیهمبه . گردد یممحسوب  سمیرمانت کهني آبشخورها

 .ي آنهاستشعرهاشاعران در مجموعه  کیرمانتآن محصول، تعمق در اشعار  جهینت که باشد یمومعاصر  کیکالسشاعران 
 
  
شاعران پس از  -از مشروطه شیپشاعران . یرانیا سمیرمانت -ییگرااحساس . سمیرمانت کتبماصول  -سمیرمانت:  ها واژه دیکل
 . مشروطه

                                                        
  دانشجوي دکتراي دانشگاه واحد کرج - عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی نظرآباد - 1
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  مقدمه
  سمیرمانت فیتعر

به زبان  1676در سال  آنکهپس از . رفت یم کارشاعرانه به  راتیتعباز قرن هفدهم در انگلستان در مورد » کیرمانت«  کلمه
ي شعراو  سندگانینواز اواخر قرن هجدهم . شد یمبرده  کاربه ) افسانه(ي او افسانه  زیانگ الیخی معنفرانسه وارد شد تا مدتها به 

 نیاهم  دیجد سندگانینوو  کردند یماستفاده  سمیرمانتطرفداران  کردني مسخره برارا  کلمه نیا) کیکالس مکتب( کیکالس
 کهارائه شده است  کیرمانتي اصطالح برای معنو  فیعرتهزار  ازدهدر حدود ی تاکنوناز آن زمان . رفتندیپذرا برخود  کلمه

ی و فلسفی نهضت (Romentism) سمیرمانتی کلاما به طور  شود یمواژه  نیاي برا قیدقی جامع و فیتعري و ارائه دشوارموجب 
 شیپت با دوره نهض نیا. آمد دیپدي انگلستان، آلمان، شمال اروپا و فرانسه کشورهادر  جدهمیهاز اواخر قرن  کهی است ادب

ي در شعر و فردداخل شدن عواطف و احساسات  کیرمانت شیپی عمده دوره ژگیو. ي آغاز شدگری احساس اعصری سمیرمانت
ی اجتماعمعلول عوامل  سمیرمانت شیدایپ. ي گذشتگان بودندها فرمولو  ها قالب بندیپا کماکاندوران  نیاي شعرااست اما  اتیادب

خرده (ی بورژوائی به فئودال شکلآن از  لیتبدیی و اروپای بافت جامعه دگرگونبه  توان یم انیم از آن کهي بوده است متعدد
  ) 244، ص1378داد، . (کرداشاره  سندگانینوآن بر روشنگران و  راتیتأثفرانسه و  ریکب، تحقق انقالب )يدار هیسرما

ي با کمد ختنیآماست و نه در  کیکالسنون سه وحدت قا ریتحقنه  سمیرمانت«: دیگو یم نیچن سمیرمانتآلفرد دموسه درباره 
بال را به بدن  نیا کهی فیظري ها رشته رایز. دیچسب یمي او را بالهاي ا پروانهي گرفتن برا هودهیب. لیقب نیاي از گرید زیچي و تراژد

پرتو  سمیرمانت. ی استناالن مینس سمیرمانتی است، انیگرستاره  سمیرمانت. انگشتانتان نابود خواهد شد انیم، در کند یماو وصل 
  ) 161، ص1، ج1389ی، نیحس دیس. (»...ي استماریبی سرمستی و ناگهان

 زیانگشگفت  اي یرعادیغ عیوقابه  کهي منثور ای منظوم یالیخي ها قصهی معنبه  باشد یم» رمانس«برگرفته از واژه  کیرمانت
 نینخستي قرنهادر . بگذارد شینمااعمال سلحشورانه را به  ای زیآمق ي اغراها يبازو عشق  بیغرو  بیعجي ماجراهاو  کندتوجه 

، انهیماجراجوي ها قصهي، الدیم زدهمیسدر قرن . شد یمی اطالق خیرتاریغ ای یخیتاري منظوم ها قصهي، رمانس به الدیم
  . گفتند یمسلحشورانه و عاشقانه را رمانس 

ی دلبستگ زیاسرارآمو  زیانگي عاشقانه و شگفت ماجراهاره دور بود و به ی روزمزندگاز  کهی بود مهذّبقهرمان رمانس انسان 
، رمعقولیغداشت و بر امور  کارو اعمال جسورانه  سر و  زیانگي اعجاب ها يسلحشورو  شکوهي با ها عشقي رمانس با بنابراداشت 

  ) 248،ص1378داد، . (ي استوار بودباورغلو و خوش 
  

  : سمیرمانت شیدایپی اجتماععوامل 
دوران  افتنی انیپای معنبه  کهی مربوط به سده هجدهم است شناساز نظر جامعه  کیرمانتتر اشاره شد  شیپ کههمانطور 

ی ولفرانسه بود  ریکبي انقالب آرمانهاي سوهم  سمیرمانتنخست . ي متفاوت استاو آغاز دوره  سمیفئودالی اجتماعي و اقتصاد
بودند شد و به  سمیفئودال اتیادبي ارهایمعی همگ کهی و هنرمندانه فلسفخردمندانه و  انیادبی فروپاشاروپا موجب  اتیادببعدها در 

 سمیاومان مکتبفرزند خلف  سمیرمانت. آمد کاري رویی گراانسان  سمیرمانتدر . کرد فکری زندگي در عرصه فردي ها يآزاد
فلسفه  نیا. افتنیز گسترش ی اتیادبفت و بعدها دامنه آن به گر شکلي در دوران رنسانس در اروپا باورانسان  ای سمیاومان ".است

همان، ص (".دارد دیتاکي در پناه خرد وا خالق ویدنی سعادتمند زندگی به ابیدستي براي انسان ها تیقابلو  هایتوانمندبر باور به 
61(  
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   سمیرمانت مکتباصول 
  :  عتیطببازگشت به . 1

شاعر را  کهي است ا زهیانگ بلکه ستینهدف  عتیطباشعار  نیااما در . بوده است رونیب عتیطبعموماً  کیرمانتموضوع اشعار 
بر محور مسائل  کهو پر احساس است  متفکرانهي اشعاردر واقع  ها کیرمانت تیاهمي از اشعار با اریبس جهینت، در دارد یموا  تفکربه 

  : دیگو یمور دزورث . گردد یمي بشرمهم 
  » .ی ترانه من استاصل میاقلمن و  گاهیجاانسان  شهیاند«

 کهی شخصاما در هر صورت . ی شاعر استروحي انهایجرو  ها تالطم، غالباً راجع به میرمستقیغ ای میمستق، ها کیرمانتاشعار 
  ) 245-246همان، ص. (انیپای بی و طوالني جستجو کی ریدرگاز اجتماع و  دهیبری است انسانموضوع شعر است، 

ي پاي بر دست و ریزنج که تیمدنخود، آزاد و رها از هرگونه  عتیطبدر مرحله بازگشت به  خواهد یمانسان  گریدي ریتعببه 
و در  شود یمانسان قهرمان  کهصورت است  نیاي وجود انسان برسد و در آزادبه  خواهد یممرحله   نیادر  کیرمانت. اوست باشد

ت در اشعار شاعران کالسیک در ادبیات ایران نمونه ي بارزي براي بیان این به کار گیري عناصر طبیع. گردد یم شکوفاي خود ایدن
  : کند یم انیب نگونهیا عتیطبیی معشوق را با الهام از عناصر وفای ببه عنوان مثال حافظ .مسأله است

  ، گر حسن جهان داردستیني اعتمادبر گل  که    ي بلبلابخندد گل مشو در دامش  تیروچو در 
  )112،ص1373ي،رازیش(                                    

  یی در اشعار شاعران معاصر گرا عتیطببازتاب 
 نیابرده اند، با  کارلحن پرشور عاشقانه و عارفانه به  کهیی آنها، بخصوص میقدي غزلسرااشعار سخنوران  چهیدری از رانیاطبع 

 عتیطبي عناصر ریکارگرا در به  ماینشعر افسانه  توان یمی نآساطرز سخن گفتن آشناست و لی در حوزه ي  ادبیات معاصر به 
 ختهیآم عتیطباست و با  کوهستانسرا است، او اهل  عتیطب ماین. پذیرفت نیدلنشاثر  کي شاعر به عنوان یها شهیاند انیبي برا

... یشخص -ییصدای و آدم -ابي در مهتا هیسا -یوحشي گراز. يا هیساي است، ا وانهید- اهیگ.ي شبانان را در شب دارد ترسها.
  ) 588-89، صص1374پور،  نیآر(

یی از آن  به عنوان نمونه نقل بایز کوتاهقطعه  نیبنابرا. آن را خواند کاملمتن  دیباو  کردخالصه  توان ینمرا  ماینافسانه 
  : شود یم

  ی ماهتابی شبدارم  ادی:  ... عاشق
  نشسته » نوبن« کوهبر سر 

  رفته از سوز دل خواب  دهید
  رسته  دهیدیی دو غوغادل در 

  چنگ در زلف من زد چو شانه 
  نرم و آهسته و دوستانه 

  داشت نوایببا من خسته 
  ... ی بچگانهشوخي و باز

  ي؟ سردي افسانه تو آن باد ا        
  هر جا  کهی، هست کهناشناسا، 

  ي تو؟ ابوده  نوایببا من 
  در آغوش  دهیکشهر زمانم 
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  ؟ ي توای من افزوده هشیب
  ! ي افسانه، بگو، پاسخ دها        
  ي دل سوخته ااز پرسش،  کنبس  :افسانه
  ی خون ساختی دلم گفت کهبس 

  ی مستاز غصه  کهباورم شد 
  گفته افزون. را غم فزون کههر 

  ی شناخت یمعاشقا، تو مرا         
، دیگو یمرا باز  شیخوی گسرخوردی و ناکام، قصه عشق و کاود یمي دل خود را ها گوشهی، جوان ادگاری نیاشاعردر 

رنگها و هوسها و  بیفري عمر و زودگذري و داریناپاخود را از  افتیدر، کند یمی خود را طرح زندگي ها مرارتو  ها ینیبدب
از گذشته و دوران جوانی خود ، از شب زنده داري   کهیی بایزي ها منظرهها و  صحنه. ابدی یمو هر جا فرصت  کند یم انیبآرزوها 

ي از آن با عهد و زمان دوربا اندوه و حسرت  کهیی ها صحنه -ها کوهها و دامان  ان در کنار آتش ،از لطافت بهار در میان درهشبان
ي اساس داستان، تنها براي است ا نهیزموصف در افسانه «وصفها موجزو گذاراست  نیااما . کند یم ریتصو-.است ختهیآمنابود در 

در  اداستان ی هیدرحاشو  رود یمی در رنگ فرو قلمی گاه. از ما چگونه است رونیبي وجود ایدنو  مییکجادر  میبدان نکهیاي برا
  )589-92، صص1374پور،  نیآر. (گذارد یمي اثرآن  نهیزم

 کاربه  بایزی خود چه ذهنمفهوم  انیبرا در  عتیطبیی، عناصر غنا اتیادبو تمام شاعران عرصه  مایناز  تیتبعبه  زینشاملو 
  :دیگو یم کهآنجا  ردیگ یم

  باغ  انیگپرده 
  از پس معجر 
  عابر خسته را

  سبز نیآستبه 
   فرستند یمیی  بوسه

  بر گرده ي باد
  است  گریدیی بوگرده ي 

  درخت تناور 
  امسال          

  خواهد دارد وهیمچه 
  تا پرندگان را 

  ) 720،ص1384شاملو، (نماند؟                                               ازینبه قفس  
   

  : دیگو یم کهقدم برمی دارد آنجا  کیرمانتي فضای در خاصي زیانگ الیخبا  زین عتیطبسهراب شاعر 
  : ها باماز  کشد یمی پا رگیت

  به راه شعر من  خندد یمصبح 
  هنوز از خلوتم  زدیخ یمدود 

  )16،ص1382ي، سپهر(       .                                        با درون سوخته دارم سخن
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عواطف و  عتیطبي عناصر ریکارگلومومبا با به  سیپاتر ادبه ی ستیندر خانه خود  کس چیهدر شعر  زینیی کسرا اوشیس
   :کند یم انیب نیچناحساسات خود را 

  ام طوفان  کاسهدر 
   اهوهاستیهی چشمم نی ندر 

  ی ستخالی مست و شهر از شور و شر اهیسشب از 
  ام غوغاستدر خانه 

  آوا  کشد یمي سارز سنگستان روحم چشمه  دیشا
   زیوار کند یمقلبم  که دیشا
  ي برف پودها ندینش یم خاکمبه  دیشا
   زییپا کند یمبه شاخ و برگ من گل  دیشا

  باران به صد انگشت 
   داریب کند یمي را امرداب خواب آلوده 

  ی سبززبان کامماز  دیرو یم
  زاریشالي در قلب اچون دانه 

  ) 146،ص1378یی،کسرا(            ... 
  
  مخالفت با خرد  -2

 سمیمکانانسان، جامعه و احساس را در  خواست یم سمینئوکالس. محض به خرد قرار داشت میتسلدر  سمینئوکالسفلسفه عصر 
انسان  عتیطببا  رایز، جاودانه باشد توانست ینم نیاو . ی سازدزندانی کیزیفي ثابت ها قاعدهی وار و اضیری فرمولیی و شبه عقال
 نیبد» .کندی و اجتماع را شاعرانه زندگ دیباشعر «: ، گفتسمینئوکالسشلگلل در نقطه مقابل خواست  شیدریفر نیبنابرا. بود ریمغا
ي، آزادی نرمش، نوع، با کهاستیرمانتدستاورد  نیتر میعظ کهیی غناي جا به جا شد اشعار فردی با احساسات جمععقل  بیترت

 کارکرد، عتیطباز  دیجدهنرمند، مفهوم  تیفرد، شود یم دهیدي بعد به ندرت ها دورهدر  که جانیهي، عمق ، شور و ریپذ انعطاف
یی خردگرا هیعلشورش  جینتای بدان، همه دلبستگی و عیطبي امر ساده و جستجوی بدان، فتگیشاحساسات و  شیستا، لیتخ ژهیو

  ) صیتلخبا  77-80، صص1385ثروت، . (بود
ي احساس و شور و شوق قدم برداشتن است ایدنو در  شکستنو بند عقل را  دیقیی محصول عصر غنابنابر آنچه گفته شد اشعار 

  : دیسرا یم نیچني عشق و احساس بر عقل برترتا جاییکه حافظ در 
  ی باالتر از عقل استبسعشق را درگه،  ریحر

  
  دارد نیآستسر در  کهآن آستان بوسد  کس  

  )112،ص1373ي، رازیش(                          
داشتند  هیتکصرفاً بر عقل  کهرا  ها کیکالسنو  تفکر ادیبن لهیمخقوه  تیاهمبر  دیتاکبا  زین نیزم رانیا اتیادبشاعران معاصر 

  : دیگو یمي مستانه شوری با تولل دونیفراز آن جمله  شکستند
اآدم و  زدگان یمما  میبهشتي حو  

  فته به فردوس عدن مست با شور گنه خ
  ستینی عجبطرب زا،  خاك نیای مستبا 

  )492،ص1380ی، چاه(مست                                                کفنز  دیآبر  دهیپوسگر مرده 
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  تکیه بر ضمیر ناخودگاه-3
د ایجاد کنند که از بقیه جهان به کنار با تکیه بر شور و احساس، با زیبایی پرستی خود قلمروي براي خو خواستند یمرومانتیکها 

  .ي احساس بود هیپاالزمه ي دوري از خرد، خویشتن شناسی بر .باشد
در . کند یمو خود را در انزوا و دور از شهرها و مجامع کشف  ندیب یمي رمانتیک خویشتن را در جامعه بیگانه  سندهینوبنابراین 

براي چنین نویسنده یا شاعري آنچه از . کند یمو در عالم درون غور  رود یمیشتن فرو جنگلها یا کنار دریا یا در میان کوهها در خو
  .کند یمارزش بیان پیدا  جوشد یمدرونش 

ا رجوع به درونگرایی در بسیاري از موارد به غم گرایی منجر  ا غم گرایی در سبک رمانتیک توأم با ناراحتی و شود یمامام ،
ادب (در ادب غنایی پیشرفته. س غمی دلنشین و جذّاب شعر شاعران رمانتیک را در بر گرفته استبلکه بر عک. احساس آزار نیست

  )125،ص1374شمیسا،.(شاعر با معشوقی نمادین، خیالی و اساطیري و بر این اساس، دست نیافتنی مواجه است) عرفانی
به دنبال آن  ها کیکالسآن نظم و یکنواختی که .رداینگونه غم در اثر نرسیدن به حقیقت معشوق ،اثر شاعر را به تالطم وامی دا

  )739،ص1362فرشیدورد،(شود یمبه امور متضاد و متنوع بدل  ها کیرومانتهستند در نزد 
ات جهان هم صدا و هم نوا  برد یمعطار در وصف وادي عشق با تکیه بر ضمیر ناخودآگاه خود چنان عاشق را پیش  که تمام ذر

  : دیگو یم کهیزمان وانندخ یمی را فرا ازلمعشوق 
  چون آتش بود کهعاشق آن باشد 

  زمان کنبود ی شیاندعاقبت 
  ستیني عشق استاد سوداعقل در ... 

  جا آتش است و عقل دود نیاعشق 
  ی عشقهستبرگ از  کهست هر ی

  ی باز شدبیغگر تو را آن چشم 
...  

  بود سرکشگرم رو، سوزنده و   
  غرق در آتش چو آن برق جهان

  ستینعقل مادر زاد  کارعشق 
  عقل زود زدیگرعشق چو آمد، 

  ی عشقمستاز  افکندهسر به راه 
  با تو ذرات جهان همراز شد

  )277،ص1377عطار،(                                
ا ي بلند خود رآرمانهادر وجود شمس  کهآنجا  باشد یمناخودآگاهش  ریضمشاعر بر  نیا هیتک ریتأثتحت  زینعرفان موالنا 

ي را وی به ابیدستو  شناسد یم کاملعشق و نمونه اي  از انسان  ندهیپاي از دولت مظهرو او را  ندیب یم افتهتحقق ی قتیحقنسبت به 
  : دیسرا یم نیچن نیبنابرا. کند یمی معرف شیخوی روحان اتیحتداوم  لهیوس

  ي مندوامن و مراد من، درد من و  ریپ
  ار من ي حق حقگذا، ام دهیرساز تو ب حق 

  اثر نماندم کهتو، تا  شیپمحو شوم به ... 
  حورقصور را بگو رخت برون بر از بهشت... 
  من، دوزخ من بهشت من کنشتمن،  کعبه

  

  ي منخداسخن، شمس من و  نیافاش بگفتم   
  ي منخداام، شمس من و  ترا ستاده شکر

  ي منخدابود، شمس من و  نیچنشرط ادب 
  ي منخدا، شمس من و رسد یم کهتخت بنه 

  ي منخدامونس روزگار من، شمس من و 
  )509،ص1374ي، مولو(                         

 زیشورانگي شعرها فتهیشو  شناخت یمي شرق دورانهاشاعر و عارف تمام  نیبزرگتري را مولوشاعران معاصر، سهراب   نیبدر 
  : دیگو یم کهي شعر اوست آنجا ها مشخصهاز یی درونگرابه عرفان و  زینسهراب  لیتمارو  نیاشمس بود از  وانید

   مینوشت، دشت طال را در میمودیپنور را 
   میفکند دهیپالس، و میدیچافسانه را 

  آمدم، و بنده شدم  خاكمن به 
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  ) 192،ص1382ي،سپهر(ي                                                   شدی، و خدا رفتتو باال 
و احساس است به  لیتخیی همراه با گراغم  ایی یگراي عالوه بر توجه به عرفان، درون سپهر ي شعر سهرابها مشخصهاز 

  : کند یم انیب نیچن کهي طور
  از پنجره 

   کنم یمی ام تماشا کودک داریدغروب را به 
  بیهوده بود، بیهوده بود

   ختیري باغ سبز فرو درهاي رو، وارید نیا
  آوار رفت  نیا ریز، ها قصهروشن  چهیدر، و ها يبازیی طال ریزنج

   داستیپی من اهیسآن طرف، 
  ی غم هیشبام،  ستادهیای کاهگلي گنبدي بام رو

  ام  ختهیرو نگاهم را در بخار غروب 
  )139،ص1382ي،سپهر(ی، تنها، نشست                                                            غم ها پله نیاي رو
  

 نیچن توان یم کهي طوری مشهود  است به خوببه  زینشاعر دوران ساز  مایني شعرهای در درونم و اندوه یی توأم با غدرونگرا
  : کرد ادی

  نیچنیی دلهاخسته ام از دست 
  ارتفاع بالها سطح هوا

  دست دل نیاخسته از دل، خسته از 
  

  پا افتاده تر از خار و خس شیپ  
  فرصت پروازها سقف قفس

  سترسي دور از ددلهاي خوشا ا
  )92،ص1383پور،  نیام(                            

ی زندگانشعر : از آن جمله کشاند یم زینیی گرای را تا پوچ آدم کهمنجر شود  أسی حرمان و ینوعیی به گرای درون گاهاما 
  : یتولل دونیفر

  سر زدن رتیح وارید؟ بر ستیچی زندگان
  روشن حصار نیا زیخ وحشت زیدهلهرگز از 

  خاكغمخانه، بسپردن به  نیدری را،کبختین... 
  

  ي پهناور زدنایدر نیاغوطه ور گرداب   
  ها بر در زدن ، اما، حلقهدنینشنی پاسخ

  پس قدم در جستنش، بر بام هفت اختر زدن
  )301،ص1376ی،تولل(                               

  : دیگو یمو  دهد یمناخودآگاه، خود را طرف خطاب قرار  برضمیر هیتکدر شعر اندوه پرست خود نگاه به درون و  زینفروغ 
  بودم  زییپاچون  کاش
  بودم  زیانگخاموش و مالل  زییپاچون  کاش
   شد یمزرد  کیکای میآرزوهاي برگها

   شد یمسرد  دگانمیدآفتاب 
   شد یمام پر درد  نهیسآسمان 

   زد یمی به جانم چنگ اندوهناگهان طوفان 
                     زد یمدامنم را رنگ همچون باران  میاشکها

  ) 130-131،صص1383پور،  نیام(                                                                                                              
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است،  انکار رقابلیغي امر زند یمدر اشعارش موج  کیرمانتي های از مولفه بعض کهي است شاعرپور  نیام صریق نکهیا
 ریمسدر  حرکتآلود و  اسي یها تمی از بعض. یی استگرانشأت گرفته از درون  کهیی، وجود اندوه و غم فردگرایی، گرااحساس 

  ) 190،ص 1378ي، مقداد. (صرندیقشعر  کیرمانتي ها یژگیو نیمهمتراز  کهیی اوست غنای ادب
  
  : دیگو یم نیچنو  زدیآم یمبا هم در  را کیرمانتیی گرایی و غم گرا عتیطب صریق

  ستینی خزانگرفته تر ز خون دلم 
  ی منآفتابي های تنگدلبه حجم 

  

  ستینی آسمانستاره بارتر از چشمم   
  ستینی کهکشان چیهمدار حوصله 

  ) 146،ص1383پور،  نیام(                      
  

  ی مارگونگیب -4
م اصل  سمیرمانت"  :گوته گفت  آلفرد دوموسه . دینام یمروح  کهوگو خود را خاطرات ی کتوریو ".است يماریبتجس

 سینووالو باالخره  ".به خاطر خود سوگوارند کهی هستند انیدیتبع کهایرمانت"معتقد بود  زین لریشو ... »گفت انیهذ دیبا« :گفت یم
شاعران  گریددر آثار   کاوو  کندبا  ".کند یم زیمتماو جانوران  اهانیگي انسان را از ماریبی است و ذهني ماریبی زندگ": گفت یم

 ها جمله نیاي اتا چه اندازه  که ستیدایپو ناگفته  افتی توان یم نهایااز  شیبگونه سخنان را  نیانمونه  کیرمانت سندگانینوو 
، آن را نینوي روانشناسان ادستاوردهبر اساس  دیتاکهاوزر سخن گوته را ضمن  کهی جائتا  کندرا افشا  سمیرمانتي ماریب تواند یم

ش نشود چرا زیچی از کساگر . دینامی مارگونگیب توان یمرا به حق  سمیرمانت«: دیگو یمي داده تسرّ سمیرمانتبه همه  ي نترسد و مشو
  ) 85-86، صص1385ثروت، (معجوشان سازد؟  کجو  کنددرباره آنها مبالغه  دیبا

  . کردیی از آن اشاره ها نمونهبه  توان یم کهی است توجهقابل  نکته زین نیزم رانیایی غنادر ادب  سمیرمانتاصل از  نیا انعکاس
  : دیگو یمباره  نیاي در سعد

  ام وانهیددرمان درد عاشقان صبرست و من 
  صبرکني ساربان آهسته رو با ناتوانان ا

  

  برم یمنه ره به درمان  شود یم ساکننه درد   
  برم یم ي من بار  هجرانبر یمتو بار جانان 

  )778، ص1375ي،سعد(                               
  : دیگو یم کهحافظ  او ی

  عاشقان چو صبا ماریبي او دل بوبه 
  

  و چشم نرگس شد نینسري عارض فدا  
  )128، ص1373ي، رازیش(                            

و مضطر  نوایببا دل » سپرده زانیگری رنگدل به  کهي ا هوانید« ای» ي مست غصه«شاعران برجسته معاصر در  نیبدر  زین ماین
  : دیگو یم کهآنجا . در سخنان او مشهود است سمیرمانتی مارگونگیبیی از نمودها کهدر گفتگوست  شیخو

  
  ي دل من، ا

  يدعوی و قدر و خوببا همه 
  از تو آخر چه شد حاصل من

  ی به رخساره غم؟سرکشجز 
  بر هر  کهدل،  نوایبي اآخر 

  دنیرهي دل، ای، توانستی م

  بهانه کره و ی کی یدمهر   
  يزیستي مست با من اتا تو 

  يدوستاری کن» فسانه«با 
  دنیپري شاخساری و شاخ

  زمانه بیفري نخورگر 
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ی را به عیبدي ها صحنه کهاست » افسانه«ي عاشق با گفتگو نیهمو  دیگو یمي دل سخن جاافسانه خود به  گریداز آن پس، 

بود، نمودار  انینماو آلفره دوموسه، در آن  نیالمارتفرانسه، بخصوص  کیرمانتي شاعران پاي جا که» افسانه«. آورد یموجود 
  ) 588، ص1374پور،  نیآر. (ي شمرده شدهنر ادراكو  انیبی در طرز تحول

 کشد یم ریتصورا به  سمیرمانت صهیخص نیای دراشعار خود گاهنمانده و گاه  بینصی ب سمیرمانتی مارگونگیباز طبع  زینشاملو 
  : از جمله
  راه 
  خشم  سکوتدر 

  دیخزبه جلو                    
  و در قلب هر ره گذر 

  غنچه ي پژمرده یی شکفت 
  بطن  کي یبرادرها

  را  گریدآفتاب  کی
  از طلوع روز بزرگ اش  شیپ

  خاموش 
  ) 34، ص1384شاملو، (                               اند                                            کرده        
  : دیگو یم نیچناست  کتاب نیاشعر  نیآخر که گریدي تولدقسمت شعر  نیآخردر  زینفروغ 

  ی را نیغمگ کوچکي پر
  دارد  مسکن انوسیاقدر  که میشناس یم

  آرام آرام  نوازد یم نیچوب لبکی ن کو دلش را در ی
  ی نیغمگ کوچکي پر
  ردیم یمبوسه  کاز یشب  که

  )   327ص  1383فروغ،  .                                            (خواهد آمد ایدنبوسه به  کو سحرگاه از ی
  
  
  
  ي آزاد -5
و  بخشد یمآنچه به هنرمند الهام  که دیگو یمقائل است و  اریبس تیاهمروح خود  اجاتیاحتي خواهشها و برا کیرمانتهنرمند «
 نیقواناگر هنرمند به علت فشار جامعه و . آزاد باشد دیباعالقه  نیا. عشق و عالقه است شود یمی شمرده زندگمفهوم  ی ومعن

ی آن اخالق نیقواندرباره جامعه و  کهبماند، حق دارد  مکتومي او پنهان و روهاینبر اثر موهومات، عقب رانده شود و  ااخالق و ی
ي، جنبه آزاداز  کیرمانتهنرمند  درك. ي خود او مساعد باشد بوجود آوردبرا کهی اخالقو  طیمحبدهد و  حکمو  کندداوري  
  ) 87،ص1385ثروت، . (کند یمي رویپ (Ldealism)یی آرمانگراجهت او از مشرب  نیهمبه . ي داردفردمطلق و 

 آشکارسعدي  اتیغزلز جمله  در ا رانیایی غنادر ادب  کهي است امقوله  کیرمانتآزاد بدون عشق و عالقه در اشعار شاعران 
  : دیسرا یم نیچن کهاست آنجا 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

42 

 

  یمستخمار و  نیاهمه عمر بر ندارم سر از 
  افتد بیغحضور و  کهی آفتابتو نه مثل 

  ي بخش ما راخدادانا به  هیفقي ابرو ... 
  

  ینشستتو در دلم  کههنوز من نبودم  که  
  یهست همچنانکهو تو  نهیآدگران روند و 

  یمستی و عاشقیی من و پارسا تو و زهد و
  )792،ص1375ي، سعد(                          

  : دیگو یمحافظ  کهیجائ ای
  بیحبي درپا کهآن عاشق سرمست  ي خوشا

  
  اندازد کدام کهسر و دستار نداند   

  )123،ص1373ي،رازیش(                           
  : کند یم انیب نیچن گریدي جادر  او ی

  ی نرسداعمبه شب پرّه  دیشخوروصل 
  

  رانندیحصاحب نظران  نهیآدر آن  که  
  )137همان، ص(                                   

ي آزادسروده شده و به جرأت بتوان آن را از محدوده  کیرمانتي آزاد نهیزمدر  کهي شعر نیبهتر دیشاي معاصر شعرا نیبدر 
دارد، اما  انیجر زیانگی غم طیمحشعر در  نیا نکهیابه  کهاست  جیوشی مایناقوس شعر ن کشاندی اجتماعي آزادي به سمت فرد

ناقوس در فضا  نیطن. هد دیمنشان  زیني تلخ موجود را ها تیواقعي روشن، ا ندهیآضمن بشارت ... يآزادي برای است بشارت
به ... کاروان، شب، رانهیوچون سحر، ناقوس،  ییها نشانهضمن ارائه  کوشد یمشاعر ... رسد یمو به گوش انبوه خفتگان  چدیپ یم

شعر جرس آواز  نیادر . جلوه گر است گریدی انیببا ) 1328بهمن (در شعر خاموش  شیگرا نیهم. شود کینزدموجود  تیموقع
  . ندیگوي را که آغاز شده خوشامد ا تازهعصر  خواهند ینمبرداشته است، اما مردم شهر خواب آلوده اند و 

  ي نهفته را رازنغزش ي نوابا هر 
   کند یم ریتعب

  از هر نواش 
  گشته فاش نکته نیا

  دستگاه  کهنه نیکا
  )598-99،صص1374پور،  نیآر!....                                                                          (کند یم رییتغ

و ستاره و  دیخورشتا انسان با ابر،باد،ماه،  شود یمباعث  کیرمانتو عشق و عالقه در شعر  شهیاندي روح و آزاد نیبنابرا
  . همسفر و همراه  شود...باران

  
  و احساس  جانیه -6

 شیگراي زیخردگری و درونی و حسي خواستهابه  کند هیتکیی خودگراي متحول و مبنابر  آنکهاز  شیپ کیرمانتهنرمند 
بدست آورد  دیباشاعر است و آنچه  جانیه کرد انیب دیباگفت آنچه  انیهذ دیبا: گفت یم 1842آلفرد دو موسه در سال . داشت

  ) 87-88، صص1385ثروت، . (مردم جانیه
ي احساس و عواطف عاشقانه عالوه بر ریکارگبا به  شود یمي نمونه آورده برااز آن  تیبچند  که لیذي در غزل سعد

را صد چندان  جانیهشور و  نیا که کند یم جادیای خاصی قیموسیی آراي صنعت واج ریبکارگو احساس با  جانیه ختنیبرانگ
  : دیگو یم کهآنجا  کند یم

  ینیریششبست و شاهد و شمع و شراب و 
  منت بنده وار در خدمت آنکهبشرط 

  ینیبدوستان  کهشب  نیچن متستیغن  
  ینیبنشتو خداوند وار  ستمیبا
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  ما و شما عهد در ازل رفتست انیم
  

  ینینخستهمان  دیآهزار سال بر 
  ) 722، ص1375ي، سعد(                                  

 آنجاکه کند یمرا به خواننده خود القا  جانیه نیاجوش و  نیاشمس  اتیغزلشور و احساس در  انیغلدر هنگام  زینموالنا 
  : دیگو یم

  بشکنمتا قفل زندان  دنویعباز آمدم چون 
  دخورن یمرا  انیخاک نیکارا  آب یبهفت اختر 

  ی آغاز من پران شدم  چون  باز  منباز شاه  

  بشکنچرخ مردم خوار را چنگال ودندان  نیو  
  بشکنمهاشان  هم آب بر آتش زنم هم باده

  بشکنم رانیو ریدی خوار را در طوطتا جغد 
  )532،ص1374مولوي،(                               

  
لذا  کند یم هیتکی خود جانیهی و حسي ها خواستهبه  کند هیتکیی خردگرال و ي معقومبنابر  آنکهاز  شیپ سمیرمانت کهاز آنجا 

است  کیرمانتي آثار ها یژگیوی از افسردگ، اندوه و زیاسرارآمي مبهم و ها صحنهپر شور عواطف،  انیجراحساسات اندوه بار، 
ي، موجب وي ها مجموعهدر  زیانگي شعر غم االببسامد  کهپور نام برد  نیام صریقاز  توان یم انیجر نیاي برانمونه  نیبهتر که

  : ي از آثار او شده است از جمله تعدادی در فلسف اسی از مختصات یبرخي ها نشانهمنتقدان به وجود  کیتشک

  
ي سوو دل هر خواننده اهل درد را به  شود یمي عشق از آن ساطع جال کهي شعري است سرتاسر شور و احساس، شعر، صریقشعر 
  : از جمله کند یمجذب  شیخو

  باران قرار با پنجره داشت شبید«
  کرد چیپ چیپبه گوش پنجره  کسرهی

  

  ی آبدار با پنجره داشتروبوس  
  ه داشتبا پنجر چکار، چک چک، چک چک

  )90، ص1387پور،  نیام(                          
  : شود یمنمودار  نیچن صرگاهیقدر شعر  کیرمانت شهیاندحاصل از  دیتردی و سرگشتگو  رتیح هیسا
در ... دیایبباد  کهاز هر طرف ... ی وضع هوانیب شیپدر عصر ... دیتردو  شکدر عصر ... میبر یمدر عصر احتمال به سر ... ما «
  ) 54، ص1383پور،  نیام(» ...دیترد تیقاطععصر 
  
  و شهود  کشف -7

اسرار باشد و بخواهد در همه اسرار جهان نفوذ  کشف فکربه  کیرمانتهنرمند  که ستین نیای مانع بائیزی با جالل و سرگرم
 لیتخ کیرمانتهنرمند . نامد یم "»ها ناشناخته کشفي برای بزرگي آرزو"عالقه را  نیامنتقد بزرگ قرن نوزدهم  "سنت بوو". کند

ی آنچه را عن، یزدیآم یمهنر خود را به مبالغه . پابند تصور است دیتقلو پش از  سازد یم قتیحق نیجانشو آرزو و معجزه را  دیامو 
از شعر  نیمارتال که فیتعر نیااست و  زیآممبالغه » ینیبدرون «ی نوع سمیرمانت. کند یمباشد بحث  دیباو آنچه  دیگو ینمهست  که

  :کند یم انیبموضوع را  نیاوجه  نیبهتر، به کرده

  دیرسي ما هم به سر  قصهو  دهیرسشب در 
  

  

  ؟کو کالغ دنیرسي براي ا خانه کو  
  )63، ص1386پور،  نیام(                            
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 نیترمجلل  ختنیآمدر مغز او راه دارد و در  کهیی ها شهیاند نیتری خدائاست و  مالکقلب انسان  کهیی زهایچ نیتری میصم"
 قیطراز  سمیرمانت) 182ص، 1389ی، نیحس دیس("».شود یم دهینامصداها شعر  نیترهست با خوش آهنگ  عتیطبدر  کهی زهائیچ

  . هاست ناشناخته کشفدر ذهن خود به دنبال  کاوش
  : دیگو یم کهآنجا  کند یم انیبشهود درونی خود را سحرگاه  بایزچه  کهي رازیشبه قول حافظ 

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
  کردندی خود از شعشه پرتو ذاتم ب

  

  دادند اتمیحو اندر آن ظلمت شب آب   
  ی صفاتم دادندتجلّز جام باده ا

  )134، ص1373ي، رازیش(                           
 گریدی غزلي در رازیشخواجه  کهي طورداشته باشد به  زیني گذرا به عالم واقعه در عرفان ااشاره  دیشا سمیرمانتالبته شهود در 

  : دیگو یم نیچن
  زدند خانهیمدر  کیمال که دمیددوش 

  ملکوتفاف حرم ستر و ع ساکنان
  

  زدند مانهیپگل آدم بسرشتند و به   
  باده مستانه زدند نینشبا من راه 

  )134همان، ص(                                      
شاره داشته باشد به عنوان  زینی اجتماعبه پرده برداشتن از مسائل مختلف  تواند یم کیرمانتدر  کشف که میبداناما جالب است 

 دهیعقدانسته است و  انیرانیاو  رانیای بدبختي  شهیررا  ایدنی از علم روز ماندگعقب » بر ماست کهاز ماست «مستزاد مثال بهار در 
  : ریغنه از  دینال شتنیخواز  دیبادارد 

درباري تاثیر وراثت و سایر رموز اسرار خلقت،که  1310او در سال . یی از خلقت نیز براي خود داشتها ناشناخته "اربه"
  :همواره موجب پیدایش شک و تردید متفکران جهان بوده،چکامه اي در قالب دو بیتی سرود

  ر حد اسرار وجودشدهام در همه اشیاء باریک                                    رفته تا س...
  چیست هستی؟ افقی بس تاریک                                واندران نقطه شکّی مشهود

  به جز آن نقطه ي نورانی شک                                     نیست در این افق تیره فروغ
  وهم است و دروغ عشق بستم به حقایق یک یک                                    راست گویم،همه

  خلق را کرده طبیعت ز ازل                                         به دو قانون پلید ارزانی...
ل                                                      رمز تأثیر تعلّم، ثانی   سرّ تاثیر وراثت، او  

  )                346،ص1380بهار، (                                                                                                                 
  
ي گوناگون به ها شکلی به فارسي از شعر ا دورهی است در هر اجتماعی و فرهنگی، ادبي، فکرنهضت  کی که سمیرمانت نیبنابرا

  از بام وطن خاست کهفام  هیسدرد  نیا
  برآمد ز چپ وراست کهشعله ي سوزان  نیو

  ننالم ریغجان گر به لب ما رسد، از 
  جاست نیاجان سخن  که میبنال شیوخاز 

  مینفور خیتاری و جغرافی و میشاز 
  وز   قال   و ان  قلت  به   هر  مدرسه    غوغاست

  
  

  بر ماست کهاز ماست   
  بر ماست کهاز ماست 

  مینسگال کسبا 
  بر ماست کهاز ماست 

  میدوراز فلسفه 
  بر ماست کهاز ماست 

  )276،ص1380بهار، (                
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ی مثل شاعرانو . ی آن دوره برآمده استاجتماعی و ادباعماق تحوالت نهضت عمدتاً از  نیاو در عصر مشروطه  خورد یمچشم 
  .داده است انعکاس نهیزم نیاخاص خود را در  شهیاندمشروطه  اتیادبي بهار چهره شاخص الشعرا ملک
  

  : سرانجام سخن 
آگاه مقابله با خرد برضمیر ناخود هیتکیی، گرا، احساس عتیطببازگشت به  لیم"از جمله  سمیرمانتي ها یژگیو نیترعمده 

و در واقع پس از . کند یم لیم رانیا اتیادبي شرق و سودر دوره گذار خود از اروپا به ... ی و مارگونگیبي، آزادي مطلق، ورز
 کهاست  نکته نیا ادآورآغاز شد ی ماینتوسط  1301با شعر افسانه در سال  که رانیاي شعرادر بین  نینوی ادب حرکترخداد 

به نوعی همان  که کیرمانتي   جنبهبه خود مشغول داشته و  زیناز مشروطه را  شیپي شعراي از اریبسدر شعر، ذهن  کیرمانت شهیاند
 که دهد یم لیتشکرا  رانیی ا یغنا اتیادب هیپاي است اساس و زیخردگري و ورزي عشق اهویهشور و احساس شاعرانه در  انیب

یی مشهودتر است و دستاورد اروپا کیرمانتی با زمانهم  لیدلیی و بعد از آن به مایني در شاعران عصر نگار کیرمانت نیانمود 
همان اعتقاد به جان  کرد ریتعبی عرفان کیرمانتبتوان از آن به  دیشا کهناخودآگاه  ریضمبر  هیتک کهاست  نیاپژوهش  نیا گرید

ي شعراي از ای نزد پاره روحانی زندگمرحله از  نیابه بازگشت به  دیشد لیممنجر به  کهجهان و منشأ  ربوبی روح بشر است 
  . یی داشته استاروپا کیرمانتیی در بسزا ریتأث کههمان عرفان شرق است  نیاو  دیگرد کیرمانت

و چارچوب  دهیآفری جهان را ادبآثار  نیارجمندترو  نیتری عالبرخی از  کهغنی و پر بار است  اریبسجنبشی  سمیرمانت نیبنابرا
  .ی برخوردار استمیعظ اریبس تیاهمی از کلبوده و به طور  زیانگ جانیهنوز جالب و و اصول آن ه
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204 

  فارسی معاصر شعر در» التفات« معنایی بازنگري
  

  1مرد عبداهللا راد
  2هما رحمانی

  چکیده
با در هم شکستن روال معمول کالم، نقش بسیار مؤثري در بیداري و  هاي ادبی است که ها و آرایه  التفات یکی از شگرد  

عکس  ی با عنوان انتقال گوینده از خطاب به غیبت و برهاي بالغی عربی و فارس در بیشتر کتاب این صنعت. جذب مخاطب دارد
ي التفات در  این مقاله کوشیده است، ابتدا ضمن بررسی روند تاریخی آرایه .تعریف و انواع محدودي براي آن برشمرده شده است

 _ هاي ادبی ات و کارکردهاي مختلف التف ي معنایی آن، تعریفی نو و تصویري روشن از گونه کتب بالغی، با در نظر گرفتن توسعه
حاصل این پژوهش، نشان از آن . بالغی آن ارائه دهد، سپس نقش بارز آن را در کالم گویندگان و شاعران معاصر به تصویر بکشد

هاي متون ادبی معاصر نیست و  هاي بدیع سنتی، جوابگوي نیاز دارد که از یک سو؛ التفات با تعاریف و انواع محدود خود در کتاب
ي معاصر،  از سوي دیگر انواع التفات در دوره. خالف گذشته، تنها با توجه به پیکره و محور عمودي شعر قابل شناسایی است بر

  . ها به دقت و صرف وقت بیشتري نیازمند است هاي معنایی است که شناخت و کشف آن گردانی بیشتر شامل وا

 

 

  . ازنگري، شعر معاصرگردانی، ب التفات، توسعه معنایی، وا: ها کلیدواژه

                                                        
  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد - 1
  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس ارشد - 2
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  مقدمه
اگرچه پیدایش شعر در گرو عواملی همچون وزن و عاطفه است، اما در این میان، عناصر خیالی و ظرایف شعري نیز نقش       

بخشد و آن را از آنچه مبتذل است و به قول  کالم را کم و بیش غرابتی می«هاي ادبی  این فنون و آرایش. بسزایی بر عهده دارند
ها، گوهر اصلی و پایدار هنر  این فرآیند از دیدگاه فرمالیست) 86: 1372کوب، زرین(» .کند سطو شایع و متداول، دور میار

بخش  دهد که گویندگان ادوار پیشین، با ابزارهاي زینت از سوي دیگر بررسی آثار ادبی قرون نخستین، نشان می. شود محسوب می
هاي ادبی با  به این ترتیب پیوند فنون و شگرد. اند گذاري بیشتر بر مخاطبان خود بهره برده اي تأثیراند و از آنها بر کالم آشنایی داشته

رغم قدمت این صنایع ادبی و نقش گسترده و بارز  اما جاي شگفتی است که علی. گسستنی و دیرینه است شعر و آثار ادبی پیوندي نا
ها و معیارهاي  ي این صنایع و بررسی مالك اي شناخت ژرف و موشکافانهسازي کالم، تاکنون جز به ندرت بر آنها در برجسته

التفات برخالف . هاي ادبی، صنعت التفات است یکی از این شگرد. شناختی آنها، تالش درخور توجهی صورت نگرفته است زیبا
هاي بالغت عرب نگاهی  ر به کتاباگ. التفاتی قرار گرفته است نامش در ادوار پیدایش و تکامل فنون بالغی و بدیعی مورد بی

هاي بدیعی فارسی نیز که بیشتر  در کتاب. یابیم بیندازیم، التفات را فنی محدود به انتقال گوینده از خطاب به غیبت و برعکس می
هاي  پژوهشمحدود ماندن التفات در بیشتر . اند، التفات همان جایگاه را داشته است تحت تأثیر آثار بالغی عرب به نگارش در آمده

حدودي گمنام  انجام شده، ما را بر آن داشت تا پیرامون این شگرد ادبی به تحقیق و تفحص بپردازیم و این صنعت بدیعی زیبا، اما تا
ي مفهومی آن،  نگري و وسعت بخشیدن به دایره هاي بالغی سنتی خارج سازیم و با باز ها و تعاریف سطحی کتاب را از محدودیت

یفی جدید، کاربرد انواع متعدد این آرایش کالمی را در شعر معاصر نشان دهیم و بدین وسیله بر حیات و پویایی ي تعر با ارائه
  . صحه بگذاریم -از گذشته تا کنون -التفات در گذر زمان

ربرد این قابل ذکر است که پیرامون التفات به عنوان یک شگرد ادبی تا کنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است، بلکه تنها کا
به قلم » صنعت التفات در قرآن«اي با نام  از حسن طبل، مقاله القرآنیه االلتفات فی البالغه اسلوب صنعت در قرآن در کتابی با عنوان

. پور بررسی شده است از حامد علی» صنعت التفات و اهداف آن در قرآن کریم«ي  نامه الحلیم و در نهایت در پایان عبد. س.آ.م
ي مشابه از انواع  اي که در هر دو، به موارد هاي مشترك بسیاري هستند، به گونه الحلیم، داراي زمینه ي عبد بل و مقالهکتاب حسن ط

ي یاد شده نیز،  نامه در پایان. اشاره شده است... صنعت التفات همچون؛ تغییر ضمیر، تغییر در زمان فعل، تغییر در حروف اضافه و
اي از  قرآن؛ یعنی تغییر ضمایر اشاره شده و مبحث اغراض التفات در آیات مختلف، حجم گسترده تنها به نوع بارز التفات در

هاي بالغی و بدیعی اشاراتی پراکنده  عالوه بر این آثار، سایر علماي بالغت نیز در کتاب. نامه را به خود اختصاص داده است پایان
  .اند یشینیان اکتفا کردهاند و در تعریف آن به نقل سخنان پ به این صنعت داشته

هاي جدید، نقش التفات را در  نگاهی به صنعت التفات در کتب بالغی سنتی خواهیم داشت، سپس با طرح دیدگاهاینک ابتدا 
  .شعر معاصر به تصویر خواهیم کشید

  
  التفات صنعت - 1

ت«ي فعل   التفات، مصدر باب افتعال از ریشه فَ . دانیدن به سوي کسی یا چیزي استگر و در لغت به معناي روي بر» لَ
هاي بالغی عربی و آثار متأثر از آنها، التفات همین معنا را داشته و در تعریف آن  در تمامی کتاب) 84: 2،ج1414منظور، ابن(

. »خوذة من االلتفات االنسان عن یمینه و شماله، فهو یقبل بوجهه تارة کذا و تارة کذاأم هحقیقت«: گونه آمده است این
هاي بالغی فارسی، از پس نگریستن، توجه کردن، به گوشه چشم نگریستن و گاه پروا  اما التفات در کتاب) 3: 2هـ،ج1358اثیر، ابن(
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تواند  یمي بالغی و بدیعی به چند صورت بیان شده است که هر یک ها کتابالتفات در معناي اصطالحی . معنا شده است کردن،
   :عبارتند از گانه  چنداین معانی . ی مورد بررسی قرار گیردشناس سبکعانی، دستور و ي علم بدیع، مها حوزهدر یکی از 

ي ها کتاباین تعریفی است که بیشتر . از غیبت به خطاب رفتن یا از خطاب به غیبت رفتن: دید سخن تغییر زاویه  -1
 .    و قابل طرح در علم بدیع است اند کردهبدیعی به آن اشاره 

التفات در این معنا . اول مرتبط باشد ه، مثل یا جمله دعایی آورده شود که در عین استقالل، به جملهبعد از اتمام جمل -2
 .مربوط به علم معانی و بحث اطناب است

سپس آن را رها کرده و خبري  موضوع اول بیان کند، ابتدا خبري درباره .دو موضوع را بیاورد گوینده در کالم خود، -3
که مخالفی سخن او را رد  پندارد یزیرا م رها کرده و به موضوع اول بپردازد؛نیز آنگاه موضوع دوم را  .وردپیرامون موضوع دوم بیا

 .التفات به این معنا در علم معانی و مبحث اطناب قابل طرح است .کرده و در آن تردید کند و یا علت آن را از او جویا شود
که فاعل متکلم  یحالدو یکی است و یا آوردن فعل غایب در عطف دو فعل غایب و متکلم در حالی که فاعل آن   -4
 .ی استشناس سبکالتفات در این معنی، بحثی دستوري و . است
 .ی مطرح شودشناس سبکتواند در مباحث دستور و  یمالتفات در این معنی . تغییر در زمان فعل -5

گوینده در «شود که  یمدهد و سبب  یمدت رخ عا آمد خالفکنیم در تمامی این تعاریف، نوعی  یمکه مشاهده  گونه همان
» .بیاورد بر خالف آنچه ذهن در حالت عادي و معمولی به آن خو کرده است... ي مضمونی، تصویري وا نکتهسخن خود، 

به  نیز الصنایع  یعبداصاحب . منتظره بودن آن است یرغیري التفات، گ شکلبنابراین، ویژگی و یا شرط اصلی ) 29: 1368راستگو، (
اند این قید را که؛ به شرط آنکه تعبیر ثانی بر  و بعضی از محققین به این تعریف زیاد کرده«: وجود چنین قیدي اشاره کرده است

  )182: 1388دگر،  به نقل از کار. (»دارد کند و مخاطب چشم می خالف آن واقع شود که ظاهر حال تقاضا می
هاي صنعت التفات، تعریف پیشنهادي  ي قدما و رعایت تمامی شروط و ویژگی گانه به این ترتیب با در نظر داشتن مفاهیم چند

در ... گونه تغییر خالف عادت، اعم از معنایی، ساختاري، روایی، بافتی، دستوري و التفات هر: ما براي این شگرد ادبی چنین است
  .افزاید ه ساخته و بر لذت او از متن میزد دهد، خواننده را شگفت زمینه رخ می روند و روال کالم است که بدون پیش

  

  پیدایش صنعت التفات - 2
شاید مبالغه نباشد، اگر بگوییم که اصمعی نخستین کسی است که اصطالح التفات را در «: دکتر شوقی ضیف بر آن است

قتیبه،  المبرّد و  چون ابنبنابراین، بر اساس دیدگاه شوقی ضیف و سایر بالغیون؛ هم) 30: 1383ضیف،(» .بالغت پیشنهاد کرده است
  . رسد که واضع اصطالح التفات، اصمعی در قرن دوم هجري است معتز به نظر می ابن

نخستین کسی است که به روایت اصمعی و کاربرد نام التفات توسط او، اشاره ) هـ213(اسحاق موصلی  در روایات کهن عرب، 
اند،  هاي بالغی عرب به آن پرداخته ایل قرن سوم نقل شده و بیشتر کتاباین روایت قدیمی و مشهور موصلی که در او. کرده است
  : چنین است

  :التفات چیست؟ پس خواند: شناسی؟ گفتم التفاتات جریر را می: اصمعی به من گفت«
  ا تنسی اذا تودعنا سلیمی               بعود بشـامۀ سقی البشــام

: 1418طبانه،(» آورد به سوي درخت بشام بازگشت و براي آن دعا کرد؟ آیا ندیدي به جاي آنکه به شعرش روي: سپس گفت
نخست آنکه : اسحاق موصلی مبین دو موضوع مهم است این روایت ) 407: تا و عسگري،بی 46: 2ج1424قیروانی،: گ ن(، )626

ین دوره، معناي فنی به خود گرفته ي التفات در ا صنعت التفات از قرن دوم هجري، نزد بلغاي عرب رواج داشته و دیگر آن که واژه
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پیش از کاربرد . باشد نامیده شده که آن انتقال از معنایی به معناي دیگر می» استطراد«اي که نزد علماي بالغت متأخّر،  است، به گونه
فَت(حقیقی خود القیس در معناي    این معنا براي التفات در شعر جریر، این واژه در شعر بسیاري از شاعران عرب؛ همچون امرؤ ؛ )لَ

  :رفته است یعنی چرخاندن صورت به چپ و راست، به کار 
  ـمذ خفـیت              عنی الطلـول تلـفت القلـبفو تلـفت عـینی 

یابیم که در شعر بسیاري از شاعران عرب که التفات در معناي حقیقی خود به کار  القیس در می با نگاهی به شعر جریر و امرؤ
ت را در شعر خود آورده است، اما در شعر جریر، مصدر التفات یا مشتقات آن به کار نرفته،  اي از ریشه صیغهرفته، شاعر  فَ ي فعل لَ

بنابراین، در حقیقت واضع اصطالح التفات در معناي فنی آن، . بلکه اصمعی، تغییر معنایی رخ داده را در بیت، التفات نامیده است
ي  به عنوان صنعتی بالغی در ادب عرب و سپس فارسی، مدیون سروده) التفات(ي ماندن این نام به این ترتیب، برجا. اصمعی است
  .اسحاق موصلی است سنجی اصمعی و راویانی همچون  جریر، نکته

  
  سیر تاریخی التفات در کتب بالغی فارسی - 3

سی، تنها شمار اندکی به معرفی و بیان صنعت هاي بالغی و بدیعی فار هاي انجام شده در میان انبوهی از کتاب با توجه به بررسی
  . هاي بالغی عربی است شان تقلیدي از کتاب اند و اغلب تعاریف التفات پرداخته

به معرفی  38ي تحریر در آمده، در فصل  هجري به رشته 507که در سال  البالغه ترجماننخستین کتاب بالغی فارسی؛ یعنی 
پذیري از کتب بالغی عرب و سعی در  رغم تأثیر الب توجه این است که رادویانی علیي ج این صنعت پرداخته است، اما نکته

دهد که تا حدودي با  تعریفی از التفات ارائه می) 16: 1362رادویانی،(» اجناس بالغت از تازي به پارسی«ترجمه و برگرداندن 
پارسی التفات از پس «: زد اصمعی همخوانی داردهاي بالغی عرب متفاوت بوده و با مفهوم التفات ن تعاریف متداول در کتاب

او ضمن بیان این ). 79: همان(» ین معنی به معنی دیگر بروذ، آن را التفات خوانند چون شاعر بیتی را بگویذ و اندر. نگریستن بوذ
  :از زبان رودکی آورده است مثالی زیبامعتز را که التفات انتقال از خطاب به غیبت است، ذکر کرده و براي آن  تعریف، دیدگاه ابن

  جز آن کی مستی عشق است ایچ مستی نیست           همین بال بـس اسـت اي بـه هر بال خـرسند    
توان  سازد که براي برخی از تعاریف عرب از التفات، می ي کهن از شعر فارسی، خاطر نشان می ي این نمونه رادویانی با ارائه 

هاي فارسی به کار برده و به همین سبب مورد انتقاد  چند که او براي بیشتر صنایع ادبی، نمونهدر ادب فارسی شواهدي یافت، هر
اي براي نگارش کتاب دیگري در علوم بالغت همراه با  شدید کسانی همچون؛ رشید وطواط قرار گرفته است، اما همین امر، انگیزه

عاي برخی از بالغیون مبنی  هاي رادویانی علی تعاریف و نمونه با وجود این،. هاي متنوع از عربی و فارسی فراهم آورد مثال رغم اد
  . تر تأثیر بسزایی بر جاي گذاشت هاي بالغی و ادوار پسین در کتاب) 1: 1308وطواط، (» خوش بودن شواهد این کتاب نا«بر 

  : گوید معتز اکتفا کرده و می ژه ابنالدین وطواط در معرفی صنعت التفات، به ذکر تعاریف اعراب به وی پس از رادویانی، رشید
این صنعت به نزدیک بعضی از اهل این علم چنان است که از مخاطبه به مغایبه رفته آید یا از مغایبه به مخاطبه «

اند که التفات آن باشد که دبیر یا شاعر معنی تمام بگوید پس بر عقب به  بعضی گفته. و هر دوگونه در قرآن هست
» .جه دعا یا وجهی دیگر بدان معنی تمام کرده، التفات نمایند اما به صریح لفظ اما به کنایتوجه مثال یا به و

  )38: همان(
ها و شواهد فارسی تعصب ندارد و در کنار نظم و نثر فارسی از آیات قرآنی و  وطواط بر خالف رادویانی در آوردن نمونه
ي بسیاري از بالغیون از جمله فخر رازي در  ها مورد استفاده هاي عربی او بعد لمثا. حدیث نبوي و کالم صحابه نیز مثال آورده است

  .قرار گرفت االعجاز  االیجاز فی درایه  نهایه
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وطواط نظر دارد، اما در بیان مفهوم التفات،  السحر  حدائقدر تعاریف خود از صنایع ادبی هر چند به  المعجمقیس در  شمس
التفات آن است که چون شاعر از معنی خویش فارغ شد در تمام بیت اشارت به معنی دیگر کند، « :متاثر از آراي رادویانی است

  )281: 1314قیس رازي،(» .هرچند به نفس خویش مستقل باشد، اما به معنی اول تعلقی دارد
قلید از کاشفی سبزواري، محصول دوران شرح و ت االفکار بدایعهدایت و  البالغه مدارجرامی،  الحقایق  حدائق

معتز  در این آثار به ذکر تعریف متداول و عام از التفات یعنی؛ تغییر ضمایر که همان مفهوم مدنظر ابن. هاي پیشین هستند کتاب
ان دانسته و با ذکر  ي متأخّر ، نویسنده تغییر ضمیر را شیوهاالشعار االفکار فی صنایع بدایعدر کتاب . باشد، اکتفا شده است می

و از لحاظ  المعجماي بر  گونه این کتاب در حقیقت شرح. داند ي قدما می اي کهن و ویژه از التفات، آن را شیوهتعریف وطواط 
آوري  است و نو السحر  حدائقو  المعجمنویسی و نقل مطالب  ها، باز اغلب این کتاب«در کل، . تر است ارزش و مقام از آن فرو

  ).134: 1385فتوحی،(» خورد چندانی در آنها به چشم نمی
توان در  اند، می ي تحریر در آمده هاي درسی به رشته ي کتاب هاي بالغی فوق، آثار دیگري را که به شیوه عالوه بر کتاب 

  .چهار گروه مورد بررسی قرار داد
از . معتز هستند اند و پیرو آراي ابن هایی که تنها به معناي عام التفات؛ یعنی تغییر ضمیر و شخص اشاره کرده گروه اول؛ کتاب 

از  نگاهی تازه به بدیعغالمحسین آهنی ذیل مباحث علم معانی،   معانی بیانمحمود نشاط،  زیب سخن توان از این میان، می
نژاد  به قلم عبدالحسین رضا اصول علم بالغت در زبان فارسییان کامیار و  وحید شناسی بدیع از دیدگاه زیباشمیسا، 

  . الیه به آن اشاره کرده است ز همانند آهنی التفات را جزو علم معانی دانسته و ذیل مبحث تأخیر مسندنوشین نی. نام برد) نوشین(
العلما،  حاج میرزا محمدحسین شمس. اند گروه دوم؛ آثاري که عالوه بر معناي عام التفات، به انواع دیگري از آن نیز پرداخته 

و  السحر  حدائق،  المفتاح تلخیص،  العلوم مفتاحرا از  البدایع  ابدع تعاریف بیشتر صنایع مطرح شده در کتاب خود،
العلما نیز مانند بسیاري  شمس. ها و شواهدي از آثار بالغی عربی و فارسی آراسته است وام گرفته و آنها را با نمونه ،االفکار بدایع

هایی از قرآن،  معرفی کرده و با ذکر نمونه) غیبتتکلم، خطاب، (ي کالم  هاي بالغی، التفات را انتقال از طرق سه گانه از کتاب
نیز  البدیع خان، صاحب میرزا عبدالعظیم) 76: 1328گرکانی،. (را نیز ذیل التفات قرار داده است» تذییل و تتمیم«فنونی همچون 

فات که آن را تذییل نیز گویند، بدان که نوعی از الت«: کند از نوع دیگري نیز یاد می) انتقال ضمایر(ضمن اشاره به معناي عام التفات 
  )21: 1308قریب، (» .آن است که معنی تمامی ادا کنند و بعد به طریق تمثیل و تأکید یا دعا به معنی مزبور رجوع نمایند

عالمه . نیز به طور مفصل به معرفی صنعت التفات پرداخته شده است فنون بالغت و صناعات ادبیدر بخش دوم کتاب 
ي علم معانی قابل بررسی هستند، اشاره  و سپس در قالب دو نکته به انواعی از آن که در حوزه 1نوع تقسیم کرده التفات را به دو

  :کرده است
ممکن است از قبیل التفات شمرده شود، آنچه در نظم و نثر قدیم معمول بود که فعل غایب را بر متکلم عطف «
ز ممکن است از قبیل التفات شمرد، آنچه در نثر امروز هم و نی... کردند در حالتی که فاعل هر دو یکی بود می

به جاي » .یاب شد من بنده در فالن کار سعی بسیار نمود و خدمت عالی شرف«: نویسیم متداول است که مثالً می
  )298-293: 2،ج1361همایی ،(» .نمودم و شدم

این  2.پرداخته است» حات علم معانی مطرح در بدیعاصطال«به ذکر دو نوع از التفات ذیل  کتاب خود،هوشمند اسفندیاري در 
  . دانسته است تر می ي علم معانی، شایسته بدین معنا است که نویسنده، طرح صنعت التفات را در حوزه

شناسی  زیبا. اند هاي پیشین داشته آوري انواع التفات مطرح شده در کتاب در نهایت باید به آثاري اشاره کرد که سعی در گرد
ي این آثار به شمار  از فشارکی، از جمله نقد بدیعگر و  از کارد فن بدیع در زبان فارسیاز کزازي، ) بدیع(پارسی سخن 

  .آیند می
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صاحبان این آثار در کنار تعاریف بالغیون . اند گروه سوم؛ آثاري که مؤلفان آنها به معرفی انواع جدیدي از التفات اقدام کرده
، نویسنده عالوه بر نامگذاري آرایی هنر سخن کتاب در. اند ي صنعت التفات منسوب کرده زهعرب، انواع جدیدي را به حو

، با دیدي نو و مبتکرانه به این آرایه نگریسته است و عالوه بر دگرگونی شخص و ضمیر، به ذکر )گردانی شیوه(جدید براي التفات 
نویسنده براي تمامی انواع التفات از شعر  3.تاب مطرح شده استانواع دیگري از التفات پرداخته که براي اولین بار، در این ک

  .معاصر شواهدي را ذکر کرده است
از . اند ي معنایی التفات را گسترش داده و با دیدي نو به آن نگریسته شناسی، حوزه گروه چهارم؛ آثاري که به یاري مباحث زبان

نامداریان همچون؛  و آثار دکتر پور) 137: 2، ج1380صفوي،( دبیاتشناسی به ا از زبانتوان به جلد دوم کتاب  این میان می
بر طبق نظر کورش صفوي التفات، شگردي ادبی است که تنها . اشاره کرد در سایه آفتاب و ي لب دریا گمشده، سفر در مه

یان نیز با تکیه بر   نامدار ورپ. شود نشینی سبب افزایش انسجام متن می دهد، بلکه با عملکرد بر محور هم در قالب یک بیت رخ نمی
او التفات مخفی را همچون نخ و . سازد که بدیع و ابتکاري است مطرح می_التفات مخفی_همین اصل، نوع جدیدي از التفات را 

. گردد دهد و سبب انسجام کالم و رفع ابهام می ي یک شعر را به یکدیگر پیوند می داند که ابیات به ظاهر پراکنده اي می زنجیره
  )219: 1384یان، نامدار پور(

دید سخن را در بر گرفته است، اما به  هاي بالغی فارسی، بیشتر تغییر در ضمایر و زاویه به این ترتیب، التفات در نخستین کتاب
توان  اکد نمیزیرا با دانش بالغت ایستا و ر. تر شده است و متنوع ، هنريهاي بعد، کاربرد و استفاده از آن گسترده تدریج در دوره
شناسی شعر تغییر  یابد و قلمرو جمال به همان نسبت که سخن شعري تحول می«در حقیقت . ها و فنون ادبی پرداخت به تحلیل آرایه

) 198: 1385فتوحی،(» .پاي شعر حرکت کند به شناسی پا هاي جدید جمال کند، علم بالغت نیز باید در جهت کشف این قلمرو می
علوم مرتبط با ادبیات و  ي علم بالغت؛ یعنی معانی و بدیع قابل بررسی است، بلکه در پیکره ي ت نه تنها در دو حوزهاز این رو التفا

  . نیز درخور تأمل است -شناسی زبان –فنون آن 
  

  انواع التفات - 4
ما . اصطالحی آن اکتفا شده است هاي بالغی از انواع التفات سخنی به میان نیامده و تنها به ذکر معناي لغوي و در بیشتر کتاب

سخن » انواع التفات«اند، تحت عنوان  در این بخش از انواع تغییراتی که عالمان بالغت ذیل معناي اصطالحی التفات یاد کرده
  .مافزایی هاي جدید، هر یک را مورد بررسی قرار داده و انواع دیگري را نیز به این مجموعه می گذاري گوییم و در قالب نام می

  گردانی دستوري وا -1
  .عطف فعل غایب بر متکلم و مخاطب و برعکس در حالیکه فاعل هر دو یکی است -1-1
  کلیله و دمنه»            .گشتو به مزید تربیت و ترشح مخصوص  شدماز برادران و خواهران مستثنی «

***  
  فتار آنـم آیـد عاریکـی غـالمک هنــدو خـریــدم از بـازار        بـدان بـها کـه ز گـ

  ، جـامه و شلوارببـریدو  خـریدمکـله        ستردو موي  کردو سر چرب  بردمبه خانه 
 عثمان مختاري

 تغییر در ضمایر -1-2
  آن کند که فرمایند غالم حلقه به گوشطمع داري            من فداي جان تو گر جان

  سعدي
  تغییر زمان فعل -1-3
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  هارب ام دردانهجز خنده دختر 
  )ماضی نقلی... (ام یدهند باغ و بهاري ست ها سالمن 

  !ین، دریغآفر دود خانه غباردر این 
  )ماضی نقلی. (ام بردهمن رنگ الله و چمن از یاد 

  ،اند سرودهوز آنچه شاعران به بهاران 
 فریدون مشیري)           مضارع اخباري... (خورم یمپیوسته یاد کرده و افسوس 

  عناییی مگردان وا -2
  .پس از اتمام سخن، به شیوه مثل یا دعا، عبارتی در قالب مصرع یا بیتی مستقل آورده شود که به مطلب قبلی مرتبط باشد -2-1
شود و معناي مصرع  یمتمام  ها مصرعساختار بسیاري از ابیات سبک هندي مبتنی بر این نکته است؛ زیرا معنی در یکی از  

: رك. (را بر این شیوه گذارده است» اسلوب معادله«کدکنی نام  یعیشفدکتر . تأیید معناي اول است دیگر تمثیلی در جهت تقریر یا
اسلوب معادله، عنصر غالب و مسلط سبک هندي در شعر عهد صفوي است که منتقدان آن عصر به این ) 64-63: 1371شفیعی،

عا مثَل«ساختار تمثیلی  268: 1385فتوحی،. (گفتند یم» بیت مد (  
  فتادگی آموز اگر طالب فیضی         هرگز نخورد آب زمینی که بلند استا

  پوریاي ولی
ایغال ختم کردن کالم است به چیزي که «. نیز شباهت دارد» ایغال«عالوه بر این، التفات در این معنا به ترفند دیگري به نام 

  )213: 1359رجایی،(» .و کالم را رونق و زیبایی بخشد ي بر اصل معنی افزودها نکتهمعنی بدون آن تمام باشد، لکن آوردن آن، 
  هـر گه کـه از فـراق تـو اندیشه کردمی       گشتی ز بیم هجر، دل و جان من فگار  

  ست بر احداث روزگار یآدمسختا که       ام زندهاکنون تو دوري از من و من بی تو    
 عمعق بخارایی

سپس آن را رها کرده و خبري  موضوع اول بیان کند، ابتدا خبري درباره .بیاورد دو موضوع را گوینده در کالم خود، -2-2
که مخالفی سخن او را رد  پندارد یزیرا م رها کرده و به موضوع اول بپردازد؛نیز آنگاه موضوع دوم را  .پیرامون موضوع دوم بیاورد

نامیده و براي آن » التفات ضمایر«این نوع را  القرآن یعبداصبع در  یاب ابن .کرده و در آن تردید کند و یا علت آن را از او جویا شود
شهید«در مثال «: مثالی از قرآن آورده است نود و انّه علی ذلک لَ کَ به لَ از وصف انسان منصرف و به وصف پروردگار » انّ االنسانَ لرَ

شدید«: سان پرداخته و گفتهپرداخته است، آن گاه در حالی که از وصف پروردگار منصرف شده، به وصف ان ب الخیرِ لَ و انّه لَح «
 .در علم معانی است» تذییل«این شیوه بیانگر مفهوم فن ) 146: 1368اصبع، یاب ابن(» .و این نوع التفات خوب است) 8/عادیات(

  ء الفتی و هو مجمل یالشو اجمل اذا ما کنت ال بد مانعاً           و قد یمنع 
  جعفر بن هیمعاو بن عبداهللا

  .حال و هواي معنایی سخن را یکباره دگرگون کردن و خواننده را به حال و هواي معنایی دیگري در افکندن -2-3
  شعله برزخی میان سیاه و سپید زغال و خاکستر است

  پوشانند خانه وي را پس از مرگ در او می سوك جامه آتش را پیش از زادن و سور
  جرقه، نطفه حریق است

  )140صرامی، از دو نقطه،ص.         (بود که عشق از نگاهی شکفتن گیردو چونین 
ي  آمدن آن است، اما شاعر در مصرع پایانی با پیوند آتش و عشق، رویه ي پدید در این پاره از شعر، ابتدا سخن از شعله و طریقه

  . گوید کند و از عشق سخن می سخن را دگرگون می
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دگرگونی ناگهانی بافت و ساخت که یکباره از بافتی سخته و ادبی به بافتی شکسته و : گردانی گونه کاربردي زبان وا -3
  .کند عامیانه و بر عکس تغییر می

  گذرد ي رقصان اسبش می با سم ضربه 
  از کوچه سرپوشیده

  سواري                          
  نسیم باالي خرمنی در شب بی

  در شب ایالتی عشقی
  چار سوار از تنگ در اومد                                           

  )51شاملو،دشنه در دیس،ص(شـون                چار تفنگ بـر دوش                                        
  .در طول ابیات، مخاطب پیوسته تغییر کند): خطابی(گردانی گفتگویی  وا -4

  و آب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی       بـه بـازار آیـی    تـوقیـمت گـل بـرود چون 
  ...بـه نصیحت گفـتم          دیــده بـر دوز نبـاید کـه گـرفتـار آیـی اي دلچند بـار آخـرت 

  حدیـث گـل و سنـبل نکنـی          گـر بـر آن سنبـل زلف و گل رخسار آیی اي بـاددیـگر 
  در خـاطر اغیـار آیی تـوحیف بـاشد کـه    دوست دارم که کست دوست ندارد جز من       

  سعدي
  هاي ادبی و بالغی التفات کارکرد -5

او در . هاي آن پرداخت، مفسر بزرگ قرآن، زمخشري بود نخستین کسی که به بیان ارزش فنی التفات و معرفی فواید و زیبایی
یک فایده عام که بیداري و هوشیاري : مطرح ساخت ضمن تفسیر آیات و توضیح پیرامون التفات، براي آن دو نوع فایده الکشاف

و دیگري فایده خاص التفات » لکلِّ جدید لذّه« الصنایع بدایعخواننده و بر سر شوق و نشاط آوردن او است؛ زیرا بنا بر قول صاحب 
نایت و لطف، تعظیم بیان کمال قدرت خداوند، اظهار ع: مانند) 10 :1،ج1953زمخشري،(. دهد هاي خاص روي می که در موقعیت

هاي  عالوه بر این دو فایده، کارکرد) 72-43: 1390پور، علی: رك... (گذاري، بشارت و شأن، تحقیر، تهدید، موعظه، افزایش تأثیر
شناسی در ادوار اخیر به  شناسی دارد؛ زیرا زبان توان مطرح کرد که ارتباط تنگاتنگی با مباحث زبان دیگري نیز براي التفات می

هاي جدید  این کارکرد. ي وافر نشان داده است هاي بیانی با مفاهیم و اصطالحات خاص خود، عالقه ث ادبی و توصیف شیوهمباح
  : عبارتند از

  سازي زدایی و برجسته گریزي، آشنایی هنجار -1
ازد و از این طریق بر س زند و آن را تازه و برجسته می التفات روند و روال معمول کالم را که جان و جوشی ندارد بر هم می

هاي بالغی به  ي عام زمخشري است که بیشتر کتاب این کارکرد التفات در حقیقت همان فایده. افزاید شگفتی و لذت خواننده می
  .اند آن اشاره کرده

  افزایش انسجام متن  -2
توان انسجام یا عدم  است که میهاي دیگر  ها یا مصرع نشینی با بیت کند و در هم نشینی عمل می بر روي محور هم«التفات 

به بیانی دیگر کاربرد التفات سبب تقویت پیکره معنایی و محور ) 137: 2،ج 1380صفوي، (» .انسجام معنایی میان ابیات را دریافت
ارتباط نماید تا  هاي موجود در متن، به صدر، میانه و ذیل متن دقت می شود؛ زیرا مخاطب براي پی بردن به التفات عمودي شعر می

هاي ظاهري، شاعر یا نویسنده آنها را براي تأمل بیشتر ایجاد کرده  رغم گسستگی ارتباطی ماهرانه و ظریف که علی. آنها را دریابد
  .است
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  ایجاد ابهام هنري  -3
یی است که  ها ابهام اغلب حاصل تازگی فضا«آفریند؛ زیرا  زدایی، نوعی ابهام می ها و ایجاد آشنایی زدن هنجار التفات با بر هم
بست متن  موجب بن«این ابهام هنري است و ) 14: 1385صادقی، میر(» .کوشد تا آن را بیان کند یابد و می شاعر به آن راه می

ي می هاي تأویل را به روي خواننده ها و افق شود؛ بلکه متن از رهگذر این نوع ابهام، پنجره نمی هاي جالب و  گشاید و واکنش جد
و با این تالش، ) 27: 1387فتوحی،(» .کند شناختی متن زیاد می انگیزد و عطش او را براي تدارك توجیه معنا بر می شگفتی در او

  .یابد ذهن، التذاذ ادبی بیشتري می
  التفات در شعر معاصر -6

تمدن غرب، ضمن  دانیم از اواسط دوره قاجار و پس از شکست ایران از روسیه، جمعی از ایرانیان آشنا با گونه که می همان
اعتباري آن  ماندگی ایران، به مضامین کهنه ادبی دوره بازگشت نیز تاختند و بدین وسیله اسباب بی نوشتن مقاالتی پیرامون عقب

ي جدیدي از  با این اقدام روشنفکران ایرانی، شعر وارد مرحله. ي جدیدي از شعر را فراهم نمودند ي پیدایش گونه شده و زمینه
نیما یوشیج به عنوان پرچمدار این نهضت ادبی، با جسارت خویش . ل خود گردید و حامیان و طرفداران بسیاري یافترشد و تکام

همگام با پیدایش این جریان نو در . ساز تغییراتی بنیادي در کالبد شعر کالسیک گردید و بدین سبب پیروان بسیاري یافت زمینه
ي ظاهري آن را در  هاي دوره کالسیک پایبند بودند و جدا از مضمون شعر، پیکره اندست بسیاري هنوز به آرم شعر، شاعران چیره

البته . اشاره کرد... توان به پروین اعتصامی، مهدي حمیدي شیرازي، لطفعلی صورتگر و قالب سنتی حفظ نمودند که از این میان می
شعري، کامالً از یکدیگر بیگانه نیستند، بلکه شعر نو رسد که این دو جریان متفاوت  یادآوري این مطلب نیز ضروري به نظر می

شاعران و سرایندگان «: هوشنگ گلشیري نیز بر این باور است که. ي درخت کهنسال شعر کالسیک و سنتی است امروز، ثمره
» .اند البی نو ریختهاند و اشعار کالسیک را با رنگ و لعابی جدید در ق هاي زبانی گذشته بهره برده هاي نو در حقیقت از شیوه سبک

هاي اخوان را ادامه زبان قصیده، اشعار نادرپور، هوشنگ ابتهاج و فریدون مشیري را ادامه زبان غزل،  او شعر) 24: 1374گلشیري،(
 ي ي فروغ فرخزاد و سهراب سپهري را برگرفته از زبان زنده هاي شاملو را ادامه زبان نثر کهن به ویژه تاریخ بیهقی و شیوه سروده

هاي زبان احمدرضا احمدي و طاهره صفارزاده قلمداد  اي را از ویژگی اي و حتی روزنامه داند و استفاده از زبان ترجمه امروز می
  )25:همان. (کند می

بالغی در هر دو جریان شعر معاصر فارسی  _از این رو در این بخش از پژوهش، جایگاه التفات را به عنوان یک شگرد ادبی
به این منظور، کار را . گذاریم یمقرار داده و نقش بارز و انواع متنوع آن را در کالم گویندگان این دوره به نمایش مورد بررسی 

نماییم و از این طریق به اثبات  یمیی از شعر معاصر آغاز کرده و ضمن تحلیل هر یک به التفات بکار رفته و نوع آن اشاره ها نمونهبا 
  .ي شعر معاصر فارسی به شمار آورد برجستهي سبکی ها مشخصهات را به عنوان یکی از توان التف یمرسانیم که  یم

  :جریان اول
  پروین اعتصامی -1

  ...اند عاقالن پیدا است کز دیوانـگان ترسـیده   اي گفـت با زنـجـیر، در زنـدان شــبی دیـوانـه
  اند اي سنـجیده دیـوانـهمن در ترازوي چـو   انـدیـش را عاقـالن با این کیـاسـت، عقـل دور

  اند دیـوانه کمتر دیـده مناند آري، چو  عاقل  هـا گــشتـند جـمـع بـار مـن از بـراي دیــدن
  اند گرچه خود، خون یتـیم و پیرزن نوشـیده  خواندند پست مراآب صـاف از جوي نوشیدم، 

  اند چرا رنجیده من ازاین گناه از سـنگ بود،   هایی که سنـگ ما شکست اند سـر خالی از عقل
  انـد ها دارند و از ما جـمله را پوشـیده عیـب  پـوشـیم عـیب خـویـش، اما دیـگـران نمـی ما

  انـد را زان سـبب پیـچیده ما دفـتر و طـومار  شـان هـا دیـدیـم انـدر دفــتر و طـومـار ننـگ
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  اند؟ گـرانسـنگی چرا لغزیده عاقـالن با ایـن  سبـکسـاریـم، از لغـزیـدن مـا چـاره نیست ما
  )140دیوان پروین اعتصامی،قطعه دیوانه و زنجیر،ص(

در این شیوه، ضمایر نه تنها از . خورد که کمتر در متون ادبی فارسی به کار رفته است در این قطعه، نوعی از التفات به چشم می
و ) متکلم وحده(یات یکم تا پنجم، ضمیر اول شخص مفرد ي اب در شعر فوق، گوینده. اند جهت شخص، بلکه تعداد نیز تغییر کرده

این تغییر در تعداد نیز که بیشتر در آثار ادبی عرب به ویژه قرآن . است) الغیر متکلم مع(از بیت ششم به بعد، ضمیر اول شخص جمع 
  . آید کاربرد دارد، نوعی از صنعت التفات به شمار می

  مهدي حمیدي شیرازي -2
  زاد و فـریـبـا بمـیـرد فـریبـنـده  ن قـوي زیــبا بـمیـردشـنیـدم کـه چـو

  اي دور و تنـها بمیـرد رود گـوشه  شـب مـرگ تنــها نشـینـد بـه مـوجـی
  ها بـمیرد که خـود در میان غـزل  در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب
  شبی هـم در آغـوش دریا بمـیرد  چــو روزي ز آغــوش دریــا بــرآمـد

  خـواهد این مرغ زیبا بمیرد که می  ـو دریـاي مـن بـودي آغــوش واکـنت
ي مرگ قو آغاز کرده و تا بیت یکی مانده به آخر این شیوه را ادامه داده است، اما ناگهان  شاعر این غزل را با توصیف صحنه

شود  را خواننده با خواندن بیت آخر متوجه میزی. سازد زده می در بیت پایانی، حال و هواي سخن را بر هم زده و خواننده را شگفت
این نوع . باشد اي براي بیان بیت آخر بوده و منظور از قو، خود شاعر می هایی که از قو در ابیات قبل شده، مقدمه که تمام توصیف

  .تواند در ذیل تغییرات معنایی التفات جاي گیرد منتظره در کالم، می دگرگونی غیر

  رهی معیري -3
  ام ي گـل آرمیـده خـارم ولی بـه سـایه        ام لی به پاي عـزیزان چـکیدهاشکم و

  ام همچون بنفـشه سر به گریبان کشیده  بهار عشق اي نوبا یاد رنگ و بوي تو 
  ....چون اشک در قفاي تو با سر دویده ام    ام چون خاك در هواي تو از پا فـتاده
  ام رشـته را به نـقد جـوانی خریـدهاین   مـوي سپـید را فلـکم رایـگان نـداد

  ام آزاده مـن کـه از هـمه عالـم بـریـده  به آزادگـی مـناز بسـته اي سـرو پاي
  ام عـیبم مـکن که آهـوي مردم ندیـده  رهـیگریزم از نـظر مردمان،  گر می

  )2رهی معیري، سایه عمر، غزل(
ي خویش، در بیت پنجم سرو  اي که شاعر در بیت دوم، معشوقه ه گونهنوع بارز التفات در این غزل، تغییر جهت خطاب است، ب

  .و در بیت پایانی، خود را مورد خطاب قرار داده است

  :جریان دوم
  نیما یوشیج  -4

  آید و جاي نموري یادم از روزي سیه می
  در میان جنگل بسیار دوري

  آخر فصل زمستان بود و یکسر هر کجا در زیر باران بود
  هرچه کز کرده به جایی که مثل این
  آید صدایی بر نمی
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  صف بیاراییده از هر سو، تمشک تیغدار و دور کرده
  جاي دنجی را

  بخشان یاد آن روز صفا
  که کنده بودم تن از هر چیز مثل این

  من شدم از روي این بام سیه
  آویز سوي آن خلوت گل

  اي از قلب خود را اندر آنجا تا گذارم گوشه
  ي از دلرباي خلوت غمناك روزي راا تا از آنجا گوشه

  .آورم با خود

کالم خود را از ... اي همچون؛ جاي نمور، کز کردن، جاي دنج و هاي عامیانه در بخش نخست این شعر، شاعر با آوردن واژه
ه، نشانی از ي دوم این سرود بر خالف این بخش، در پاره. بافتی ادبی و سخته خارج ساخته و به بافتی عامیانه نزدیک کرده است

توان نوعی از صنعت التفات  گونه تغییر را می این. خورد و بافتی سخته و ادبی بر کالم حاکم است هاي عامیانه به چشم نمی واژه
  .به شمار آورد) واگردانی گونه کاربردي زبان(

  )امید. م(اخوان ثالث  -5
  لحظه دیدار نزدیک است

  ام، مستم باز من دیوانه
  دستم لرزد دلم، باز می

  باز گویی در جهان دیگري هستم
  تیغ ام را، نخراشی به غفلت گونه! هاي
  دست نپریشی صفاي زلفکم را،! هاي

  دلو آبرویم را نریزي، 
 -اي نخورده مست -

  .لحظه دیدار نزدیک است
الً خود شاعر آمده و احتما» اي نخورده مست«آغاز این سروده با خطاب به شخص غایبی که البته در انتهاي شعر با عنوان 

در حقیقت به سبب نزدیک شدن . ي شعر، جهت خطاب به سوي تیغ ، دست و دل تغییر کرده است است، آغاز شده، اما در میانه
تیغ  -هاي -گونه از این رو ناگهان با الفاظی تشر. خواهد در مقابل معشوق خویش، ظاهري آراسته داشته باشد لحظه دیدار، شاعر می
  .آیند گانه التفات به شمار می ها، نوعی از انواع چند این تغییر خطاب. ود را مورد خطاب قرار داده استاصالح، دست و دل خ

  .اي دیگر از شعر اخوان توجه کنید به نمونه
  سر کوه بلند آمد، سحر، باد

  آمد خبر داد ز توفانی که می
  درخت و سبزه لرزیدند و الله

  به خاك افتاد و مرغ از چهچه افتاد
  ه بلند ابر است و بارانسر کو
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  ...ي بهاران زمین غرق گل و سبزه
  سر کوه بلند آهوي خسته

  ...شکسته دست و پا، غمگین نشسته
  سر کوه بلند آمد عقابی

  ...اي، نه پیچ و تابی نه هیچش ناله
  سر کوه بلند از ابر و مهتاب

  ...گیاه و گل گهی بیدار و گه خواب
  سر کوه بلند آمد حبیبم

  ....و صحرا سبز و خرمبهاران بود 
در هر بخش از باد، ابر، آهو، عقاب و مهتاب سخن .در این نمونه، در هر پاره از شعر، شاعر به موضوعی جداگانه پرداخته است

این نوع دگرگونی در روند معنایی کالم و از موضوعی به . گفته تا در بخش پایانی به غرض اصلی خود؛ معشوقش، پرداخته است
  .تواند ذیل صنعت التفات قابل بررسی باشد رفتن، میموضوع دیگر 

  سهراب سپهري -6
  اهل کاشانم

  روزگارم بد نیست
  تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی

  مادري دارم بهتر از برگ درخت
  .دوستانی، بهتر از آب روان

  و خدایی که در این نزدیکی است
  ها، پاي آن کاج بلند بو الي این شب
  .آب، روي قانون گیاهروي آگاهی 

  .من مسلمانم
  ام یک گل سرخ قبله
  نمازم چشمه، مهرم نور جا

  دشت سجاده من
  ....گیرم ها می من وضو با تپش پنجره

  .اهل کاشانم
  ام نقاشی است پیشه

  فروشم به شما سازم با رنگ،می گاه گاهی قفسی می
  تا به آواز شقایق که در آن زندانی است

  .تان زنده شود دل تنهایی

  اهل کاشانم
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  نسبم شاید برسد
  ) 181-158برگزیده شعر سهراب، صداي پاي آب،ص...    (اي از خاك سیلک به گیاهی در هند، به سفالینه

هاي  در بخش اول به معرفی برخی از مشخصه. ي طوالنی، به موضوعی جداگانه پرداخته است شاعر در هر پاره از این سروده
گونه  این.... یان اعتقاداتش پیرامون نماز و در بخش سوم به پیشه و هنر خود اشاره کرده استخود پرداخته، در بخش دوم به ب

  .ي سخن و کاربرد صنعت التفات دانست توان نوعی از تغییر جبهه تغییرات پیاپی در معنا و مفهوم کالم را، می

  فروغ فرخزاد -7
  چرا توقف کنم، چرا؟

  اند ها به جستجوي جانب آبی رفته پرنده
  ...افق عمودي است

  .....چرخند هاي نورانی می سیاره

  چرا توقف کنم؟
  گذرد هاي حیات می راه از میان مویرگ

  کیفیت محیط کشتی زهدان ماه
  هاي فاسد را خواهد کشت سلول

  چرا توقف کنم؟
  تواند باشد مرداب؟ چه می

  ...زنند می هاي باد کرده رقم خانه را جنازه افکار سرد

  آه....و سوسک
  گوید تی که سوسک سخن میوق

  چرا توقف کنم؟
  .....همکاري حروف سربی بیهوده است

  کوتاهان در سرزمین قد
  هاي سنجش معیار

  اند همیشه بر مدار صفر، سفر کرده

  چرا توقف کنم؟
  ...کنم گانه اطاعت می من از عناصر چهار

سخن به میان آمده که در ظاهر، .... ه، مرداب، سوسک وها، ما ها، سیاره در هر بند این شعر، از مفهومی جداگانه مانند؛ پرنده
شود، همان صنعت  شاید بتوان گفت عاملی که سبب انسجام این شعر در محور عمودي می. پیوند معنایی شعر را برهم زده است

  .ي این سروده را بهم پیوند داده است اي نامرئی ابیات پراکنده التفات است که همانند رشته

  تدلم گرفته اس
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  دلم گرفته است
  روم و انگشتانم را به ایوان می

  کشم ي شب می بر پوست کشیده
  ....کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد

  پرواز را به خاطر بسپار
  .پرنده مردنی است

د و در گوی زیرا در ابتداي شعر، شاعر، خود سخن می. است) متکلم به مخاطب(التفات به کار رفته در این نمونه، تغییر ضمیر 
ي مصرع آخر پرنده است یا خود  که آیا گوینده پیرامون این. دهد مصراع آخر، پرنده به سخن آمده و شاعر را مورد خطاب قرار می

  :به این نکته اشاره کرده است» ماند تنها صداست که می«شاعر، فروغ در شعري دیگر به نام 
  »...ا به خاطر بسپارماي که مرده بود به من پند داد که پرواز ر پرنده....«

پرنده است و این تغییر ناگهانی در گوینده و راوي، نوعی التفات » پرواز را به خاطر بسپار«پس بدون شک گوینده مصراع آخر 
  .رود به شمار می

  فریدون مشیري -8
  روي در روي سیاهی

  ایستاده، راست                           
  یکه و تنها تمام شب

  در کالمش نور
  بر زبانش آتش
  بر لبش فریاد

  .شمع                      
  کند گر سر به تیغش بر زنند شعله افزون می
  ها روشن کنند شود چون شمع تیرگی گم می

  خواهد ایستاد آیا -همچون شمع -راست 
  روي در روي سیاهی
  یک تن از این جمع؟

ي فوق،  کاربرد این نوع از التفات در سروده. است یکی از انواع صنعت التفات، تغییر در حال و هواي معنایی سخن
باره ادامه داده است،  ي خویش را با توصیف شمع آغاز کرده و سخن خود را همچنان در این برانگیز است؛ زیرا شاعر سروده توجه

از حال و هواي معنایی  کند و خواننده را پرسشی، مفهوم و غرض اصلی خود را بیان می تا اینکه در پایان شعر با آوردن یک جمله
  .زدایی صنعت التفات است سازد و این کارکرد همان فرآیند آشنایی پیشین جدا می

  شفیعی کدکنی - 9
  م نشدي ت چو شدم، رفتی و یار قرار بی

  گزارم نشدي شادي خاطر اندوه
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  تا ز دامان شبم صبح قیامت ندمید
  م نشدي با که گویم که چراغ شب تار

  ساحل بودمصدف خالی افتاده به 
  چون گهر زینت آغوش و کنارم نشدي

  م، همه تن دست نیاز ي خار کویر بوته
  برق سوزان شو اگر ابر بهارم نشدي

  م امروز گشایش طلبید از جنون باید
  )30ها،ص اي براي صدا آیینه(که تو اي عقل به جز مشکل کارم نشدي   

اي که شاعر ابیات را با خطاب به  به گونه. خود را نموده استي فوق، صنعت التفات در قالب تغییر جهت خطاب،  در سروده
  .معشوق آغاز و با تغییر جهت خطاب به سوي عقل، به پایان رسانده است

  احمد شاملو -10
1(  

  ها با چشم
  جاي به ز حیرت این صبح نا             

  طاق ي خورشید چار خشکیده بر دریچه
  زاي،  به ي این روز پا بر تارك سپیده

  ام را دستان بسته
  هاي خواب   آزاد کردم از زنجیر

2(  
  :فریاد بر کشیدم

  اینک -«
  چراغ معجزه        

  !مردم                        
  شب را از فجر تشخیص نیم

  تان دلی هاي کور در چشم
  جاي اگر سویی به

  ست آن قدر، مانده
  تا

  ....تان نرفته، تماشا کنید خوب از کیسه
3(  
  ین، که روشنی آفتاب رااین گول ب«

  ....».طلبد از ما دلیل می



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

62 

 

4(  
  سرتاسر وجود مرا

  گویی                       
  چیزي به هم فشرد

  اي به تفتگی خورشید تا قطره
  .جوشید از دو چشمم
  تلخی تمامی دریاها

  )»ها با چشم«هاي خاك  از مجموعه مرثیه.          (در اشک ناتوانی خود ساغري زدم

این شعر از همان . شعر، شاملو مردم را مخاطب قرار داده و سعی دارد با تظاهر به قبول آفتابی دروغین، به انکار آن برسد در این
هاي اول و  در بند. سازد دارش را آشکار می آمیز و کنایه آغاز با وزن، کلمات، ترکیبات و بافت زبانی خاصش، حال و هواي طنز

ي امروزي، بهره برده  هاي رایج در زبان گفتار و عامیانه ها و فعل یش از کلمات، ترکیبات، کنایهدوم، شاعر براي بیان مقصود خو
از این رو در بند . نمایند آمیز شاعر را انکار کنند، آن را پذیرفته و تصدیق می در بند سوم، مردم به جاي آنکه دروغ کنایه. است

کند و با تغییر حالت  ي پیشین خود را رها می آمده، زبان پر از طنز و کنایهباوري و سادگی مردم به خشم  آخر، شاعر که از زود
این گونه دگرگونی حالت عاطفی و تغییر زبان به ) 356-354: 1374نامداریان، پور. (سازد عاطفی، زبان خود را نیز دگرگون می

  .آید مقتضاي حال و مقام، نوعی از صنعت التفات به شمار می

  يرضا احمد احمد -11
  تو بیا 

  آواز سر ده      
  .هاي آبی است ي آواز که زمین تشنه               

  در زیر این اوراق
  که رنگ آبی و سفید را

  کند از خود می            
  ت را آفتاب، آواز

  از مه به روشنایی             
  ترجمه خواهد کرد                         

  آواز مردمان را خواهد شناخت
  ها را تقلید خواهد کردآن

  و آنها را نخواهد شکست

  هاي جمعه پیمودیم راهی که در فریاد گم لحظه
  به نیت دو سه درخت بود

  از آن پس 
  ما را آواز دانستند            

  ما را شنیدند
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  .و ما آبی شدیم            

ه خطاب مستقیم به مخاطب را رها کرده و به سوي شاعر، ابتدا با خطاب به مخاطب کالم خود را آغاز کرده است، اما در ادام
شاعر خطاب به . خورد ي کالم، تغییر دیگري نیز به چشم می عالوه بر این تغییر ضمیر، در میانه. ضمیر متکلم تغییر جهت داده است

ان و شناخت آواز اي، از مردم ت را ترجمه خواهد کرد، ناگهان بدون هیچ مکث و فاصله گوید که آفتاب، آواز مخاطب خود می
  . دهد تغییر جهت می) جمع(آورد و بدین وسیله از ضمیر مخاطب به متکلم آنها توسط آفتاب، سخن به میان می

  علی بهمنی محمد -12
  خودت را گول نزن

  توان حسود بود در عصر ارتباطات که نمی
  افتد شاید هی خط روي خط می

  هاي ویژه انتظار هم هست تقصیر سرویس
  کشد ار می ...ها قـ دوستت دارمکه هی وسط 

  کند چین پرت می هاي خبر و حواست را تا کالغ
  .....شان دهی تر از آن بودي که به پرتابی فرار و کودك

  یادت هست؟
  کوچک که بودي

  زد گوشت که زنگ می
  :گفت مادر می

  ....»کنه کسی داره پشت سرت غیبت می«
  حاال به همان یا به همین سادگی

  . اهند شدها قطع خو زنگ

نوعی از صنعت التفات را به کار  -از زبان معیار به زبان عامیانه و برعکس -در این شعر، شاعر با تغییر در ساخت کالم خود
  )کاربردي زبان تغییر گونه. (گرفته است

  

  :توان چنین نتیجه گرفت که هاي ذکر شده، می در پایان با توجه به نمونه
گسستنی با  دهد، بلکه صنعت التفات، پیوندي نا هاي قدما، تنها در قالب یک بیت رخ نمی مثال ها و خالف نمونه التفات بر -1

  .از این رو توجه به محور عمودي شعر، در شناخت این صنعت ادبی، بسیار راهگشا است. ي کالم دارد بافت و پیکره
با . ظهور، داراي شکلی ساده و انواعی محدود است هاي نو صنعت التفات در ادوار آغازین شعر فارسی، همانند سایر پدیده  -2

کارگیري صنایع بدیعی از جمله صنعت  تدریج روند به هاي شاعران ادوار گذشته، به از دستاورد  پیشرفت هنر شاعري و استفاده
ترین  ترین و معمول هي غالب صنعت التفات، ساد از این رو، در ادوار آغازین شعر فارسی، شیوه. التفات رو به افزونی گذاشته است

بوده است، اما به تدریج و در ادوار بعد، به ویژه دوران معاصر، انواع ) دگرگونی در ضمایر(ي سخن  شکل آن؛ یعنی تغییر زاویه
به بیان دیگر انواع التفات در ادوار . سابقه بوده است سابقه یا کم جدیدي از آن به کار گرفته شده که تا کنون در ادب فارسی بی

هاي دستوري ساده و محسوس است که به راحتی در شعر قابل شناسایی است، اما در ادوار  گردانی غازین، از نوع تغییرات و واآ
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هاي معنایی بوده که شناخت و کشف آنها به دقت و صرف وقت بیشتري  گردانی ها از نوع وا متأخر، به ویژه سبک نو، التفات
  . نیازمند است

  

  ها داشت یاد
دوم؛ . عکس از خطاب به غیبت منتقل شوند و این عمل از لطایف تفنن ادبی است ؛ در سخن از غیبت به خطاب یا براول« -1

سخن را تمام کنند، آنگاه جمله یا مصرع یا بیتی بیاورند که خود مستقل باشد، اما با سخن قبل مربوط شود و موجب حسن کالم 
  )293: 2،ج1361همایی،(» .گردد
دوم؛ شاعر یا نویسنده در سخن معنا را تمام بیاورد، . در سخن از غیبت، خطاب و متکلم به سوي دیگر برود اول؛ گوینده -2

. سپس به دنبال آن قرینه، مصرع یا بیتی ذکر کند که به خودي خود مستقل باشد؛ اما یا پوشیده به وجهی به آن معنی التفات نماید
  )198-197: 1388اسفندیاري، (

ي  نمونه. متناظر ساخت سخن از یک شخص به شخص دیگر است سازي نا گردانی، دگرگون ي شیوه گونه ترین آشکار« -3
آنکه چنین انتظاري داشته باشد، از ساخت و بافتی سخته و ادبی  گردانی، آنجا است که گوینده ناگاه خواننده را بی دیگري از شیوه

حال و . تري بدو و به سخن خویش ببخشد دگردیسی، حال و هواي خوشبه ساخت و بافتی شکسته و عامیانه در افکند و با این 
ي دیگري از  افکندن، گونه هواي معنایی سخن را دگرگون کردن و خواننده را یکباره و ناگهان به حال و هواي معنایی دیگري در

  )257-256: 1382راستگو،(» .گردانی است شیوه
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205 

  نامهمرزبان هاي حکایت در پردازيشخصیت فرایند

  معاصر شناسیروایت بوطیقاي بر تکیه با
  1میثم ربانی خانقاه

  2بهرام خشنودي چروده

  چکیده 

هاي مرزبان نامه را با توجه به عنصر شخصیت پردازي در متون روایی، مطابق آراء روایت شناسان  ، حکایتپژوهش حاضر
هدف این پژوهش آن است تا نشان دهد در شخصیت پردازي متون روایی از چه عناصر و ابزارهایی استفاده . کند بررسی می

با آراء روایت شناسان معاصر مطابقت داد؟ در پیکره ي اصلی مقاله، هاي شخصیت پردازي وراوینی را  توان شیوه شود؟ آیا می می
یت آن در متون داستانی اشاره می هاي مختلف شخصیت پردازي  در ادامه، شیوه. شود به چیستی شخصیت و شخصیت پردازي، اهم

ها و عناصر شخصیت پردازي در  هنویسندگان پس از بررسی شیو. گیرد هاي مرزبان نامه مورد بررسی قرار می با تکیه بر حکایت
رسند که وراوینی از هر دو شیوه ي توصیف مستقیم و غیرمستقیم در شخصیت پردازي  هاي مرزبان نامه، به این نتیجه می حکایت

ویژگی «و » محیط«ها،  شخصیت» کردار و گفتار«در توصیف غیرمستقیم به . اما، بسامد توصیف مستقیم بیشتر است. بهره برده است
و » ها عنوان داستان«هاي معنایی آنها،  خصوصاً ویژگی» نام گذاري اشخاص«ها توجه دارد و در توصیف مستقیم به  آن» ظاهري
  . کند هایش را معرفی می هاي حکایت امعان نظر دارد و از این طریق شخصیت» مقایسه«عنصر 

  

  

 صیت پردازي، توصیف، مستقیم، غیرمستقیمهاي مرزبان نامه، شخصیت، شخ روایت شناسی، حکایت: ها کلید واژه
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  مقدمه. الف

ز اثر ادبی از سایر اقسام نوشتار، ویژگی زیباشناسانه ي خاص آن است« زیباشناسی . وجه ممی)Aesthetics ( شاخه اي از
ادبی، معموالً از عناصر براي برجسته سازي این ویژگی در یک اثر ). 37: 1389برسلر، (» پردازد فلسفه است که به مفهوم زیبایی می

ت به این عناصر، از دیرباز مورد توجه نظریه پردازان . کند شود که ارزش ادبی آن متن را دو چندان می و ابزارهایی استفاده می ی اهم
ت هاي حاکم در روایت و شناسایی عناصر ساختاري آن ا ها که بیشتر به نظام یکی از این نظریه. هاي ادبی بوده و هست دانش ی هم
  . است) Narratology(دهد روایت شناسی  می

یکی از مباحث مورد توجه محقّقان روایت شناسی ساختارگرا، یافتن دستور زبان داستان است؛ یعنی قانون مندي ها و قواعدي «
ها را  توان قواعد حاکم بر آن هاي عامیانه، ساختار نسبتا ًساده اي دارند، می به دلیل آن که قصه. ها حاکم است ها و داستان که بر قصه

توان به  از برجسته ترین نظریه پردازان دانش روایت شناسی ساختارگرا می). 33: 1371اخوت، (» شناسایی و طبقه بندي کرد
، ویلیام )Tzvetan Todorov(، تزوتان تودوروف )A. J. Greimas(گریماس . ژ. ، آ)Vladimir Propp(والدیمیر پراپ 

 Roland(و روالن بارت ) Gerard Genete(، ژرار ژنت )Claude Bremond(، کلود برمون )William Labov(لباو 
Barthes (اشاره کرد.   

شوند  هاي روسی میان قصه و طرح قایل می با تقسیم روایت به سه سطح مختلف، تمایزي را که فرمالیست«در این میان ژنت 
) Discourse(، گفتمان )Story(داستان : توان به سه سطح نظر او هر روایت را میاز م). 146: 1372سلدن، (» کند پرداخته تر می

. گیرد مورد بررسی قرار می... پی رنگ، تعلیق، زمینه و : در سطح داستان مولّفه هایی نظیر. تقسیم کرد) Narration(و روایتگري 
پردازد و در نهایت در سطح  ار، فاصله و کانون روایی میدر سطح روایتگري به سطوح روایی، ارتباط روایی، بازنمایی گفتار و افک

  . شود گفتمان به عناصري چون زمان، مکان، شخصیت پردازي، تکرار و تلمیح توجه می

که از آن در متون روایت شناختی با عناوینی چون شاخص، عالمت و ) Characterization(عنصر شخصیت پردازي 
از این رو، در این مقاله . هاي تأثیرگذار در شکل گیري متون روایی در سطح گفتمان استآگاهی گر یاد شده است؛ از مولّفه 

پرسش اصلی تحقیق این است که در شخصیت . شود هاي مرزبان نامه از لحاظ شخصیت پردازي مطالعه و بررسی می حکایت
هاي شخصیت پردازي وراوینی را با آراء روایت  توان شیوه شود؟ آیا می پردازي متون روایی از چه عناصر و ابزارهایی استفاده می

  شناسان مطابقت داد؟

هاي قابل توجهی صورت پذیرفته که از  پیرامون عنصر شخصیت پردازي و بررسی آن در متون نظم و نثر فارسی پژوهش
 شناسی روایت«، )2: 1382شوهانی، (» معنوي مثنوي در مولوي پردازي شخصیت و پردازي داستان«توان به  هاي آن می نمونه

د علی کوتاه هاي داستان را ها چراغ من رمان در پردازي شخصیت« )207: 1387مشتاق مهر و کریمی قره بابا، (» زاده جمال محم 
، )1: 1389آتش سودا و حریري جهرمی، (» ها سایه هم رمان در پردازي شخصیت«، )14: 1388گودرزي نژاد، (» کنم می خاموش

 شخصی سبک بررسی، )215: 1389نصر اصفهانی و جعفري، (» کافکا مسخ و ساعدي گاو در شخصیت ازشپرد شیوه ءمقایسه«
 پردازي شخصیت و گویی قصه سبک و شیوه«، )3: 1389رضایی، (» اندامی توصیفات طریق از پردازي شخصیت در فردوسی

 )2: }بی تا{حرّي، (» قرآنی قصص به شناختی یتروا رویکرد القصص احسن« «، )4: 1390مشهور و شاهسونی، (» دمنه و کلیله در
  . اشاره کرد



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

69 

 

ها و عناصر شخصیت پردازي به ویژه توصیف  هاي نظري روایت شناسان، شیوه در این مقاله، سعی بر آن است تا به مدد دیدگاه
عمیم آن به دیگر متون نظم و نتیجه ي این پژوهش، زمینه را براي ت. هایی مرزبان نامه بررسی شود مستقیم و غیرمستقیم در حکایت

  . سازد نثر فارسی امکان پذیر می

  مبانی. ب

  شخصیت. 1 -ب

: 1388میر صادقی، (» نامند شوند، شخصیت می ظاهر می... را که در داستان، نمایشنامه و ) مخلوقی(اشخاص ساخته شده اي «
ه ي عوامل دیگر عینیت، کمال، معنا، مفهوم و حتّی چرخد؛ کلی عامل شخصیت محوري است که تمامیت قصه بر مدار آن می«). 83

  ).242: 1362براهنی، (» کنند علّت وجودي خود را از عامل شخصیت کسب می

با مطرح کردن این مسأله که به ندرت امکان دارد  1927در سال ) Edgar Morgan Foster(ادگار مورگان فورستر  
هاي جامع طبقه بندي  هاي ساده و شخصیت ها را به دو گروه شخصیت شند آنهاي یک متن روایی تمام و کمال، جامع با شخصیت

اما، . هاي ساده بر پایه ي یک ویژگی واحد بنا شده اند و گرایششان بر این است که در اثر ایستا و ابتدایی باشند شخصیت«. کند می
ا خصیصه اند و به موازات پیشروي پی رنگ، ها واجد چندین ویژگی ی این شخصیت. هاي جامع بسیار پیچیده تر هستند شخصیت

هاي  توان از نظریه جدا از تقسیم بندي که مورگان فوستر ارایه داده می). 193: 1388مکاریک، (»  شوند متحول و دگرگون می
  . ساختارگرایانه ي پراپ، گریماس، برمون و بارت هم یاد کرد

  شخصیت پردازي. 2 -ب

کند، وجود  گوید و می ی، فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او، در عمل او و آنچه میشخصیت در اثر روایتی یا نمایش«
کنند شخصیت  هایی را که براي خواننده در حوزه ي داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه می خلق چنین شخصیت. داشته باشد
اثر او به نام . پایه گذار شخصیت پردازي است) Theophrastus(تئوفراستوس «).  84: 1388میرصادقی، (» خوانند پردازي می

: 1382رضایی، (» دید هاي مختلف شخصیتی است که او در جامعه ي آتن می مجموعه ي سی توصیف کوتاه از سنخ ها شخصیت
رتامس اووربريو ) Jozef Hall(توان به جوزف هال  هاي شخصیت پردازي در سده ي هفده میالدي می از دیگر چهره). 47 س 

)Sir Thomas Overbury (اشاره کرد.  

 شخصیت پردازي و روالن بارت. 3 -ب

دهد  باشد و این نشان می نظریه ي ساختارگرایانه ي روالن بارت از جهاتی با عنصر شخصیت پردازي در متون روایی هم سو می
وي با «. خصیت پردازي بها داده استکه بارت در میان نظریه پردازان روایت شناسی ساختارگرا، تنها شخصی است که به عنصر ش

در باب ساختار روایت، روایت را حاصل ترکیب کارکردها و درون ) Tomashevskii(ترکیب نظریه ي پراپ و توماشفسکی 
یک کارکرد «). 153: صفیئی، بی تا(» است) Function(راند، کارکرد  به نظر بارت، آنچه روایت را به پیش می. داند ها می مایه
زمانی معنا خواهد داشت که مکانی را در کنش عام یک کنشگر، اشغال کند و این کنش، معناي نهایی اش را از این حقیقت تنها 

نقش ویژه و عالمت از جمله کارکردهاي مطرح شده از سوي بارت در روایت ). 18: 1387بارت، (» گیرد که روایت شده است می
. باشد کند در حقیقت همان عنصر شخصیت پردازي در متون روایی می ان عالمت یاد میکارکردي که بارت از آن با عنو. باشند می
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تواند شامل  این معنا می. به کنش متمایزي اشاره ندارند بلکه بیشتر بیانگر معنایی خاص در داستان هستند«ها  به زعم بارت عالمت
  ). همان(» ها و توصیف فضا باشد ها، هویت آن روان شناسی شخصیت

داند که براي  هایی می ها را نشانه عالمت هاي داستان کوتاه فارسی سرچشمهدر کتاب ) Cristoph Balayi(ستف باالیی کری
رود و بر دو  ها به کار می ها، توصیف محیط و امثال آن هایی درباره ي هویت آن شناخت خصوصیات مربوط به شخصیت، آگاهی

ناي سطحی و ظاهري، حاوي معنایی ضمنی نیز هستند معنایی که مخاطب را درگیر عالوه بر مع«هاي ویژه که  عالمت: نوع هستند
معنی ضمنی ندارند و اطّالعات خالصی هستند با معنایی کامالًً «هاي اطّالع رسان که  و عالمت). همان(» کند نوعی رمزگشایی می

ت دانست توان آن صریح که نمی ی همان(» ها را بی اهم.(  

یت شخصی. 4 -ب ت پردازي اهم  

ات داستانی بینش، تفکّر، احساسات و اعتقادات خاص خود را در مسیر داستان به نمایش « به طور معمول هر نویسنده در ادبی
ت . ها هستند از آن جا که بهترین تجلّی گاه این احساسات و اعتقادات، شخصیت. گذارد می ی ات داستانی اهم شخصیت نیز در ادبی

اخوت، (» تواند با ایدئولوژي، احساسات و جهان بینی نویسنده آشنا شود هاي داستانی می ه با شناخت شخصیتپیدا کرده و خوانند
1371 :141 .(  

  

  بحث و بررسی. پ

  هاي مرزبان نامه طبقه بندي شخصیت. 1 -پ

ص ویژه اي به حکایت این شیوه ي که به روایت در . داده است مرزبان نامههاي  شیوه ي روایت داستان در داستان تمایز و تشخّ
به کارگیري . شود آورده می» شخصیت/ راوي«موزائیکی هم معروف است در درون هر داستان یک یا چند داستان دیگر از سوي 

باشد؛ باعث شده است که مرزبان نامه از تنوع و  هاي متنوع می شیوه ي داستان در داستان که از خصوصیات بارز آن، داشتن بن مایه
ها و حتّی موجودات مافوق طبیعی، که به طور کلّی آنها را  از نباتات گرفته تا حیوانات و انسان. شخصیت برخوردار شودکثرت 

  :توان به صورت زیر طبقه بندي کرد می

هاي روباه با بط  توان به داستان براي نمونه می. هاي آن، به طور کامل حیوانات هستند هایی که شخصیت حکایت. الف
، موش )362: همان(، زغنِ ماهی خوار با ماهی )351: همان(، زیرك و زروي )276: همان(، دادمه و داستان )151: 1388ی، وراوین(

، شتر و شیرِ )457: همان(، شیر و شاه پیالن )445: همان(، روباه با خروس )394: همان(، بچه ي زاغ با زاغ )375: همان(با گربه 
اشاره ) 679: همان(و راسو و زاغ ) 673همان (، ماهی و ماهی خوار )651: همان(آزاد چهره و ایرا ، عقاب و )559: همان(پرهیزگار 

  .کرد

، هنبوي با )439: همان(مفاوضه ملک زاده با دستور : هایی نظیر حکایت. ها هستند هاي آن، انسان هایی که شخصیت حکایت. ب
، مرد طامع با )104: همان(، غالمِ بازرگان )95: همان(، ملک نیکبخت )59: همان(، خرّه نماه با بهرام گور )50: همان(ضحاك 

: همان(، ملک اردشیر با داناي مهران به )161: همان(، دهقان با پسر خود )158: همان(، بازرگان با دوست دانا )130: همان(نوخّره 
، بزرجمهر )230: همان(، مرد مهمان با خانه خداي )224همان (، پسرِ احولِ میزبان )195: همان(، سه انباز راهزن با یک دیگر )187

، مرد بازرگان با زنِ خویش )315: باب پنجم(، بزرجمهر با خسرو )302: باب پنجم(، خسرو با ملک دانا )246: همان(با خسرو 
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، دزد دانا )403: همان(ر ، زن دیبا فروش و کفشگ)367: همان(، رمه ساالر با شبان )342: همان(، رأي هند با ندیم )330: همان(
اخ نادان )438: همان(، خنیاگر با داماد )427: همان( م )468: همان(، دیوانه با خسرو )441: همان(، طب 490: همان(، پادشاه با منج( ،

رو ، ایراجسته با خس)616: همان(، درودگر با زنِ خویش )566: همان(، خسرو با مرد زشت روي )498: همان(سوارِ نخجیرگر 
  ).723: همان(و مرد باغبان با خسرو ) 691: همان(، شرح آیین خسروان )685: همان(، پیاده و سوار )622: همان(

: همان(گرگ خنیاگردوست با شبان : هایی نظیر حکایت. ها و حیوانات هستند هاي آن، انسان هایی که شخصیت حکایت. ج
: باب چهارم(، موش و مار )125: باب دوم(، آهو و موش و عقاب )101: ب دومبا(، برزیگر با مار )81: همان(، شغال خرسوار )68

، شتر با شتربان )435: باب ششم(، خسرو با خرِ آسیابان )296: باب پنجم(، نیک مرد با هدهد )290: باب پنجم(، دزد با کیک )234
  ).567: باب هشتم(و جوالهه با مار ) 527: باب ششم(، موش خایه دزد با کدخداي )501: باب هفتم(

ها خواننده با  در این نوع حکایت. باشند ها می هاي آن، موجودات مافوق طبیعی و انسان هایی که شخصیت حکایت. د
هایی که در آن از موجودات فراطبیعی به عنوان شخصیت استفاده شده  از معدود نمونه. شود دیو و پري مواجه می: موجوداتی نظیر

و دیو گاو پاي و داناي ) 136: باب دوم(، شهریارِ بابل با شهریار زاده )143: باب دوم(هاي مسافر و آهنگر  توان به داستان است می
  .  اشاره کرد) 213: باب چهارم(دینی 

شخصیت درخت از » درخت مردم پرست«در حکایت . باشند ها می هاي آن، نباتات و انسان هایی که شخصیت حکایت. ه
این حکایت تنها حکایتی است که وراوینی در آن از یک درخت به . گشاید جان بخشی زبان به سخن میرهگذر استعاره به ویژه 

  .  کند عنوان شخصیت داستانی استفاده می

توان گفت که  با توجه به این نمودار، می. دهد هاي مرزبان نامه را نشان می ها در حکایت نمودار زیر بسامد فراوانی شخصیت
  .هاي خود بیشترین بهره را برده است هاي انسانی و حیوانی در شکل گیري داستان وراوینی از شخصیت

  )1(نمودار شماره ي  

  
  هاي مرزبان نامه ها در حکایت بسامد فراوانی شخصیت

، ، مار، آهو، موش، عقاب، روباه، بط، مار، شیر)شغال(توان به گرگ، بزغاله، شگال  هاي حیوانی در مرزبان نامه می از شخصیت
، خروس، گربه، عقرب، )نوعی باز شکاري(، سگ، ماهی، زغنِ ماهی خوار، یهه )بزِ نر(خرس، خرگوش، کیک، هدهد، تیس 

هنبوي، : هاي انسانی در مرزبان نامه عبارتند از هم چنین، شخصیت. زاغ، خر، پیل، شتر، کبک، ماهی خوار و راسو اشاره کرد
گان، غالم، خدمتکار، صیاد، انسانِ نیکوکار، مرد طامع، نوخرّه، شهریارِ بابل، ضحاك، خرّه نماه، بهرام گور، شبان، بازر

 دانا، دهقان، پسرِ دهقان، شاه اردشیر، داناي مهران به، راهزن، داناي دینی، پسرِ احول، مرد شهریارزاده، آهنگر، مسافر، دوست
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نا، مرد بازرگان و زنِ او، رأيِ هند، ندیم، رمه ساالر، زنِ ، دزد، نیک مرد، ملک دا)خسرو(مهمان، میزبان، بزرجمهر، پادشاه 
م، شتربان، کدخداي، مرد زشت روي، جوالهه، برزگر، درودگر  اخ، دیوانه، منجدانا، خنیاگر، داماد، طب دیبافروش و کفشگر، دزد

  .با زنِ خویش، ایراجسته، پیاده، سوار و مرد باغبان

/ شخصیت«باشد و هم، » راوي/ نویسنده«تواند  ن راوي سوم شخص که این راوي هم، میها در مرزبان نامه از زبا شخصیت
ت داده  وراوینی در شخصیت پردازي شخصیت. شوند معرفی می» راوي ی هاي خود به تمام عناصر و ابزارهاي کالمی و زبانی اهم
تواند از  شود و به راحتی می ی و بالتکلیفی نمیهاي مرزبان نامه دچار سردرگم از این رو، خواننده در برخورد با شخصیت. است

  .ها و خصوصیات آن شخصیت دست یابد رهگذر همین توصیفات، به فهرستی از ویژگی

  هاي مرزبان نامه  هاي شخصیت پردازي در حکایت شیوه. 2 -پ

  توصیف مستقیم . 1 -2 -پ

خی دیگر از انواع اسم یا اجزاي کالم معرفی در توصیف مستقیم، خصلت شخصیت با یک صفت، اسم معنی یا احتماالً بر«
اسماعیل لو، (» کند یعنی نویسنده شخصیت داستانش را به صراحت و آشکارا معرفی می«). 84: 1387کنان،  -ریمون(» شود می

یت توصیف مستقیم شخص. شود ها آشنا می هاي روحی، اخالقی و اجتماعی آن و خواننده به صورت مستقیم با ویژگی) 68: 1384
  :پذیرد هاي زیر صورت می هاي مرزبان نامه معموالً در قالب یکی از روش در حکایت

  توصیف مستقیم شخصیت از زبان راوي. 1 -1 -2 -پ

باشد، هم » نویسنده -راوي«تواند  که این راوي هم می. شوند ها از زبان راوي معرفی می در مرزبان نامه بسامد باالیی از شخصیت
هدف از چنین توصیفاتی، بیان . شود ها آورده می دهد معموالً در آغاز داستان صیفاتی که راوي ارایه میتو. »شخصیت -راوي«

: براي نمونه در عبارت زیر راويِ فراداستانی یعنی ملک زاده با نسبت دادن صفاتی چون. پیشینه ي شخصیت یا معرفی کلّی اوست
  : پردازد سطر، به توصیف فرزندان پادشاه میرادمنشی، نرم خویی، واالمقامی و پاك دامنی در یک 

آورده اند که ملکی بود از ملوك سلف، شش فرزند خلف داشت، همه بسماحت طبع و سجاحت خلق و : ملک زاده گفت«
  ).95: 1389وراوینی، (» نباهت قدر و نزاهت عرض مذکور و موصوف

  هاي دیگر  توصیف مستقیم شخصیت از زبان شخصیت. 2 -1 -2 -پ

ها سهم  هاي درونی و بیرونی شخصیت هاي داستان هم، به اندازه ي راوي در معرفی و توصیف خصایل و ویژگی تشخصی
هاي دیگر معموالً با بزرگ نمایی خصایل شخصیت و با هدف رسیدن به امیال و  امر شخصیت پردازي از دید شخصیت. دارند

اهر شخصیت، بر مبناي درك نادرست آن شخصِ راوي، براي ظ«شود که  پذیرد و باعث می ها صورت می هاي شخصیت خواسته
ها و خصایل ناراستی  در نمونه ي زیر خروس از روي حسادت و تنگ نظري، ویژگی). 230: 1390مشهور، (» خواننده ترسیم شود
  :شود که گربه، موش را از میان بردارد دهد و باعث می را به موش نسبت می

ش کریه منظرِ تباه مخبرِ ذمیم دخلت دمیم طلعت همه روز مقابحِ سیرت و مفاضحِ سریرت تو شنوم که این مو روزهاست تا می«
  ).387: 1389وراوینی، (» کند در پیشِ همسایگان حکایت می

  توصیف مستقیم شخصیت از زبان خود شخصیت . 3 -1 -2 -پ
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توان به آن اشاره کرد حکایت شیر و  ردي که میتنها مو. از این شیوه برخالف دو شیوه ي فوق، استفاده ي چندانی نشده است
شیر خود را دادگر، بخشنده، دیندار و دانش پیشه معرفی می. شتر پرهیزگار است کند زمانی که شیر در حضور سفیر و وزیر و م.  

  ها   توصیف مستقیم شخصیت از طریق عنوان بندي داستان. 4 -1 -2 -پ

کند و این تنها چیزي  ها متمایز می به وسیله ي آن، داستان خود را از سایر داستانعنوان داستان، برچسبی است که نویسنده «
: باب دوم(هاي مرد طامع با نوخرّه  براي مثال داستان). 231: 1390مشهور، (» توان به آن تکیه کرد است که در جلب نظر خواننده می

باب (، دیو گاو پاي با داناي دینی )180: باب سوم(ناي مهران به ، ملک اردشیر با دا)158: باب دوم(، بازرگان با دوست دانا )130
، )302: باب پنجم(، خسرو با ملک دانا )296: باب پنجم(، نیک مرد با هدهد )224: باب چهارم(، پسر احول با میزبان )213: چهارم

اخِ نادان ) 427: باب ششم(دزد دانا  559: باب هشتم(، شیر و شترِ پرهیزگار )468: باب هفتم(، دیوانه با خسرو )441: باب ششم(طب( ،
هاي  ها، نویسنده با اختصاص دادن صفتی به یکی از شخصیت در تمام این داستان). 566: باب هشتم(خسرو با مرد زشت روي 

صیتی که در دهد تا به او بقبوالند شخ داستان در همان ابتداي کار، خصوصیات بارز آن شخصیت را در اختیار خواننده قرار می
  . روند داستان با او آشنا خواهد شد از چنین خصوصیاتی برخوردار است

  توصیف مستقیم شخصیت از طریق عنصر مقایسه . 5 -1 -2 -پ

از این . پردازد ها می هاي میان دو شخصیت یا تعدادي از شخصیت این شیوه از شخصیت پردازي به مقایسه ي رفتارها و ویژگی
» شود شوند، بر شباهت یا تضاد میان رفتار و خصایل آن دو تأکید می هاي مشابه معرفی می در موقعیت وقتی دو شخصیت«رو، 

براي نمونه میان فرزند مهتر پادشاه و دیگر فرزندان او از لحاظ تیزهوشی و نجابت برتري وجود دارد و ). 97: 1387کنان،  -ریمون(
  .دهد پذیرد نشان می زندان پادشاه صورت میراوي این برتري را به واسطه ي قیاسی که میان فر

  توصیف مستقیم شخصیت از طریق عنصر نام گزینی . 6 -1 -2 -پ

هاي شخصی،  تواند به طور مستقیم یا ضمنی نشانگر برخی ویژگی نام هر شخصیت داستانی بخشی از هویت او است و می«
ها به طور کلّی داراي دو ویژگی آوایی و  نام شخصیت). 199: 1377اخالقی، (» خانوادگی، اجتماعی، منطقه اي و فرهنگی باشد

  .شود ها استفاده می معنایی است که در مرزبان نامه بیشتر از ویژگی معنایی نام

  ها ویژگی آوایی نام) الف

هاي تمثیلی، برخی خصایص خود را به واسطه ي ویژگی آوایی نام خود کسب  ها و به ویژه شخصیت گاهی شخصیت«
هاي معنایی آن واژه به شخصیت  یعنی از طریق ایجاد تناسب آوایی میان نام شخصیت و واژه یا عبارتی دیگر داللت. دنماین می

از ). 200: 1377اخالقی، (» گذارد شود و بدین ترتیب در شکل دادن به بخشی از خصایص و هویت او تأثیر می مرتبط و منتقل می
توان به  ها استفاده شده است می ها در شخصیت پردازي آن گی آوایی نام شخصیتهایی که در آن از ویژ برجسته ترین نمونه

  : هاي زیرك و داستان اشاره کرد شخصیت

، پنداري بجهت ذکاوت و کیاست و دهاست و فراست نامِ تو زیرك افتاد و : زروي گفت« اءمنَ السلُ م نزِ اي زیرك، اَالَلقَاب تَ
  ).256: 1389مرزبان نامه، . (»الیقِ حالِ تو آنست که هرچ اندیشی کنی، زیرکانه بودچون نام تو بزیرکی شهرت یافت، 
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که به نحوي با » زیرکانه«و » زیرکی«هاي  و واژه» زیرك«در نمونه ي فوق، نویسنده به واسطه ي ایجاد تناسب آوایی میان اسم 
پیشبرد حوادث داستان بر عهده دارد تاثیر  در شکل گیري شخصیت او و نقشی که در روند. باشند یک دیگر هم ریشه می

نویسنده به . تناسب آوایی از نوع جناس ایجاد شده است» هم داستان«و واژه ي » داستان«یا در نمونه ي زیر که میان اسم . گذارد می
والند شخصیتی که کمک همین تناسب آوایی توانسته است که آن بعد از شخصیت مثبت داستان را برجسته نماید و به خواننده بقب

م می تواند او را از هدفش بازدارد باشد و هیچ مانعی نمی با آن مواجه است در تصمیم خود براي آزاد سازي دادمه از زندان مصم:   

نه پس روي بخرس آورد و گفت که من نامِ خود در جریده ي شفعا اثبات می« م یب نَص کُن لَه ی نه سح هفَاع ع شَ ا تو کنم، من یشفَ
ض مشو   ).312: همان. (»نیز با من که داستانم هم داستان باش و صاحب واقعه را بفرصت وقیعت متعرّ

  ها ویژگی معنایی نام) ب

هاي معنایی نام اشخاص داستان نیز ممکن است به طور مستقیم یا ضمنی در ترسیم و پرداخت شخصیت و یا عمل و  ویژگی«
ها به منظور  هایی که در آن از ویژگی معنایی نام از نمونه). 201: 1377اخالقی، (» قرار بگیرد ها در داستان مورد استفاده نقش آن

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ها استفاده شده است می شخصیت پردازي شخصیت

  ها انتخاب نام متناسب با صفتی از شخصیت

ی را به وي نسبت می کند گاه نام شخص به صراحت و آشکارا بر منش و کنش وي داللت می« دهد و صفت و خصلت خاص «
کند در صفتی که راوي  براي نمونه تصویري که خواننده از شخصیت دینی در باب چهارم از مرزبان نامه مشاهده می). 200: همان(

از دینداري او  شود که گروه دیوان در روند شکل گیري داستان، خواننده با شخصیتی مواجه می. شود به او نسبت داده، منحصر می
نیک مردي . ها پیدا نماید برند تا شاید چاره اي براي مشکل آن به همین منظور شکایت خود را پیش دیو گاو پاي می. در هراسند

هایی هستند  از دیگر شخصیت) 691: باب نهم(و صاحب اقبالی ) 234: باب چهارم(، توانگري )297: و باب پنجم 128: باب دوم(
  .شخصیت پردازي شده اندکه به این شیوه 

ی را با نام اصلی شخصیت همراه می«در مواردي هم  کند  نویسنده براي نام گذاري و شخصیت پردازي، صفت یا ویژگی خاص
داناي مهران به از جمله ). 21: 1389آتش سودا، (» تا از این طریق بتواند تصویري از ویژگی یا عمل و کنش او ارایه دهد

  . نویسنده در معرفی او از چنین شیوه اي بهره برده استهایی است که  شخصیت

  ها انتخاب نام متناسب با کنشی از شخصیت

موش، روباه، سنگ پشت، : هاي حیوانی از جمله هاي به کار رفته در مرزبان نامه به ویژه شخصیت تعداد معدودي از شخصیت
در حقیقت هدف . استان برعهده دارند نامگذاري شده اندغراب، کالغ، عقرب، کبوتر و بوم براساس خصوصیاتی که در روند د

براي . هایی است که آن شخصیت در داستان قرار است برعهده بگیرد ها و واکنش نویسنده از چنین نامگذاري ها، نشان دادن کنش
هاي جاسوس و خبرچین  هاي مکّار و از نام کالغ براي معرفی شخصیت نمونه وراوینی از نام روباه به منظور نشان دادن شخصیت

چون در ادبیات فارسی حیله گري براي روباه و خبرچینی و جاسوسی براي کالغ به صورت یک صفت یا . استفاده نموده است
  .شود ویژگی شناخته می

 هاي دوگانه نام گزینی بر مبناي تقابل
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باشند از دیگر مواردي است که  یها به ویژه آن دو شخصیتی که در داستان، بازیگر نقش اصلی م تضاد در نام شخصیت
هاي کوتاه مرزبان نامه به  هاي داستان این دوگانگی در شخصیت. کند ها استفاده می نویسنده از آن براي شخصیت پردازي شخصیت

موش و مار، موش و گربه، ماهی و ماهی خوار، روباه و خروس، زغنِ ماهی خوار با ماهی : هاي حیوانی از جمله ویژه شخصیت
خواننده از رهگذر این دوگانگی، و تضادي که میان نام دو شخصیت وجود دارد با حال و هواي داستان، و هم . شود هده میمشا

  . شود هاي آن آشنا می چنین خصوصیات شخصیت

  هاي عام  نام گزینی بر مبناي اسم

مشخص نماید یا درست تر گفته شود آن  ها را در داستان تواند ویژگی اصلی شخصیت و یا نقش آن می«این شیوه از نام گزینی 
: همان(» ها را که در داستان مورد نظر است و بدان منحصر شده اند، به گونه اي قراردادي و نوعی تصویر کند بعد از شخصیت آن

ک/ خسرو(پادشاه ). 202 لهایی هستند  یت، غالم، مسافر، وزیر، ندیم، طفل، میهمان، میزبان، دیوانه، سوار و پیاده از جمله شخص)م
هایشان  ها که در نام شوند و خواننده با خصوصیات بارز آن هاي عام به خواننده معرفی می که از این رهگذر و به واسطه ي نام

  . شود منحصر شده است آشنا می

ي و به تعبیري دیگر، نویسنده خصوصیات فکر. دهد ها را نشان می گاهی این نوع از نام گزینی، موقعیت شغلی شخصیت
هاي دزد، بازرگان،  توان به شخصیت در این مورد می. کند هایش را بر مبناي شغل و پیشه اي که دارند بیان می اجتماعی شخصیت

م، رسول، جوالهه )برزگر(راهزن، باغبان، برزیگر  اد، آهنگر، دهقان، شبان، شحنه، حکیم )بافنده(، شتربان، منجمارافساي، صی ،
  . دیباگر، کفشگر و قصاب اشاره کردپیشه، طباغ، خنیاگر، 

باب (مانند شخصیت راي هند . پذیرد ها صورت می ها، براساس محل سکونت آن در مواردي هم، مبناي نام گذاري شخصیت
  . چون سرزمین هرکس در ترسیم هویت و شخصیت او نقش دارد). 342: پنجم

  هاي خاص نام گزینی بر مبناي اسم

یت زیادي در توصیف و ترسیم ویژگی همانند صفات و نام هاي خاص نیز، کاربرد نام« ها و  هاي شخصیت هاي عام، تأثیر و اهم
براي مثال نام فرّخزاد بازتابی از خصوصیات درونی و بیرونی شخصیت او ). 203 -204: همان(» ها در داستان دارد نقش آن

رخنده و مبارکی برخوردار است که به محض حضور در کسی که در طالع فرّخی زاده شده باشد از شخصیت ف. شود محسوب می
کند و باز به یمن حضور مبارك او است که پادشاه به  خانه ي خرس، آتش کینه توزي و خصومت ورزي هاي خرس فروکش می

  :گوید چنانچه دادمه در اولین برخورد با فرّخزاد می. دهد آزادي دادمه از زندان رضایت می

م اهللاُ که چون « لح زدم از دردهايِ مبرّح بیاسودم و در کنجِ این وحشت خانه ي انده سراي برواء کریمِ عچشم برین لقايِ مرو
  ).339: 1389وراوینی، (» تو مستأنس شدم و از لطف این مجاورت و سعادت این مجاورت راحتها یافتم

ها با  شود که از رهگذر همین نام عث میاز دیگر مواردي که در آن، نام شخصیت در شخصیت پردازي او نقش دارد و با
هاي ضحاك و بهرام گور در باب اول، اردشیر در باب دوم، دیوگاو  توان به نام ها آشنا شویم می حاالت و گفتار و کردار شخصیت

ه در باب پاي و بزرجمهر در باب چهارم، داستان در باب پنجم، زیرك و انوشیروان در باب ششم، جادو در باب هشتم، آزادچهر
  .اشاره کرد... نهم مرزبان نامه و 

  توصیف غیرمستقیم. 2 -2 -پ
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و خواننده خود از «). 47: 1382رضایی، (» نماید نویسنده شخصیت را غیرمستقیم در ضمن رویدادهاي داستان وارد صحنه می« 
برد و  ها و حاالت درونی آنان پی می یشهها، اند زند به احساس هایی که از ایشان سر می ها و واکنش خالل اعمال و اقوال و کنش

به همین دلیل ). 180: 1377اخالقی، (» کند شناسد و کردارهایشان را تعبیر و تفسیر می بدون وساطت مستقیم راوي، خود آنان را می
نامه براي وراوینی در مرزبان . این شیوه از شخصیت پردازي، در ذهن خواننده از درجه ي ماندگاري باالتري برخوردار است

  : گیرد ها در بستر داستان، از ابزار و عناصر زیر بهره می معرفی غیرمستقیم شخصیت

  توصیف غیرمستقیم شخصیت از طریق کنش. 1 -2 -2 -پ

کنش «). 304: 1389رضوانیان، . (»شود گفته می "کنش"آیند  به رشته وقایعی که در یک متن روایی یا داستانی از پس هم می«
صورت فعال و چه به صورت منفعل، مهم ترین وجه سازنده ي او است که هویت وي را می شناساند و از دیگران  شخصیت، چه به

هاي واحد که  کنش. شود هاي مکرّر تقسیم می هاي واحد و کنش و خود به نمایش کنش). 180: 1377اخالقی، (» کند متمایز می
نویسنده به . هاي مکرر از بسامد باالیی برخوردار هستند وند نسبت به کنشش هاي کوتاه مرزبان نامه مشاهده می بیشتر در حکایت
شود و خصوصیات آن شخصیت را از  ها وجود دارد زیاد وارد جزئیات نمی هایی که در روایت این نوع حکایت خاطر محدودیت

ها، هم در شکل گیري  این نوع از کنشدر حقیقت . دهد طریق کنشی که در روند داستان برعهده دارد در اختیار خواننده قرار می
براي نمونه خواننده از خالل فعلی که شخصیت موش در . ها ها نقش دارند هم در شخصیت پردازي شخصیت پی رنگ حکایت

هم . برد پی به دانایی و جسارت او می.) با هدایت باغبان به خوابگاه مار، مار را از میان برمی دارد(بندد  برخورد با مار به کار می
آشکار ) در حضور سگ، گربه را به شکار بردن. (زند چنین حماقت و خیره سري سوار نخجیرگر در کنشی که از او سر می

  . شود می

 توصیف غیرمستقیم شخصیت از طریق محیط. 2 -2 -2 -پ

و طبقات اجتماعی از خانواده : اتاق، خانه، خیابان، شهر و محیط انسانی او از قبیل: محیط فیزیکی اطراف شخصیت از قبیل
در متون داستانی کهن، محیط و زمینه در اکثر موارد نامشخص و مبهم «. آیند جمله موارد دال بر خصلت شخصیت به شمار می

در ). 185همان، (» شود است و یا اگر زمان و مکانی مطرح باشد، به گونه اي کلّی و بدون توجه به پرداخت جزئیات توصیف می
باشد و توصیفاتی که راوي از محیط  ها معموالً نامعلوم و در پرده ابهام می ن نامه هم، محیط و مکان وقوع داستانهاي مرزبا حکایت

هاي  به عبارتی دیگر، حکایت. باشد دهد کلّی و تمام نما می ها و مکان وقوع حوادث در اختیار خواننده قرار می زندگی شخصیت
هایی که  مکان. پیوندند بیشه، کوه، خانه، مرغزار، نیستان، صیدگاه، باغ و غار به وقوع می: هاي نامشخّصی نظیر مرزبان نامه در مکان

هاي مبالغه آمیز و  شود مگر توصیف ها از سوي راوي ارایه نمی باشند و هیچ اطالعات دقیقی پیرامون آن تنها یک اسم عام می
  :هنري

ضِ ضعاف شنیدم که شیري بود به کم آزاري و پرهی: ملک زاده گفت« ز و از تعرّ زگاري از جمله ي سباع و ضواري متمی
حیوانات متحرّز و بر همه ملک و فرمان ده، در بیشه ي متوطّن که گفتی پیوند درختانِ او از شاخسارِ دوحه ي طوبی کرده اند و 

جاج بر کنگره ي این کاخِ چاشنیِ فواکه آن از جويِ عسل در فردوسِ اعلی داده، مرغان بر پنجره ي اغصانش چون نسر و د
  ). 277 -278: 1389وراوینی، (» زمرّدین از کمان گروهه آفات فارغ نشسته

  :هاي زیر مانند نمونه. ها اشاره دارد ها، تنها به نام جغرافیایی آن در مواردي هم، راوي در معرفی مکان

  ).130: همان(» رشنیدم که به زمینِ شام پادشاهی بود هنرمند، دانش پسند، سخن پرو«: شام 
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  ).214: همان(» به زمینِ بابل مردي دین دار بادید آمد«: بابل

  توصیف غیرمستقیم شخصیت از طریق ظاهر بیرونی. 3 -2 -2 -پ

از برجسته ). 109: 1388لوته، (» کند نمود بیرونی و رفتار را معموالً راوي یا شخصیت دیگر، ارایه و در صورت لزوم تفسیر می« 
ها به ویژه ترکیب چهره، توصیفات اندامی، نحوه ي راه رفتن و طرز  هایی که راوي در آن از ظاهر بیرونی شخصیت ترین نمونه

، آهو )151: باب دوم(، روباه )82: باب اول(هاي شغال  توان به شخصیت ها در شخصیت پردازي استفاده کرده می لباس پوشیدن آن
اب ) 235: باب چهارم(، مار )254: رمباب چها(، داناي دینی )127 -128: باب دوم( و ) 457: باب هفتم(، پیل )315: باب ششم(قص

  . اشاره کرد) 713: باب نهم(آزادچهره 

  توصیف غیرمستقیم شخصیت از طریق گفت و گو . 4 -2 -2 -پ

اي شخصیت ه گفتار شخصیت به واسطه ي محتوا و شکل خود، چه در مکالمه و چه در ذهن، نشانه اي از خصلت یا خصلت«
  : گفت و گو در شخصیت پردازي بر سه  نوع است).  88 -89: 1387کنان،  -ریمون(» آید به شمار می

میرصادقی، (» گفت و گوي یک نفره اي است که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد«: گفت و گوي یک سویه
هاي مرزبان نامه بیشتر از  در حکایت. شود گویی تقسیم میکه خود به تک گویی درونی، تک گویی نمایشی و خود).  410: 1388

خواننده به واسطه ي این تک . شود در نمونه ي زیر که از زبان خرس بیان می. تک گویی درونی و حدیث نفس استفاده شده است
  : شود هاي پلید و شوم خرس و در نهایت با شخصیت منفی و خبیث او آشنا می گویی با افکار و اندیشه

باید اندیشید و چشم بر بهانه ي نهاد که ایشانرا از چشمِ عنایت ملک بیندازم و ذات  مرا چاره ي این کار می: با خود گفتی«
  ).281 -282: 1389وراوینی، (» البینی در میانه افکنم که انثالمِ آنرا اصالح و التئام ممکن نگردد

ها و  این گفت و گو ما را با اندیشه. گویند با هم سخن می گفت و گویی که در آن دو شخصیت«: گفت و گوي دو سویه
هاي مرزبان نامه از بسامد باالیی برخوردار  این نوع گفت و گو در حکایت). 16:  1389آتش سودا، (» کند ها آشنا می احساسات آن

ا در پیشبرد حوادث ه است و خواننده از رهگذر این گفت و گوها با طرز فکر، خصوصیات روحی، اخالقی و نقش شخصیت
، گفت و گوي )256 -272: باب چهارم(توان به گفت و گوي دیو گاو پاي با داناي دینی  براي نمونه می. شود داستان آشنا می

، گفت و گوي روباه با شیر )355 -406: باب ششم(، گفت وگوي زروي با زیرك )282 -292: باب پنجم(داستان با دادمه در بیشه 
 -694: باب نهم(، گفت و گوي آزادچهره با ایرا )571 -598: باب هشتم(، گفت و گوي خرس با شتر )524 -541: باب هفتم(

  . اشاره کرد... و ) 695 -707: باب نهم(، گفت و گوي آزادچهره با یهه )654

خ (» شود می در روایاتی که بیش از دو شخصیت وجود دارد گفت و گوها از زبان چندین نفر بیان«: گفت و گوي چند سویه فرّ
، گفت و گوي دیو گاو پاي با سه وزیر خود )44 -89: باب اول(گفت و گوي ملک زاده با پادشاه و دستور : نظیر). 55: 1389نیا، 

و گفت و گوي شاه پیالن با هنج و زنج ) 431 -442: باب ششم(، گفت و گوي آهو با زیرك و زروي )217 -249: باب چهارم(
  ).462 -480: باب هفتم(

  

  نتیجه . ت
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هاي مرزبان نامه به این نتیچه رسیدند که  ها و عناصر شخصیت پردازي در حکایت نویسندگان مقاله پس از بررسی شیوه
وراوینی در . هاي مرزبان نامه با دو شیوه ي توصیف مستقیم و غیرمستقیم بیان شده است ها در حکایت پردازش و معرفی شخصیت

ها توجه دارد و در توصیف مستقیم،  ها، محیط و ظاهر بیرونی شخصیت به اعمال و گفتار آن ها توصیف غیرمستقیم شخصیت
. هاي داستانی دهد یا از زبان راوي و شخصیت ها در اختیار خواننده قرار می هاي شخصیت را یا از طریق عنوان بندي داستان ویژگی

که وراوینی از رهگذر آن به منظور توصیف مستقیم  هایی است نام گزینی و قیاس میان چندین شخصیت، از دیگر روش
  .ها بهره برده است شخصیت

هایی که میان دو شخصیت و در مواردي هم میان چندین شخصیت  در شخصیت پردازي از طریق گفت و گو معموالً مکالمه
د مرزبان نامه از عنصر گفت و گو هاي بلن به طوري که وراوینی در تمام حکایت. پذیرد از بسامد باالیی برخوردار است صورت می

ها، هم چنین در پیشبرد حوادث داستان بهره برده  ها و اهداف آن به ویژه گفت و گوي دو سویه یا دیالوگ در معرفی شخصیت
  .  است

یت داده است ها از طریق نام گزینی بیشتر به ویژگی معنایی نام وراوینی در توصیف مستقیم شخصیت ویژگی  از این رو،. ها اهم
. باشد ها می شغلی آن/ ها و موقعیت اجتماعی اخالقی شخصیت/ هاي مرزبان نامه بیانگر خصوصیات روحی ها در حکایت معنایی نام

ها از طریق ایجاد تناسب آوایی نظیر جناس و هم ریشگی با یک دیگر ارتباط برقرار  هاي شخصیت هم چنین در ویژگی آوایی، نام
  . ها در داستان نقش دارد ر برجسته سازي هویت آنکنند و این ارتباط د می

ها بیشتر به ترکیب چهره، توصیفات اندامی، نحوه ي راه رفتن و طرز لباس  در شخصیت پردازي از طریق ظاهر بیرونی شخصیت
ز آن ارایه هایی که راوي ا هاي مرزبان نامه با توصیف و تصویرسازي هم چنین محیط در حکایت. ها توجه شده است پوشیدن آن

  .  ها تأثیر دارد ها و ترسیم هویت آن دهد در معرفی شخصیت می
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  االسرار در کشف) ع(نقد اسرائیلیات داستان سلیمان

 و تأثیر آن بر عرفانیات میبدي

  
   1فام حسین رزي

   2عزیز حجاجی

  چکیده 
در نتیجه تفاسیر قرآن شده است، که به آنها  هاي زندگی پیامبران، از طریق ادیان یهود و نصارا، وارد احادیث و داستان

هرچند در . االسرار تأثیر گذاشته است میبدي در تفسیرش از اسرائیلیات متأثّر شده، بر متن عرفانی کشف. شود اسرائیلیات اطالق می
. ن احادیث جعلی مشهود استگیرد، نه مأثور، اما تأثّر وي از راویا بندي تفاسیر، کتاب وي در زمرة تفاسیر عرفانی قرار می تقسیم

  . کند  و تعابیر عرفانی این تفسیر نقد و بررسی می) ع(این مقاله، نفوذ اسرائیلیات را در داستان سلیمان
  
.االسرار ، سلیمان  اسرائیلیات ، تفسیر کشف: هاواژه کلید

                                                        
 آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب دانش - 1
 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب - 2
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  مقدمه
ان مختلف اعم از یهودي و نصرانی که خود ایشان شود که از طریق کتب و دانشمندان ادی می  هایی گفته اسرائیلیات به داستان

  . اند، به منظور تکمیل قصص قرآنی، وارد روایات و در نتیجه تفاسیر شده است  نیز از دیگر کتب باستانی تأثّر داشته
اي را که  قعهسرایان، سرتاسر جزئیات وا کند، و هرگز مانند قصه اي به موارد عبرت آن اکتفا می قرآن از هر قصه«بدلیل اینکه 

، مشتاقان به شنیدنِ نکات تاریک قصص مربوط به آفرینش و امور )353، 1378کمالی، (»کند خالی از عبرت است یاد نمی
هاي زشت و زیبا بود،  العاده و داستان انبیاء زمینه را فراهم کردند تا دانشمندان اهل کتاب که کتب ایشان مملو از شگفتی خارق

رین قر هاي مسلمانان را براي شنیدن این  یکی از علل ورود اسرائیلیات آن است که یهودیان گوش«. آن شوندداخل جرگۀ مفس
حس خودستایی یهود، که قبل از ظهور اسالم یک نوع برتري در میان امت . دیدند، منعی هم در کار نبود ها تیز و آماده می افسانه

برداري کرده و در میان مسلمانان خود را به  کرد که از موقعیت بهره دیدند، ایجاب می فرهنگ عرب براي خود می فقیر و بی
ت این 354همان، (» گونه اطالعات جا زنند  مرجعی(  

ا، تلقی و أخذ دانسته ها هیچ بستان فرهنگی بین ملّت بده  هایی که با اصول اعتقادي، رابطۀ مستقیم دارد،  گاه مذموم نیست ام
بینی و  عنی دیدگاه مسلمانان در مورد آفرینش، تاریخ انبیاء و نحوة برخورد با اصول دین، با جهانی. بایستی با دقّت صورت پذیرد

نگرش یهودیان در موارد شمرده شده، تفاوت چشمگیري دارد، یعنی آنان از انتسابِ رفتارهاي پست و سخنان سخیف به پیامبران و 
ا این لغزش در فرهنگ و دین اسالم، گناهی نابخشودنی است حتّی به خداوند متعال ابایی ندارند، ام .  

رینی که اکثر آنان یا . شود و گاه نه اسرائیلیات یافت می... گاه ریشۀ توراتی، انجیلی و ثین و مفسدر هر حالت، از طریق محد
کتاب داشتند، وارد حدیث  دانستند ـ بلکه دانشمند ادیان بودند ـ یا ارتباط مستقیم با احبار ادیان صاحب خود تورات و انجیل را می

  کعب القرظی، وهب بن األحبار محمد بن سالم، کعب عبداهللا«توان به چند نفر اشاره کرد  از ایشان می. و تفسیر قرآن کریم شده است
یح، عبداهللا بن عمرو بن العاص و أبوهریره بن بن أوس الداري و عبدالملک بن منبه، تمیم ) 94، 2، 1377معرفت، (» عبدالعزیز بن جرَ

اند و چند نفر اخیر نیز از شرك، به  که دو نفر اولی از دانشمندان اهل کتاب بودند و سه نفر بعدي نیز از پدران اهل کتاب متولّد شده
  . اند اسالم گرائیده

تاریک و اما آنچه سبب شد که اسرائیلیات به افواه مسلمین راه یابد، یکی این است که مردم خواهان آن بودند که نکات 
نمودند و پس از اتمام عمر  به همین خاطر هنگام حیات پیامبر اکرم، ازیشان، سئوال می. مسکوت سرگذشت اعالم قرآن را بدانند

زا کنکاش کرده، خواهان آن بودند که غلیان  کوتاه نبی اعظم، دست به دامان نزدیکان پیامبر گشته، در مورد مسایل حیرت
دانستند در نتیجه یا  به همین خاطر، کسانی که همه چیز را به طور صحیح نمی. ر ذهنشان را، آرام کنندوچراهاي متولّد شده د چون

ترین  کار آسان بود، زیرا یاران آن بزرگوار، آگاه) ص(در روزگار پیامبر«هاي سطحی و مردود دادند  ساکت ماندند و یا جواب
در این روزگار بود که نقل گزارش از یهودیان رو . ان کار از گونۀ دیگري بودمردم به دین و امور دینی بودند، اما در روزگار تابع

پس از صحابۀ راستکار ) 92، 1، 1389بیومی، (»به گسترش نهاد و راه ورود مفاهیمی از تورات و انجیل به کتابهاي تفسیر باز شد
ت عصر جاهلی از دست تند و براي اینپیامبر، افرادي آمدند که دیگر محذورات تأکید شده از جانب پیامبر را نداش رفتۀ  که مقبولی

در همین روزگار تابعان بود که اسرائیلیات و نصرانیات «. گویی شدند پردازي و قصه خویش را در بین مردم بازیابند، سرگرم قصه
عتیادگونه با شنیدن شان، ا مردمی هم که حس رؤیاپردازي) 87همان، (» در گزارشهاي تفسیري، در سطحی گسترده راه یافت

هاي جدید گشتند و این حجم شنونده باعث  پذیرفت، باعث تولید قصه هاي خارج از درك و قدرت بشر، سیري نمی داستان
» وجد«مجلس بعضی قصاصان زنانه ـ مردانه است و زنان از روي به اصطالح «تحریک قصاصان و رونق مجالس قصه گویی گردید 

گوي، محض آنکه دلها را از خود نرماند بلکه قلوب را به خود متمایل سازد نهی از منکر  کشند و قصص می هاي شوقمندانه بر صیحه
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خدا و همچنین در عهد ابوبکر اجازة تشکیل  جوزي در زمان رسول گویانی که به گفتۀ ابن قصه) 103، 1389جوزي،  ابن(»نماید نمی
بود که از »  الداري تمیم«گفت   اولین کسی که قصه«گونه زیاد شدند  شده، قارچ جلسه نداشتند ـ این امر مرسوم نبود ـ وارد میدان

گویی، تعریفی  ظاهراً در اوایل کار، قصه) 81، 1386جوزي،  ابن(» بن خطاب اجازه خواست تا ایستاده براي مردم قصه بگوید عمر
آورند و  هشت و دوزخ و بیم از خدا را به یاد مردمان میگویان کسانی هستند که ب قصه«آمد  دینی داشت و به نوعی وعظ بشمار می

ت نیک و راست 78همان، (» شان هست گویی در ذات نی (  
زیسته است، تألیف شد و تاریخ تألیف  رشیدالدین المیبدي که در نیمۀ اول قرن ششم هجري می بدست ابوالفضل«االسرار کشف

انصاري در تفسیر قرآن نظر داشته یعنی   حقیقت بشرح کتاب خواجه عبداهللاوي در تألیف کتاب خود در ... هجریست  520آن سال 
او خود اذعان دارد که پس از مطالعۀ تفسیر خواجه عبداهللا، آن را ) 930، 2، 1371صفا، (»همان کتاب که سیوطی بدان اشاره کرده

توان نتیجه گرفت که  به سال تحریر این تفسیر می با توجه. است که تفسیري مبسوط ارائه دهد  تفسیري بر سبیل ایجاز دیده، خواسته
، )310(بود، در اختیار داشت، تفاسیر اشخاصی چون محمد جریرالطبري میبدي، آثار گرانمایۀ بسیاري را که قبل از وي تدوین شده

و ابوالفتوح  )460(، شیخ طوسی)307(ابراهیم بن هاشم القمی بن ، علی)516(حسین بن مسعود البغوي) 538(جاراهللا زمخشري
. ( میبدي از جریر طبري نیز تأثیر فراوان گرفته است. قبل از وي بوده، احتمال دارد که نظري بر اینان داشته است... و) 535(رازي

  )189، 1رجوع شود به میبدي، ج
  

  تأثیر اسرائیلیات در ادبیات فارسی و عرفان و تصوف
، در قالب داستان و حکایت و  درسها گرفته، آن را مایۀ عبرت ساخته حکیمان در طول تاریخ، از سرگذشت احوال گذشتگان،

الت ذهنی نویسنده، در پرورش آن دخیل بوده، مسیر داستان را بر پایۀ واقعۀ . اند پندنامه در اختیار آیندگان قرار داده چه بسا تخی
شود که  گاهی چنان می. ري است ـ تغییر داده استهاي شخصی و عناصر خیال ـ که الزمۀ خلق آثار هن تاریخی و با تکیه بر دانسته

این نوع نویسندگی، . گزیند می هاي اصلی داستان، از عالم واقع اسامی را بر توهمات هنرمند، داستانی نو ساخته، براي شخصیت
ادبیات . کند میکه از شخص، شخصی نو و از تاریخ، تاریخی نو خلق  کند چنان هاي دور را فربه و چاق می تاریخ نحیف گذشته

هاي موجود، بهره جسته، گاه  ، از داستان بسیاري دارد در راستاي مضمون سازي  فارسی که با تصوف و عرفانی اسالمی آمیختگی
  . پردازي نموده است  داستان

کوب،  زرین(» شد تصوف، عرفان اسالمی بود و سیرت پیغمبر و صحابه و مخصوصاً قرآن و حدیث منشأ اصلی آن شمرده می«
کرد، بنابراین اصول ایشان که منطبق بر  تصوف به خاطر اینکه پایدار بماند، بایستی مبانی نظري خویش را اعالم می) 21، 1388

. ریزي شد، الجرم از قرآن بود و سیرة نبوي اسالم بود، قرآن را در رأس منابع خود قرار داد و آنچه به عنوان برنامۀ سلوك، پایه
ف، محبت و عشق را که با جانشان آمیخته بود، دلیلی بر آشفتگی میش فراوان دیده می بنابراین در آشفتگی . دانستند ود تصو

شد، اما آنان، به دنبال ظن  هایی زدند که معناي بعید آیات نیز شمرده نمی شان، درپی سکون الهامی ـ الهی، دست به تأویل ذهنی
دستۀ دیگر فالسفه که متصوفه از «به قول عالمه . گرفتند خواستند، برمی می خویش بودند و از اسرار وجودي قرآن، آنچه خود

توجهیشان بعالم ظاهر و آیات آفاقی،  آنهایند، بخاطر اشتغالشان به تفکر و سیر در باطن خلقت و اعتنایشان به آیات انفسی، و بی
داختند و این باعث شد که مردم در تأویل آیات و مطالب بطور کلی باب تنزیل یعنی ظاهر قرآن را رها نموده، تنها به تأویل آن پر

تصوف با حدیث ) 11، 1، 1383طباطبائی، (» بافتۀ آیات قرآنی را با آن معنا کنند شعري که جز در عالم خیال موطنی ندارد، برهم
» دانستند ل بود و آنها نمیکردند که آن احادیث مجعو دانشی گاه عمل به احادیثی می به سبب کم«اي نداشت و  برخورد عالمانه

صوفیان . باف رسیده، به سلک سخن کشیده است و گویا در هالۀ مستی آسمانی، آنچه به ذهن خیال) 11، 1389کوب ،  زرین(
سواد و عالمان فقیه، از احادیث و اخبار  هاي خود و قابل قبول نمایاندن آنها بین عوام بی صاحب طریق و کتاب، براي تبیین اندیشه
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باري صوفیه چون از علم محروم بودند اقوال و افعالی از آنها سر « شد  اند یعنی اسرائیلیه اساس توجیه ایشان  ی استفاده نمودهجعل
  )23همان، (» زده است که نارواست

عرفان  الخصوص به تصوف و اي از این زنجیره بود تا داستانهاي اسرائیلی به دیگر متون تفسیري و علی االسرار نیز حلقه کشف
هاي پیامبران را که در شعر عرفانی نیز بسیار از آن استفاده شده است، جذّاب و باورپذیر نشان داده،  تلمیحات، داستان. راه یابد

نفوذ اسرائیلیات در شعر، مردم عامی را که با دید الهی و علوي به شعر، . باعث شد با ممارست، جزوي از اعتقادات شاعر، باشد
هاي پیامبران، چنان است که بدان تلمیح  پنداشتند، مجاب نمود تا داستان شاعر را پیامبران جامعۀ جاري خویش مینگریستند و  می

ف و شاعران، رنگ و بوي اسالمی و عرفانی گرفت بنابراین رفته. شده است رفته اسرائیلیات با کمک تصو .  

  

  سلیمان در تورات و قرآن
خداوند با وحی به ناتان . شبع بود جانشین داود و یکی چهار پسر او و بت» پر از سالمتی«از نظر کتاب مقدس، سلیمان به معناي 

تواند آنچه  خداوند در رؤیاي شبانه فرمود که می. در جوانی جانشین پدر گشت. نبی او را یدیدیا ـ یعنی محبوب خداوند ـ نیز نامید
نظیر و دانش بیمنتهاي سلیمان،  فراست بی. ولت و احترام را بر آن افزودکند، بخواهد و او حکمت خواست، خداوند نیز ، د می  اراده

بناي هیکل بزرگ را که داود قصد ساخت آن . اعظم والیات، از جمله ملکه سبا را به پاي تخت او کشانید تا از وي حمکت شنوند
هجوم امتحانات . ازدواج کرده بود ، ساخت  عمارتی براي دختر فرعون که براي مقاصد پولتیکی با وي. را داشت، به پایان رسانید

ر و سهل انگاري خدا را فراموش کرده ، زنان خارجی را چندان بنکاح  در عین طوفان کامیابی ، وي را مغلوب ساخت ، با تکب
  ) قاموس کتاب مقدس. (درآورده که باالخره در عقاید هم پیرو آنها شد 

ابش نامیده و  د نام آن جناب را آورده و ثناي بسیاري از او کرده، بندهدر قرآن کریم ، در پانزده ـ شانزده ـ مور« اش خوانده، او
  )524، 15، 1383طباطبایی، (» به علم و حکمتش ستوده و او را از انبیاء مهدي و راه یافته خوانده 

او در پاي تخت خود .. .سلیمان پادشاه همه روي زمین شد، هفتصد سال زندگی کرد: پردازان مبالغه کرده، گفتند قصه«
مادر ملکه سبا از جن بوده لذا پاهاي ملکه مانند پاي خران ... نشست هزار کرسی نصب کرد، که به هر کرسی یک پیغمبر می سیصد

همچنین از این قبیل اخبار عجیب و غیرقابل قبولی که در توجیه آن هیچ ... روزي دامن باال زد تا وارد صرح شود... دار بوده سم
  ) 526همان، (» نداریم مگر آنکه بگوییم از اخبار اسرائیلیات است راهی

  

  ماجراي داوري بین دو مادر
یکی از آنان . دو فاحشه براي حل اختالف خود به حضور پادشاه آمدند«که   در سفرِ اول پادشاهان آمده: ریشه در تورات

سه روز بعد از من، این زن هم . من فرزندي به دنیا آوردم  چندي قبل. کنیم اي پادشاه، ما دو نفر در یک خانه زندگی می: گفت
نصف شبی وقتی من در خواب بودم، او برخاست ! شد  اش خفه اش افتاد و بچه یک شب که او خواب بود، روي بچه. فرزندي زایید

سلیمان پس از ) 16-3/20اول پادشاهان، (» و پسر مرا از کنارم برداشت و پیش خود برد و بچۀ مردة خود را در بغل من گذاشت
دهد تا شمشیري آورده، کودك را به دو نیم نمایند، تا هرکدام نصفی از طفل را تصاحب  شنیدن منازعۀ این دو زن، دستور می

سلیمان در قضاوت . کند که به کودك آسیبی نرسانند تا او از حق خود بگذرد کنند، در این زمان مادر واقعی کودك، التماس می
این خبر بسرعت در سراسر اسرائیل پیچید و تمام مردم فهمیدند که خدا به سلیمان حکمت بخشیده تا «دار رسانید و  قحق را به ح

  ) 3/28اول پادشاهان، (» پس براي او احترام زیادي قایل شدند. بتواند عادالنه داوري کند
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تفاوت که کلمات منافی اخالق اسالمی از آن  این داستان از ابوهریره تحت حدیث نبوي روایت شده با این: در قصص اسالمی
کانت امرأتان معهما ابناهنما، جاء الذءب «حذف شده است با دقت در هر دو نقل، تغییرات هوشمندانۀ ابوهریره، قابل توجه است 

رتاه فقال ائتونی بابن احدیهما فقالت صاحبتها انّما ذهب بابنک ، فناحکما الی داود فقضی به للکبري فخرجتا علی سلیمان و اخب
کین اشقّه بینهما فقالت للصغري التفعل یرحمک اهللا هو ابنها فقضی به للصغري 473، 1، 1386مقدسی، ) (279، 6میبدي، (» بالس (

میبدي نتیجۀ داستان تورات را که منجر شد تا مردم به حکمت وي اعتقاد حاصل کنند، ) 866، 1431مسلم، ) (844، 1428بخاري، (
  )279، 6میبدي، (» ففهمناها سلیمان و کلّا آتینا حکماً و علماً« شمرد  کالم قرآن میراستاي  هم

  

  کردن اسب پی
از (به یادش آور که وقتی اسبانی نیک بر او عرضه شد، «: سورة مبارکۀ ص دربارة داستان چنین است  31-33ترجمه آیات 

و گفت من عالقۀ به اسبان را بر یاد خدا ترجیح دادم ) را مالمت کرد شدت عالقه به تماشاي آنها از نماز اول وقت باز ماند و خود
آنها را من برگردانید و چون برگرداندند سر و گردنهایشان را نشان کرد تا ) و یا اسبان از نظرم ناپدید شدند(تا خورشید غروب کرد 

آنگه که عرضه کردند برو، «کند  چنین معنی می میبدي منطبق بر نقل، آیات را) 306، 17، 1383طباطبایی،(» وقف راه خدا باشند
گفت من برگزیدم مهر اسبان و چیز این جهان بر یاد خداوند خویش، تا آنگه که آفتاب . روز، آن اسبان تندرست تیزرو بعد از نیم

، 8میبدي، (» هاي اسبانبازگردانید آن اسبان را بر من، در ایستاد در بریدن، پایها و گردن. در پردة مغرب نزدیک آمد که فرو شدي
343 (  

» که اگر سلیمان را سهو افتاد که نمازش فایت شد، اسبان را چه گناه بود«علما این تفسیرها را نپسندیدند زیرا : رد این تفسیر
د کردنِ اند زیرا مستلزمِ کیفر دادن بدون استحقاق و نابو اندیش این نظر را مردود شمرده عالمان ژرف« و ) 433، 1، 1389طبري، (

  )93، 3، 1389بیومی، (» نعمت اموال بدون در نظر گرفتن منفعت و مصلحت مسلمانان است 

فهمی آیات  اي براي کج رود ریشه اي جز قضیه داود مشاهده نشد، که احتمال می براي پی کردن اسب، نمونه: ریشه در تورات
  )8/4دوم سموئیل، (» قیۀ اسبان را قطع کردها نگه داشته، رگ پاي ب داود صد اسب براي عرابه«قرآن باشد 

اش از جانب کعب، از  عباس با توجه به سابقه فکري وارداتی البیان آورده است که ابن عالمه طباطبایی از مجمع: تفسیري صحیح
و کعب دروغ گفته «فرماید که  کند و حضرت می حضرت علی در مورد تفسیر صحیح آیات مربوط به این داستان، سئوال می

خواست با دشمنان جهاد کند، پس آفتاب غروب کرد،  مطلب بدین قرار بوده که سلیمان روزي از اسبان خود سان دید، چون می
به امر خدا به مالئکه موکل بر آفتاب گفت تا آن را برگردانند، مالئکه آفتاب را برگرداندند و سلیمان نماز عصر را در وقتش بجاي 

) 313، 17، 1383طباطبایی، (» دهند براي این اینکه پاك و معصومند کنند و به ظلم دستور نمی نمیآري انبیا هرگز ظلم . آورد
وها علی«کند که منظور سلیمان از  نقل می) ع(المؤمنین میبدي هم از زبان امیر غروب کرده، بود تا نماز عصر بجاي » رد خورشید

ده، پس از ذکر احادیث نبوي مبنی بر تحریم آزار حیوانات اهلی، این حدیث را طبري نیز نقل نمو) 349، 8میبدي، (آورد 
اسبان را : گفت . المؤمنین علی، که او را از معنی این آیت پرسیدم بن حنفیه روایت کرد از امیر محمد« نویسد  بخصوص اسب، می

ن بر او حرب کردندي، از بهر خویشتن هیچ همی جدا کرد تا از آن بهري به سبیل دهد و بهري بر ساق و بر گردن داغ نهاد تا غازیا
  ) 433، 1، 1389طبري، (» بازنگرفت تا کفّارت گناهش باشد
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دهد که نفوذ  المخلوقات، پا را فراتر گذاشته تا نشان  عجایب :هاي دیگر جهت استحکام اسرائیلیات  سازي افسانه
را گفت، این اسپانرا بگیرید، نتوانستند  سلیمان جنیان . اند ان بحريویرا گفتند در فالن صحرا اسپ«از حد انتظار است   اسرائیلیات بیش

پر خمر کردند، ایشان بخوردند مست شدند ، جنیان برآن نشستند و پیش . پس چشمۀ بود کی آن اسپان از آن آب خوردندي. گرفتن
هاي دریایی،  اسب) 557، 1387طوسی، (» سلیمان بدیشان مشغول بود تا آفتاب فرو رفت و نماز دیگر فوت کرد. سلیمان آوردند 

صاحب بال بودند که به زعم طوسی، به خاطر اینکه زنان نقض عهد اسبان و سلیمان کردند و بر اسبان سوار شوند، بالهاي آنان پنهان 
  )  همان(» سروج ال اهللا الفروج علی لعن«زنان، حدیثی نبوي جعلی را روایت کرده است   در ادامه براي اثبات حرمت سوارکاريِ. شد

اند و او هزار و چهارصد اسب  آنچه در اخبار اسرائیلیات ثبت شده این است که لشکریان خاصۀ سلیمان دوازده هزار تن بوده«
یعنی در تورات مسطور است که ) 16، 1، 1388خلدون،  ابن(» اند اصیل داشته است که همواره در سر سراهاي وي آمده بوده

اول پادشاهان، (» هاي خود داشت هزار اسب و چهارهزار اصطبل براي اسبان عرابه سلیمان، دوازده«داشت سلیمان اسبهاي زیادي 
اي نکرده، میبدي با استفاده از قصص، در مورد تعداد و  و با اینکه به تفصیالت داستان مزبور اشاره) 10/26اول پادشاهان، ) (4/26

ران را بر ر دار شروع کرده تا بیست و پر  بال  راویان حدیث از هزار اسب. شمرده است  صفات اسبها، اختالف مفس دار،  هزار اسب پ
اسبان هزار بودند اما بوقت عرض نهصد ، او را مشغول داشتند تا نماز فائت شد، آن نهصد را « ) 348، 8میبدي، (اند  پیش رفته

سلیمان نماز «دهد  و داستان را چنین ادامه می) 349 همان،(» بکشت، امروز هرچه در دنیا اسب تازي است از نژاد آن صد است
بآن مشغول گشت و نماز دیگر فراموش کرد، چون . پیشین بگزارد و بر کرسی نشست و بفرمود تا آن اسبها بر وي عرضه کردند

از بر وي فوت بودند دریافت که نماز دیگر نگزارده، بآفتاب نگرست، آفتاب بمغرب رسیده بود وقت نم نهصد بر وي عرضه کرده
  ) 348همان، (» باز آرید بمن آن اسبها : شده، گفت 

ت غیظ ـ به ظاهر خشم وي الهی بود ـ شروع به کشتار اسب: تأثیر بر عرفان ها نمود زیرا از نماز  به نظر میبدي، سلیمان از شد
» بودند از اول وقت نماز دیگر کردهسلیمان که اسبان را کشت، هم بر رنج آن کشت که او را مشغول «اول وقت، بازمانده بود 

جالله تقرب بود و او را مباح بود،  سلیمان آن اسبها را بشمشیر پی کرد و گردن زد و آن از سلیمان بحق جلّ«: یا ) 646، 1میبدي، (
رین و همچنین بنابه قول بعضی ) 349، 8میبدي، (» هرچند که درین امت کشتن اسبان بران صفت مباح نیست و حالل نیست از مفس

  )همان(اعتقاد دارد که اسبان را ذبح کرده، گوشت آنها را به صدقه داد 

سلیمان که محبت صافنات جیاد و اشتغال بدان، او را از ذکر حق، مشغول گردانید؛ بعد از آن آتش غیرت برافروخت و تیغ «
ایست که در راه  بنده سلیمان نیک«اما ) 289، 1387شانی، کا(» کرد دریغ از نیام قهر برکشید و ساقها و گردانهاي ایشان را قطع می بی

العزه او را به ازان عوض داد،  خدا آن همه اسبان فدا کرد و دل از آن زینت و آرایش دنیا برداشت و با عبادت پرداخت، الجرم رب
طبري نیز گفته است . داند قه میمیبدي، نعمت باد را در عوضِ ترك عال) 360، 8میبدي، (» بجاي اسبان باد رخا مرکب او ساخت
به همین خاطر ترك عالقه، پاداشی ) 432، 1، 1389طبري، (» یکی اسب، یکی سالح«داشت  که سلیمان دو چیز را بسیار دوست می

یمان اي جعفر دست بدادي اینک پر جزاي تو، اي سل«میبدي در ادامه، جعفر طیار را با سلیمان سنجیده است . با ارزش به دنبال دارد
  ) 133، 8میبدي، (» اسبان بدادي اینک باد در برّ و بحر حمال تو

ماند و پس از سالی چون نماز  شد از نماز باز می عبدان شیرازي، که چون وجد بر او غالب می بن شیخ روزبهان ذیل شطح هشام
چون در جنون معذور است، در غیبت «: گوید کرد، سلیمان و فوت نماز او را پیش کشیده می کرد، روي به چهارسوي، زمین می می

- 253، 1389بقلی، (» از نماز پسین باز ماند؟» الصافنات الجیاد«نبینی که سلیمان در رؤیت . از حس انسانی در غلبۀ حال معذورتر
وي خطاب جرم را پی کرد با  سلیمان اسبان بی«نماید  میبدي، براي اثبات رحمت الهی و توبۀ گناهکار چنین استدالل می) 252
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بکاهی بگیرد قدرت را، . نکرد، زیرا که بکرد ظاهر ننگرست بسابقۀ ازلی نگرست، گاهی بکاهی بگیرد، گاهی بکوهی عفو کند
  )92، 6میبدي، (» بکوهی عفو کند رحمت را

  

  لشکرگاه سلیمان 
خت روان سلیمان است که این ت«شود  اي یافت می هاي سلیمان، اشاره غزل از تخت روان سلیمان در غزل: ریشه در تورات

  ) 3/7غزلهاي سلیمان،  غزل(» کنند شصت نفر از نیرومندترین سپاهیان اسرائیل آن را همراهی می

تخت سلیمان پوشیده از طالي خالص : مطالبی دارد) Estherتفسیر کتاب ( Targoum de Scheniراجع به تخت سلیمان«
اش یک شیر و یک عقاب  بر هر پله. نشان شده بود ارید و جواهر دیگر نگینبا یاقوت و زمرد و مرو. اوفیر بود و شش پله داشت

اي از کشورش  خواست به نقطه هر وقت سلیمان می. گستریدند ها باالي سر سلیمان بال می مصنوعی تعبیه شده بود، کرکس
اقتباس شده و راجع به قالیچۀ این مطلب در کتاب وصیت سلیمان نیز . آوردند ها تخت او را به حرکت درمی مسافرت کند کرکس

میبدي، داستان توصیف مطبخ را از وهب، او هم از )393، 1389خزائلی، (»همیدراش مطالبی وجود است سلیمان در مجموعۀ بت
مطبخها بود ساخته در آن تنّورهاي آهنین بود و دیگهاي بزرگ، چنانک هرتایی دیگ ده تا شتر در آن « کند  احبار، نقل می کعب
  .رجوع شود  7هاي مفرغی به اول پادشاهان باب  ها و حوض در مورد میز) 192، 7میبدي، ( »شد می

که آن را بین آدمیان و ) 191همان، (» لشکرگاه سلیمان صد فرسنگ بود«گوید  در وصف میدان وقوع حادثۀ اسبها می: میبدي
ک بود از آبگینه بر چوب ساخته و او را هزار زن بود او را هزار کوش«. جنیان و وحوش و مرغان، به چهار قسمت تقسیم کرده است

در آن کوشکها نشانده، باد عاصف و باد رخا بفرمان وي بود، باد عاصف را فرمودي تا آن لشکرگاه وي جمله برداشتی و بهوا 
ه بودند از زر و ابریشم کرده، شیاطین از بهر سلیمان بساطی ساخت«) همان(» راندي را می آن  نرم بردي، آنگه باد رخا را فرمودي تا نرم

ین  زر در ابریشم ساخته و ابریشم در زر بافته، طول آن بساط یک فرسنگ و عرض آن یک فرسنگ و در میان بساط منبري زر
ین و سیمین که انبیا بر ) 282، 6میبدي، ) (همان(» نهاده، سلیمان بران منبر نشستی و گرد بر گرد وي سه هزار کرسی نهاده، زر

باالي ایشان مرغان در هوا پر واپر «نشستند و علما بر کرسیهاي سیمین و در حاشیه، عامۀ جن و انس و شیاطین  هاي زرین می کرسی
الجفنۀ  کان فی« ـ ) 519، 6میبدي، (مطبخ سلیمان ـ به نام بعل ) 192، 7میبدي، (»داده تا آفتاب بر ایشان نتابد و حرارت بایشان نرسد

از و اثنا عشر الف الواحدة یأکل الف رج لٍ منها و کان لمطبخه کل یوم اثنا عشر الف شاةٍ و الف بقرةٍ و کان له اثنا عشر الف خب
اخ کانوا یصلحون الطعام فی تلک الجفان 170، 9میبدي، )(124، 8میبدي، (» طب (  

  

  ابتالي سلیمان
واردات زیادي دارد که » القینا علی کرسیه جسداً ثم انابو لقد فتنَّا سلیمانَ و «سورة مبارکۀ ص  34در آیۀ مبارکۀ   اسرائیلیات

او برخالف دستور خداوند زنانی از . سلیمان پادشاه، بغیر از دختر فرعون، دل به زنان دیگر بست«مصدر آن تورات است
ا سخت برحذر خداوند قوم خود ر. پرست مانند موآب، عمون، ادوم، صیدون و حیث به همسري گرفت هاي بت هاي قوم سرزمین

وارد کنندة این اسرائیلیه کسی ) 1-11/2اول پادشاهان ، (» پرست هرگز وصلت نکنند داشته، فرموده بود که با این قومهاي بت
سلیمان مردي بود غازي پیوسته در غزاة بودي و باعالء کلمۀ حق و اظهار دین اسالم : وهب گفت«منبه  بن  نیست جز وهب

را پادشاهانی است عظیم که آنجا ملک  را صیدون گویند و آن جزیرة دریا شهرستانی است که آنکوشیدي، وقتی شنید که در 
ا سلیمان بر مرکب باد با  راند و بت می می پرستد و هیچ پادشاه را و هیچ لشکر را بر وي راه نیست از انک در پیش وي دریاست، ام
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» چه داشت بغنیمت برداشت و در میان غنیمت دختر آن پادشاه بودخیل و حشم آنجا رسید و بروي غلبه کرد و او را بکشت و هر
تابی  اما در فراق پدر، بی. دختر ملک صیدون که بسیار زیبا بود، به کاخ سلیمان راه یافت و خاصۀ وي شد) 349، 8میبدي، (

دهد تا خواستۀ وي را  ور میسلیمان پس از وقوف بر تقاضاي دختر، مبنی بر ساخت تمثالی از پدر، به شیاطین دست. نمود می
کنیزکان به تبعیت از وي، همه . نمایند شیاطین نیز از فرصت استفاده کرده، دختر را به سجود بر تمثال پدر، ترغیب می. برآورند

هاي  تورات از ساخت دو بتخانه روي کوهی در مشرق اورشلیم، و بناي بتخانه. ستایی شد سجود کردند و دینِ قصرِ سلیمان بت
« برخیاي وزیر، سلیمان را از کار زنان آگاه کرد  بن آصف) 7-11/8اول پادشاهان، (اگانه براي زنان اجنبی، سخن گفته است جد

طبري، (» حجاب اندر سراي سلیمان شدي و به سراي زنان رفتی و زنان را از او حجاب نبودي این آصف را رسم چنان بودي که بی
آن بت را شکست و بسوخت و بباد داد و آن زن را و آن قوم را همه « از اوضاع قصر،  سلیمان پس از آگاهی) 424، 1، 1389

یکی «سعی در بزرگ نشان دادن عقوبت، براي گناه بسیار کوچک دارد » آفرینش و تاریخ«صاحب ) 350، 8میبدي، (» عقوبت کرد
، 1، 1386مقدسی، . (ا ملخی براي وي قربانی کنداز همسران او از وي خواستار شد که براي پدرش قربانی کند و او اجازه داد ت

475 (  

و دربارة ) 3/1اول پادشاهان، (» سلیمان با فرعون مصر پیمان دوستی بسته، دختر او را به همسري گرفت«: است  در تورات آمده
. عام نموده بود آن را قتلجازر همان شهري است که پادشاه مصر آن را آتش زده و تمام سکنۀ «است  جهیزیۀ دختر فرعون نیز گفته 

هنگامی «) 9/16اول پادشاهان ، (» ولی وقتی سلیمان با دختر او ازدواج کرد، فرعون آن شهر را بعنوان جهیزیۀ دخترش به او بخشید
که سلیمان با دختر فرعون ازدواج کرد، گبرئیل فرود آمد و یک نی در دریا فرو کرد و گرد آن نی یک توده گل و لجن جمع شد 

مقصود از این روایت این است که به واسطۀ اشتباه سلیمان و ) ب21سنهدرین ،(بر روي آن توده، شهر بزرگ روم ساخته شد  و
نافرمانی او از دستور تورات که ازدواج با زنان غیر یهودي را منع کرده است، امپراطوري تازه بوجود آمد که بعدها مأموریت یافت 

اگر شما و فرزندان شما از «چنانکه خداوند طی دستوري صریح فرموده است ) 72، 1382کهن، (» دتا دولت اسرائیل را منقرض ساز
اسرائیل را از این سرزمین  پرستی بگرایید، آنگاه بنی ام سرپیچی کنید و از من روي برگردانید و به بت دستوراتی که من به شما داده

  )9/6ن، اول پادشاها(» رانم ام، بیرون می که به آنان بخشیده

  

  تفاسیر ابتالي سلیمان
  .پرست سلیمان ساخته شده بود تفسیر جسد مذکور در قرآن، بتی بود که براي همسر بت: اول 

وي  1ملک سلیمان در خاتم«جسد شیطانی است صخر نام، که در ابتالي سلیمان، چهل روز بر تخت پادشاهی نشسته است : دوم
گاه رفتی، آن خاتم بزنی دادي از زنان وي نام آن زن امینه، آن شب که  رگاه که بوضوبود و نگین آن خاتم کبریت احمر بود، ه

العالمین صورت سلیمان بر وي افکند امینه او را به صورت  البحر، رب شیطانی بود نام وي صخر و کان صاحب... این واقعه افتاده بود
  ) 351، 8میبدي، (» یمان نشستسلیمان دید و خاتم بوي داد و خاتم در انگشت کرد و بر سریر سل

کارگران سلیمان از صبح تا : است آمده 5و  4در کتاب وصیت سلیمان که از جملۀ تألیفات علماي مسیحی قرن «:ریشۀ خاتم
ربود و  نیمی از اجرت معمار پادشاه را که مشغول بناي معبد اورشلیم بود می» Ornias«کردند اما هنگام عصر، شیطان عصر کار می

خداوند به وسیلۀ میکائیل . سلیمان به خداي سبایوت دعا کرد . گرفت تا نیروي او را کم کند ي خون از دست راست او میمقدار
  ) 391، 1389خزائلی، (» براي او خاتمی فرستاد که چون در دست کرد بر شیاطین و حیوانات تسلط یافت
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و علت خشوع مورچگانی که به اندازة ) 209، 7میبدي، (داند میمیبدي علّت منقاد شدن بلقیس را، مشاهدة خاتم و مهر سلیمانی 
هاي نابجاي  اسرائیل، از قضاوت بعد از چهل روز، بنی) 194همان، (کند  گرگ یا گاو بودند، رؤیت خاتم سلطنتی سلیمان بیان می

هیأت گدایان درآمده است، جهت  سلیمان که به. اندازد صخر فرار کرده، انگشتري به دریا می. صخر دانستند که او سلیمان نیست
بار سلیمان در دوران خلعیت، از اسرائیلیاتی  وضع اسف. یابد رفع جوع، ماهیی، به صدقه گرفته، انگشتري خویش از شکم وي می

زالی سبویی پر ... از خانۀ زنی طعام خواست، او آب دهن در رویش انداخت،«شود  است که باعث خدشه بر مقام پیامبران الهی می
  ) 86، 4، 1366غزّالی، (» بول بر سر وي ریخت

قصۀ گم شدن انگشتري حضرت سلیمان و سرگردان بودن وي و به دست آوردن انگشتري در شکم ماهی که «: ریشۀ داستان
یاهو روزي سلیمان از دیوي که به وسیلۀ بن: اند مقتبس از داستانی است که در تلمود بابلی نقل شده است طبري و کسائی نقل کرده

مسخر سلیمان شد و در نزد قصاصان به نام سخر معروف است است، پرسید که منشأ قدرت تو چیست؟ آسمودائی گفت زنجیر را 
چون سلیمان چنین کرد دیو یک بال خود را به زمین . از من باز کن و انگشتریت را به من بده تا منشأ قدرت خود را به تو نشان دهم

  ) 392، 1389خزائلی، (» ...فرسنگ پرتاب کرد 400آسمان باال برد و سلیمان را به فاصلۀ گذاشت و بال دیگر خود را ب

دارد که آیا به زنان سلیمان، مسلط شد، یعنی، زنان  پردازان را به فکر وامی تسلط صخر بر تمام امور، اسرائیلیات :نکتۀ جالب
پردازان، موضوع را  میبدي از زبان داستان. ر تزویج وي باقی بمانندتوانستند، د پیامبر الهی، پس از ارتباط و نزدیکی با شیطان، می

از فحواي کالم زنان سلیمان در مقابل پرسش ) 351، 8میبدي، (نماید نفی کرده، تسلّط صخر بر زنان سلیمان را تکذیب می
ی«اي از سلیمان واقعی بودند، اسرائیل که به دنبال نشانه بنی 2، 1377معرفت، (» ض، و ما کان قبل ذلکقلن نعم انه یأتینا و نحن ح ،

أن الشیطان لم یسلط علی «اند، پس توان دریافت که همسران، نه سلیمان واقعی و نه جعلی را بعد از گم شدن خاتم ندیده می) 274
سیر و المفسرون ثابت مؤلف التف) 275، 2، 1377معرفت، (»)309، 5سیوطی، (نساء سلیمان و منعهن اهللا منه، فلم یقربنهن، و لم یقربنه

  .   ـ به شهادت خویش ـ تفسیر آیۀ فتنۀ سلیمان را از کعب احبار اخذ کرده است عباس نماید که ابن می

  

عمرخطاب در این امت، کمین کرد «: اسرائیل عاملی شده، بر ساخت داستان دیگري  فرار صخر از بنی :داستانی دیگر از صخر
نیز به کار برده است به این مضمون که شیطان به پیامبر اکرم ) ص(یا در مورد پیامبر ) 351، 8میبدي، (» بران شیطان تا بر وي هجوم کند

شد تا نماز را تباه سازد، پیامبر، شیطان را گرفته، ـ در حالیکه آب دهان شیطان به دستان حضرت مالیده  ـ که در نماز بود ـ نزدیک 
) 843، 1428بخاري، (هم ) 353همان، (در مسجد ببندد تا کودکان مدینه با وي بازي نمایند  نماید که او را به ستونی شود ـ  قصد می می

  )78، 3، 1366غزّالی، (با کمی تفاوت غزّالی نیز آورده است 

  

   :تأثیر خاتم سلیمان و دیو بر تصوف
تلویحاً قبول ) 255، 2، 1366جعفري، (» چون بماند از تخت و ملک خود تهی/ خوان که القینا علی کرسیه«مولوي در بیت 

مولوي در حول . نماید که خاتم سلیمان از انگشتش خارج شد و بدست دیوي افتاد که تخت و ملک سلیمان را تصاحب نمود  می
  )  158، 1، 1380مولوي، . (پردازد  دفتر اول، به ماهیگیري سلیمان می 3618بیت 

الدین نسفی، جهت تبیین اینکه قدرت و قوت هر  اي شد براي عزیز از دست رفتن خاتم و تسلّط صخر بر امور مملکت، سوژه
دارد و چون مطیع و فرمانبردار سلیمان شد،  را در بند می] قوت[ سلیمان این «. بردار انسان نباشد، ابلیس است لحظه که مطیع و فرمان

اصی بعضی را به معماري و بعضی را به. دارد و سلیمان را در کار می. نامش ملک است پس کار سلیمان آن است که صفات را . غو
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دیو بر وي قادر و ... اگر برخالف آن باشد و سلیمان مسخّر و منقاد ایشان شود، ... که صفات را نیست گرداند تبدیل کند، نه آن
که /یست فرماناز آن بر ملک خویشت ن« گوید  عطار در معناي نفس می) 190، 1389نسفی، (» مستولی شود و دیو بر تخت بنشیند

تا / دار خاتم تو این دلست و هوش«مولوي نیز تعبیر دیگري از خاتم سلیمانی دارد ) 4، 1381عطار، (» دیوت هست بر جاي سلیمان
  ) 541، 1، 1380مولوي، (» نگردد دیو را خاتم شکار

بوي از ابوهریره، در مورد فضایل میبدي پس از ذکر حدیث ن. اسرائیلیۀ دیگري است از دو مورد اولی بدتر و نامعقولتر: سوم
زند، به این مضمون که سلیمان شبی اراده کرد تا با صد نفر از زنان خویش همبستر شود تا از  به تأویل دیگري دست می» شاءاهللا ان«

، 5میبدي، . (الخلقه یک از زنان پسري نزادند مگر فرزندي، ناقص هر کدام پسري آید، سربازِ راه خدا و چون استثنا نگفت، هیچ
به استناد میبدي این حدیث را پیامبر اکرم، تلویحاً تأیید . پس سلیمان نعش فرزند را در بستر دید و مایۀ عبرت و انابت گردید) 676

 »اهللا فرساناً اجمعین اهللا؛ لجاهدوا فی سبیل شآء  ان: فوالذي نفس محمد بیده لوقال«کرده است زیرا در نقد گفتار سلیمان فرموده است 
شبی «گوید  طبري می) 843و  691، 1428بخاري، (هریره نقل و ثبت شده است  حدیث نبوي مجعول از طریق ابی) 352، 8میبدي، (

ت کرد که من یک شب با هزار زن گرد آیم و از هر زنی پسري آید و آن پسران همه بزرگ شوند و به حرب کافر شوند  سلیمان نی
. بینی سلیمان باعث بالیاي الهی گشت کبر و خویشتن) 427، 1، 1389طبري، (» فضل من باشدو هر پسري هزار کافر بکشد تا همه 
  )قاموس کتاب مقدس. (کبر سلیمان، برگرفته از تورات است

  

  تأثیر تکثّر اهل بیت
زده،  اسرائیلیاتشبیِ وي بر همبستري با صد همسر، باعث جدالِ واهیِ مسلمانانِ  تعداد زیاد زنان سلیمان، مانند پدر، و قصد یک

سلیمان هفتصد زن و سیصد سریه داشت و در خبر است که رسول ما را قوت سی مرد بود در نکاح، و کان طاف لیلۀ علی «شد 
سلیمان هفتصد زن و سیصد «شمار همسران سلیمان از تورات اخذ شده است ) 51، 8میبدي، (» احدي عشرة امرأة بغسل واحد

گیرد که جاي تأمل  اي عرفانی می نسفی از تعدد زوجات و بسیاري حرم، نتیجه) 11/3پادشاهان،  اول(» کنیزك براي خود گرفت
شنود و  سلیمان چون لذّت بوي خوش یا لذّت جمال خوب آرزو کند، مشام بر هرچیز که نهد، از همه چیزها بوي خدا می«. دارد

چند صحبت بیشتر کند، لذت بیشتر یابد و از آن صحبت دختران و هر... بیند نظر بر هرچیز که اندازد، در همه چیزها جمال خدا می
سلیمان خواست که «العباد نیز به این موضوع توجه داشته است  مرصاد  گویا صاحب) 192، 1389نسفی، (» غالمان بهشتی زایند

ت بنفس و مال و ملک و رعیت از جنّ و انس و وحوش و طیور و سوام و هوام و دیگر آالت مملکت و اس باب سلطنت عبودی
دایه، (» حضرت عزّت کند و بدین همه تقرّب و توسل جوید، تا چندانک اسباب تقرّب زیادت بود قربت و درجت زیادت بود 

1383 ،421 (  

  

  تأثیر اسرائیلیۀ کبر در عرفانیات
مود دیگري پیدا کرده است االسرار ن آمد، در عرفانیات کشف» طواف هزار زن«اي از آن در داستان  نخوت سلیمان که نمونه

سلیمان پیغامبر با چندان مرتبت و منزلت روزي بر تخت مملکت نشسته بود شادروان دولت گسترانیده، جن و طیور صفها کشیده، «
تاج رسالت بر فرق نبوت نهاده ، بخاطرش بگذشت که امروز هیچ کس را گذشت از پسر داود روا بود که این منزلت و رفعت او را 

سلیمان از سر سطوت خویش باد را . دهند؟ در حال باد را فرمودند تا آن رداء وي از فرق سر او در کشیده و بر خاك انداختعطا 
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ي علی ردائی: گفت دغزّالی گناه کبر ) 232، 5میبدي، ( 2»باد جواب داد اي سلیمان تو دل بخود باز آر تا ما رداء تو بتو باز آریم. ر
  )87، 4، 1366غزّالی، . (گوید که سلیمان از تازگی پیراهن، شاد شد و مستوجب عقاب گشت تر کرده، می را دقیق

شیاطین اجتماع کردند که اگر این فرزند . االسرار با این مضمون آمده است که، سلیمان را پسري؛ عطا شد در کشف: چهارم
سلیمان که از قصد . میم گرفتند تا فرزند را به قتل رسانندبنابراین تص.  3زنده ماند، دورة اسارت و حقارت ما به طول خواهد انجامد

تا علی کرسیه  اهللا بخوفه من الشیطان و مات فعاقبه«. ایشان آگاهی یافته بود، از خوف، فرزند را به ابر و باد سپرد الولد و القی می
پردازي ابودرداء  ل نموده که تحت تأثیر داستانغزّالی نیز این تأویل را قبو) 352، 8میبدي، (»اهللا عزّوجلّ الجسدالّذي ذکره فهو
یکی از . دو فریشته بر هیئت خصمان بیامدند و پیش او بنشستند«پس . پسري از سلیمان وفات یافت، و سلیمان تنگدل شد: گوید می

: گویی؟ گفت چه می: سلیمان دیگري را گفت... تخمی در زمین انداختیم، چون برآمد، این شخص آن را تباه کرد: ایشان گفت
بنابراین ) 229، 4، 1366غزّالی، (» من سالک شارعی شدم و بر کشتی گذشتم، پس چپ و راست بنگریستم، راه جز بر کشت نبود

  .ت در سریان است، اندوه نباید بردگیرد که بر فرزندي که از راه زندگی به آخر سلیمان از این مخاصمۀ وضعی نیتجه می

  

  تفاسیر معقول
خداوند به خاطر آزمایش سلیمان آن فرزند را روي . فرزند جوان باهوشی داشت که بسیار به وي عالقمند بود حضرت سلیمان«

جسدش همچنان روي تخت بود که سلیمان، با آن وضع روبرو . تخت، بدون مرضی خاص و به مرگی ناگهانی، قبض روح نمود
خود سلیمان از شدت مرض روي تخت «: نماید اء آمده که بعید نمیاالنبی وجه دیگري نیز در تنزیه) 166، 1387الهدي،  علم(» شد
هماهنگونه . انّه لحم علی وضم: شود که  نماید که در زبان عربی در توصیف انسان ضعیف گفته می وي استدالل می) همان(» افتاد

  . انّه جسد بال روح: گویند  ضعف میکه جهت مبالغه در فرط 

  

  سازي سلیمان تندیس
بنابراین جهت تبیین . داند سازي و نقاشی می گري، مجسمه اسرائیل را در زمان سلیمان، صاحب هنرهاي تصویر م بنیمیبدي قو

یعلمون له مایشآء من «سورة مبارکه سبأ  13ها متصور شده، ذیل آیۀ  گري تصویر  سازي براي ملکه، نوعی مناسب بر این گناه بت
هاي پیامبران و مالئکه در حال رکوع و سجود بود تا مردم را به عبادت ترغیب و تشویق تماثیل، صورت: گوید می» محاریب و تماثیل

در ) 122، 8میبدي، . (اسرائیل، آموخته بودند ها از مس و روي و رخام و غیره بود که جنّیان، ساخت آن را به بنی این تمثال. نماید
» یل مردان و زنان نیست، بلکه تمثال درخت و امثال آن استتماث«جعفر منظور از تماثیل،  حالیکه بنابه فرمودة حضرت ابی

هاي  تمام دیوارهاي سنگی داخل خانۀ خدا را با قطعاتی از تخته« تورات نیز در راستاي نظر امام است ) 553، 16، 1383طباطبایی، (
  ) 6/18اول پادشاهان، (» کاري شده بود، پوشاندند سرو که با نقشهایی از گل و کدو منبت

گوید که آن تماثیل عبارت از دو شیر و دو کرکسی است که در تحت و فوق تخت  بدي تعبیر دیگري از تماثیل آورده، میمی
آوردند و سلیمان را  کرد تا به باالي منبر رود شیرها صاعد خویش را باال می وقتی سلیمان قصد می. سلیمان در مسجد اقصی بودند

تورات عقیده دارد که دو مجسمۀ فرشته در ) 124، 8میبدي، . (گشتند گسترانِ سلیمان می نشاندند، سپس کرکسان سایه بر تخت می
رسیدند و بالهاي دیگرشان تا  ها طوري کنار هم قرار گرفته بودند که دو بال آنها بهم می این مجسمه«االقداس قرار داد  داخل قدس

طوسی اعتقاد دارد که این دو ملک در واقع ) 23-6/28ن، اول پادشاها(» ...شد  االقداس کشیده می دیوارهاي دو طرف قدس
است که پس از سلیمان بختنصر یا فریدون  میبدي در ادامۀ این اسرائیلیه آورده) 179، 1387طوسی، (الموت بودند جبرئیل و ملک
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ذکر تخت سلیمان . شود اي پاي متعرض را شکستند تا دیگر کسی نتواند به کرسی نزدیک خواست که بر منبر رود، شیران با ضربه
این تخت شش پله داشت . او یک تخت سلطنتی بزرگ نیز از عاج با روکش طالي ناب ساخت«با دو شیر، در تورات موجود است 

در دو . در دو طرف آن دو دسته بود که کنار هر دسته یک مجسمۀ بزرگ شیر قرار داشت. و قسمت باالي پشتی تخت گرد بود
  ) 18-10/20اول پادشاهان، (» مجسمۀ شیر ایستاده بودند ها دو طرف هریک از پله

  

  المقدس و مسجد اقصی بناي بیت
، 8میبدي ، (» المقدس بنا نهادند نخست مدینۀ بیت«. پس از نزول بالي طاعون، داود خواست تا در آن مکان مسجدي بنا کنند

بنشست و جن و شیاطین را فرمود تا بناي شارستان تمام «ي وي سلیمان بجا. اما داود را اجل مهلت نداد تا بنا به اتمام رساند) 123
آنگه مسجد اقصی را بنا نهادند و بالواح زر و سیم ... اسرائیل کردند و آن را دوازده ربض ساختند و هر ربضی سبطی را از اسباط بنی

یمان که در تورات از آن مفصل یاد شده گذشته از زر و سیم و یاقوت و جواهر بکار رفته در بناي سل) همان(» و جواهر پرداختند
االسرار استخراج گردیده، که به  رسد از کشف العاده که مشکوك به نظر می چند نمونه از امور خارق) 5اول پادشاهان، (است 

  . پردازیم  اختصار به آن می

وابه فعالجها سلیمان فلم تتفتح حتی تغلّقت اب«گوید که چون سلیمان از بناي مسجد فارغ گشت  مسیب می میبدي از زبان سعیدبن
اسرائیل را به شب  هزار نفر از زاهدان بنی سپس پنج) 124، 8میبدي، (» قال فی دعائهم بصلوات اي داود اال فتحت االبواب فتفتحت

  . دهد تا مسجد ساعتی از پرستش خداي تعالی، فارغ نشود هزار دیگر را به روز، اختصاص می و پنج

ي بود سبزرنگ آن را صیقل داده، هر پارسا مردي نیکوکار که در آن نگرستی خیال روي وي سپید درآن مسجد دیوار«
نمودي و هر فاجري بدمرد در آن نگرستی روي خود سیاه و ناخوش دیدي، بدین سبب بسی بدمردان از بدمردي بازگشتند و توبه 

فرزند پیغامبر که بود اگر دست فرا وي بردي هیچ گزندش اي از زوایاي مسجد عصائی ساخته بود که هر  کردند و نیز در زاویه
دهیم اسرائیلیات مربوط به دیوار  احتمال می) 480، 5میبدي، (» نرسیدي و دیگران هرکس که دست بدو بردي دستش بسوختی

و بخواهند پیش هرگاه کسی متهم به جرمی شده باشد و از ا« : خواهد قاضی، از تورات اخذ شده است که سلیمان، از خداوند می
اگر به دروغ سوگند یاد نموده و مقصر باشد . گناه است، آنوقت از آسمان بشنو و داوري کن این قربانگاه سوگند یاد کند که بی

  )22-6/23دوم تواریخ، (» گناهی او را ثابت و اعالم کن در غیر اینصورت بی. وي را به سزاي عملش برسان

آمده  6نماید که جزئیات آن در دوم تواریخ باب  ن به درگاه احدیت دست دعا بلند میپس از اتمام بناي خانه خدا، سلیما
میبدي نشانۀ قبولی دعاي سلیمان را چنین ) 480، 5میبدي، (االسرار نیز راه یافته است  دعاي مسطور در تورات به تفسیر کشف. است

را برگرفتی، همان ساعت آتش  د از آسمان فرود آمدي و آندر آن روزگار نشان قبولی قربان آن بود که آتشی سپی« کند  ذکر می
وقتی دعاي سلیمان به پایان رسید ، از آسمان آتشی فرود آمد «کالم میبدي را با تورات بسنجید ) همان(» فرود آمد و قربان برگرفت

زیرا این قوم . هود با پیامبر اکرم گردیدالبته این آتش و قربان گرفتن باعث جدال قوم ی) 7/1دوم تواریخ، (» ها را سوزانید و قربانی
نیز، طبق رفتار دیگر پیامبران، قربانی تقدیم کند اگر آتشی آمد و قربانی برگرفت پیامبري ) ص(اعتقاد داشتند که بایستی محمد

صیف آتش میبدي با تو) 365، 2میبدي، . (ایشان مورد تأیید است و در غیر این صورت، آنان به حضرت ایمان نخواهند آورد 
نماید که این  تأکید می) همان(» آتشی سپید بیدود، از آسمان بیامدي و آن گوشت بر دست وي بسوختی و دستش نسوختی«مزبور، 

بایشان ایمان . را که فرستیم، بی قربان فرستیم) ص(اسرائیل را فرمود که عیسی و محمد العالمین بنی رب«معجزه تا زمان عیسی بود 
  ) همان(» آرید و بگروید 
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  سلیمان و ملکۀ سبا
داند و مادرش را از جنّیان معرفی کرده، براي اثبات سخن خویش حدیثی نبوي  میبدي، بلقیس را دختر یا نوة طهمورث می

األنبیاء این روایت را  کثیر در قصص ابن) 206، 7میبدي، (مبنی بر اینکه یکی از والدین بلقیس جن بوده، بدان ضمیمه نموده است 
در عجایب ) 363تا ،  کثیر، بی ابن. (باشد وهریره نسبت داده، افزوده است که این حدیث، غریب و سندش، ضعیف میبه اب

شراحیل بن «نماید که مادر از جنّیان است  المخلوقات نیز داستانی از نحوة تولد بلقیس و پدر و مادر وي آمده است و تأیید می
... الهدهاد  تی بکارت وي بقهر بستدي، وزیري داشت عادل، نام وي ذوشرح بنشراحل ملکی ظالم بود، هرجا کی دختري یاف

... شرح ذي   عمیره آبستن شد درحال بزاد ببلقیس بنت... عمیر بن سوگند خورد ملک جنیان را بکشد و دخترش را بخواهد عمیرة
نماید و بلقیس،  طبق سنت پادشاه، بدو تسلیم می در نهایت بلقیس را) 198، 1387طوسی، (»...الدنیا گفتندي از خوبی بلقیس را زهرة
  .رساند  وي را بقتل می

ها به مقام  اي از این افسانه اند، که پاره هاي زیادي ساخته پرداخته کرده پردازان در مورد بلقیس و ملک وي، داستان اسرائیلیات
قرار گرفته است اما قسمی نیز هست که به عصمت  سلیمان خللی وارد نکرده، تنها همچون روایتی پندآموز در اختیار خوانندگان

ض می ما در این مجال به ذکر چند اسرائیلیه از هر دو قسم . شود که نقد شدید منتقدین را به دنبال دارد پیامبري چون سلیمان، متعرّ
  . ایم  پرداخته

ایستاده مرده، که زیباتر از خورشید  اي یافت شد و در آن زنی، روایت است که پس از تخریب تدمر، توسط مروان حمار، خانه
انا بلقیس «یابند که نوشته بود  در کنار جسد آن زن لوحی می. ذراع بود 1رسید و طول گردنش نیز بود و قامتش به هفتاد ذراع می

د، شبیه سریر ان براي سریر بلقیس نیز، صفاتی برشمرده) 206، 7میبدي، (» اهللا ملک من یخرّب بیتی بن داود، خرّب صاحبۀ سلیمان
  )همان. (سلیمان

قرآن از ذکر جزئیات هدیه، ـ که ارزش . فرستد سورة مبارکۀ نمل بلقیس براي سنجش سلیمان، هدایایی به وي می 35طبق آیۀ 
آورِ دنیوي آن را بر صاحبان دنیا  ذکر ندارد ـ امتناع نموده، به ماهیت هدایتی داستان توجه کرده است و صورت انحرافی و مالل

هاي هزارو  گذرد و همیشه مترصد الحاق داستان هایی به راحتی نمی منبه که از کنار چنین سوژه اما وهب. اقی گذاشته استب
اخباري که در قصص آن جناب و مخصوصاً در «. باشد، ردپاي خویش را به جا گذاشته است شبی به قرآن و تفاسیر آن می یک

هاي خرافی کمتر دیده  مطالب عجیب و غریبی دارد که حتی نظائر آن در اساطیر و افسانهداستان هدهد و دنبالۀ آن آمده، بیشترش 
هایی است  کند و بیشتر آنها مبالغه تواند آن را بپذیرد و بلکه تاریخ قطعی هم آنها را تکذیب می شود مطالبی که عقل سلیم نمی می

بلقیس «تورات برخالف قرآن، به جزئیات اشاره کرده است ) 525، 15، 1383طباطبایی، (» که از امثال کعب و وهب نقل شده است
این هدایا عبارت بودند از چهار ... با سواران بسیار و کاروانی از شتر با بار طال همراه با جواهرات و عطریات به شهر اورشلیم آمد 

میبدي نیز طی داستان بلندي با آب و ) 10و10/2اول پادشاهان، (» نظیر و سنگهاي گرانقیمت تن طال، مقدار زیادي عطریات بی
ین و پانصد خشت سیمین و یک پاره «ایم  تاب، شمرده که به اختصار آورده آن هدیه که بلقیس بسلیمان فرستاد پانصد خشت زر

ین مکلّل به در و یاقوت و لختی فراوان مشک و عود و عنبر و پانصد غالم جامۀ کنیزکان پوشیده و دست اورنجن در  دست تاج زر
اي که در ان در  و گوشوار در گوش و طوق زر در گردن و پانصد کنیزك جامۀ غالمان پوشده قبا و کاله و منطقه بر میان و حقّه

. آموزد که چگونه سلیمان را بیازمایند  سپس بلقیس، قاصدان را می) 210، 7میبدي، (» یتیم بود ناسفته و جزعی سفته ثقبۀ آن معوج
اول (» بلقیس تصمیم گرفت به دیدار او برود و با طرح مسائل دشوار او را آزمایش کند « ورات آمده است داستان آزمایش در ت

  ) 10/1پادشاهان، 
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قال نکّروا لها «وهب و امثال وهب در تفسیر . دهد از نظرِ قرآن، این سلیمان است که بلقیس را در محک آزمایش قرار می
کند که جنّیان از تزویج سلیمان و  شده، علّت آزمایش سلیمان، بلقیس را، چنین بیان می بکار  سورة نمل دست 41از آیۀ » عرشها

کردند، بلقیس که یکی از والدینش از جنیان است، اسرار قوم خویش را به سلیمان آشکار  بلقیس واهمه داشتند، زیرا فکر می
گردد، به همین خاطر نمامی کرده، گفتند که عقل بلقیس  می 4خواهد کرد و این امر باعث تداوم استیالي سلیمان بر جن و جنیان

دهد یکی اینکه سریر بلقیس را  به همین خاطر سلیمان دو صحنۀ آزمایش ترتیب می. باشد ایراد دارد و پاهایش مانند سم خر می
اي، سنجش عقل بلقیس  نهپرسد که آیا این تخت توست؟ آیا واقعاً قصد سلیمان از ترتیب دادن چنین صح وارونه کرده، از وي می

بود؟ اگر جواب مثبت است پس انگیزة وي، جهت تزویج بوده است یا اسرائیلیات وارده بر این قسمت معناي داستان را با تغییر در 
رین مانند علّامه طباطبایی بر تست عقل، صحه می هرچند عده! است؟  صورت آن دستخوش تحریف کرده ا از  اي از مفسگذارد، ام

وجو از بلقیس، تفهیم معجزة  رسد، هدف سلیمان از تنکیر سریر و پرس به نظر می. آورد کار نقلی به میان نمی یزة سلیمان در اینانگ
شود، بلقیس با تعجب و تردید حاصل از عدم امکان طبیعی تشابه دو تخت،  چنانکه در متن آیه دیده می. الهی به وي بود و بس

شود نه از نص ظاهري آیه، این  نی شبیه تخت من است و آنچه نه از سیاق گفتار بلقیس برداشت میدهد کانّه آن است یع پاسخ می
پس پیامبر الهی با بکار بردن طنز استفهامی، . است که به فکرش خطور نکرد که سریر با وجود بعد مسافت، در این مکان حاضر آید

یعنی اعجاب را به او . ابر دیدگان عاقل او به تصویر کشیده استکنجکاوي ملکه را تحریک کرده، قدرت اعجاز الهی را در بر
پیوندند، مگر به اذن  به وقوع نمی  العاده آور رخ داده است و امور خارق فهماند که امري اعجاب شود و با این روش، می یادآور می

  .اله و اعجاز پیامبر

همانطور که اشاره شد جنیان از اینکه مبادا با وقوع وصلت، . رسد پس از آزمایش عقلِ بلقیس، نوبت به رؤیت پاهاي ملکه می
گفتند که . هاي داود رهایی یابند، خواستند بلقیس را در نظر سلیمان زشت بنمایانند بلقیس پسري زاید و دیگر نتوانند از تسخیر نواده

  آفریدگار زن«یینۀ خود تأویلی آورده است طوسی از آ. پاهایش مانند پاي االغ است و ساق پایش پرمو، زیرا مادرش از جنّیان است
سلیمان خواست که حقیقت آن بداند و قدم و «) 261، 1387طوسی، (» اندام را دوست دارد اندام را دوست ندارد و مرد موي موي

نداشت شیاطین را فرمود تا کوشکی ساختند از آبگینه، گویی آن کوشک آب بود از روشنائی و سپیدي، بلقیس پ. ساق وي ببیند
  ) 225، 7میبدي، (» خواند، دامن از ساق برکشید که آن همه آب است و او را در آن آب می

میبدي این سخنان را . پردازان پس از اثبات صحت ساقین بلقیس، داستان را ختم نکرده، موهوماتی چند برشمردند اسرائیلیات
ومی گفتند سخن همان بود که جنّ گفتند و بر ساق وي موي ق... قومی گفتند جن بر وي درغ بستند «. در سه بند آورده است

لم یکن لها حافر غیر انّ مؤخّرتی قدمیها کانتا کمؤخر : قول سوم آنست که... فراوان بود اما شیاطین تدبیر ازالت آن کردند بنوره
ز بر این امر واقف شوند به همین به نظر طبري، سلیمان پاي پرموي بلقیس را دید ولی نخواست دیگران نی) 226همان، (» الحافر

مستوفی، (» سلیمان او را نکاح کرد و رحبعیم ازو متولد شد«پس ) 422، 1، 1389طبري، (» این آبگینه است نه آب«: خاطر گفت
. نگفتند به اُستره بباید سترد«پس از عقد نکاح، سلیمان که از این موضوع در آزار بود، به دنبال عالج واقعه گشت ) 49، 1387
پیش از آن کس گرمابه ندیده بود و نیز . دیوان گفتند ما این را دفع کنیم چنانکه رنجی به وي نرسد. پوست زنان نازك باشد: گفت

دیوان گرمابه بساختند و آهک فرستادند تا در گرمابه به ...  5آهک مالیدن و یاقوت را سوراخ کردن و مس را در گداز آوردن
ام، فلما وجد مسه قال «) 422، 1، 1389طبري، (» کاربست و موي پایش برفت أوه من عذاب أوه ، أوه قبل : فکان اول من دخل الحم

  )   366تا ،  کثیر ، بی ابن(» ألّا ینفع أوه 

  

  النمل تأثّر عرفان از اسرائیلیات وادي
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مان و سپاهیان او به غفلت شما را هاي خود بروید تا سلی به النه: اي به یاران گفت  چون به وادي مورچگان رسیدند مورچه« 
پروردگارا مرا وادار کن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم : سلیمان لبخندي زد و از گفتار او خندید و گفت . پایمال نکنند

ات  اي سپاس دارم و عملی شایسته کنم که آن را پسند کنی و مرا به رحمت خویش در صف بندگان شایسته مرحمت فرموده
 Bethداستان مور با تفصیل در یکی از مدراشها موجود است رجوع شود به مجموعۀ « چون اصل ) 17-18نمل، (» وردرآ

homidrasch گردآورندة ژلینک)Jellineek (صفحۀ  5جلد)ژلینک اصل داستان را یهودي دانسته لکن آنرا متأثر از )22-26
. ین اسرائیلیات مربوط به این موضوع به تفسیر کالم الهی وارداتی استبنابرا) 388، 1389خزائلی، (»پندارد داستانهاي عربی می

نماید مانند ندا، تنبیه، تسمیه،  شان ده جنس کالم استخراج می میبدي پس از ذکر توهماتی از نمل و وادي ایشان، از سخنان ملک
، تحذیر، تخصیص، تعمیم، اشارت، عذر جثّت « پردازد  ت جثّه و کثرت ایشان میسپس به اسرائیلیا) 193، 7میبدي، . (امر، نص

رین سلف، به بزرگی جثه اعتقاد داشتند ) 194همان، (» ایشان همچون گاومیش بودند البته باید در نظر داشت که میبدي و مفس
ردات که همه وا. شود دیده می) 357، 1میبدي، (چنانکه در صفت جسد بلقیس نیز از آن یاد شد، یا در قد و قوارة حضرت آدم 

تن از  پنج«اسرائیل چنان بزرگ بود که  باشد به عنوان مثال، وهب اعتقاد دارد که میوة انار در زمان بنی وهب و امثالهم می
» توانستند گرفت می اند کس بر و شدند و خوشۀ انگور که بر چوب افکنده بودند به بیست اسرائیل در زیر پوست نیم انار می بنی

  ) 166همان، (

او را . بیارید این ملک موران را، بیاوردند: سلیمان گفت «کند  ریزي می نهایت، دقایق عرفان خویش را چنین طرحمیبدي در 
آن سخن از کجا گفتی؟ که ال یحطمنّکم سلیمان و جنوده : سلیمان گفت. دید بر لباس سیاه مانند زاهدان کمربسته بسان چاکران

اي که من پیغامبرم با عصمت نبوت عدل فرونگذارم و  حرا و ما در هوا و نیز دانستهحطم ما بشما کجا رسیدي؟ شما در ص) نمل/18(
ترسیدم که ایشان نعمت و مملکت تو بینند و آرزوي دنیا و نعمت دنیا خواهند و از سر : گفت ... بر ضعفا و غیر ایشان ظلم نکنم

سلیمان پس از آگاهی از تعداد ) 198، 7میبدي، (» نبیند وقت زهد خویش بیفتند و درویش را آن نیکوتر بود که جاه و منزل اغنیا
دادند اما نخواستیم و  ما را مملکت روي زمین می: گفت«کنید  آیید و در روي زمین سیر نمی لشکر موران، گفت چرا بیرون نمی

شایسته : ادشاه موران گفتسلیمان درصدد مراجعت بود، پ«) 199همان، (» زیرزمین اختیار کردیم تا بجز اهللا کسی حال ما نداند
سلیمان و لشکریان او از آن ران ملخ خوردند و سیر شدند و . اینک من ترا به ران ملخی میهمان کنم. نیست که تو گرسنه برگردي

. اند که به فرمان خداوند خوشه گیاهی نیز روئید که چهارپایان سلیمان از آن خوردند و سیر شدند برخی گفته. ران ملخ تمام نشد
  ) 390، 1389شمیسا، (» سلیمان چون قدرت الهی را دید، چهل روز به عبادت پرداخت

  

  وفات سلیمان
در قصر سلطنت ناگهان مرگ گریبان سلیمان را گرفت و . در سورة سبا قصۀ وفات سلیمان بدین بیان ذکر شده است« 

چکس از مرگ او آگاهی نیافت چه، کسی را یاراي آن همچنانکه برپا ایستاده و بر عصاي خود تکیه داده بود قبض روح شد، اما هی
مدتها بگذشت و موریانه عصاي سلیمان را خورد و جسد سلیمان بر . نبود که بدون اذن و پروانه به محضر سلیمان مشرف گردد

  . ها افزوده است  اما اسرائیلیات در نحوة وفات سلیمان شاخ و برگ) 388، 1389خزائلی، (» زمین افتاد

هر روز بر عادت درختی سبز «المقدس بود  بیند و آن هم روئیدن گیاه خروب در مسجد بیت اي از رسیدن اجل می ن نشانهسلیما
سلیمان پس از آگاهی از ) 125، 8میبدي، (» از زمین برآمدي و هیچ حیوان از آن نخوردي نه از جن و انس؛ نه از مرغان و هوام

ت دارویی درخت، آن را به داروخان ها در تورات نیز آمده  خواص رستنی. نوشتند سپرد و در کتاب طب می ه سلطنتی میخاصی
اول (» شناخت رویند می هاي کوچک زوفا که در شکاف دیوارها می او همچنین تمام گیاهان را از درختان سرو گرفته تا بوته«است 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

95 

 

ن زنده باشم این مسجد خراب نگردد؛ اکنون خرابی وي تا م« : سلیمان گفت. تا اینکه درختی رویید به نام خروب) 4/33پادشاهان، 
الموت در روز موعود، ساعتی مهلت داشت، آن را به ساخت  سلیمان پس از دیدار ملک) 128، 8میبدي، (» نشان مرگ منست

یک «یا رفت به عصاي خود تکیه داده، از دن.. طارمی از آبگینه اختصاص داد و پس از فراهم نمودن لوازم غسل و کفن و حنوط و 
  )126همان، (» سال برین صفت بران عصا تکیه زده بماند

  

   گیرينتیجه
ها منع کرده بود، و او از امر خداوند سرپیچی  دوبار بر سلیمان ظاهر شده و او را از پرستش بت«تورات اذعان دارد که خداوند 

بنابران تورات هرنوع گناهی به پیامبر الهی ) 9-11/10اول پادشاهان، ( » کرد و از او برگشت، پس خداوند بر سلیمان خشمگین شد
برپایۀ همین اساطیر خرافی یهود است که « داند  دهد و از ذکر آن شرم ندارد، یعنی حتی سلیمان را مرتد و مشرك می نسبت می

زیدن خدایان بسیار براي سلیمان با برگ: گوید دربارة حضرت سلیمان با کمال وقاحت می» گوستاولوبون«اي چون  بینیم نویسنده می
سان پادشاهان شرقی زندگی  هاي فاخر و قصرها و نگهبانان، حقیقتاً به با جامه... خود و با تشکیل حرمسراهایی مشتمل بر صدها زن

یهودیۀ، ص به نقل از مقارنۀ االدیان ال.(نمایی و نه از سر زهد و پارسایی بنا کرد المقدس را از سر خود همو بود که بناي بیت. کرد می
این نوع برخورد تورات تحریفی با پیامبران، مغایر با اصول الهی و انسانی است که قرآن نیز ) 410، 1388محمدقاسمی، (» )168

داند و همچنان که ساحت  قرآن کریم ساحت آن جناب را مبرا از پرسش بت می« . بدون هیچ اغماضی با آن به مقابله پرداخته است
» )102/بقره(وماکفر سلیمان : فرماید کند و در خصوص سلیمان می داند و بر هدایت و عصمتشان تصریح می ه میسایر انبیاء را منز

بی شک پیامبر اکرم و صحابی راستین آن حضرت و ائمۀ اطهار به تبعیت از قرآن، با اسرائیلیات ) 525، 15، 1383طباطبایی، (
اند که هر  در داستان سلیمان اموري روایت کرده«اند که  سانی پیدا شدهاما ک. اند و به هیچ عنوان سر سازش ندارند مخالف

اي است که  پایه ها همه مطالب بی این... خردمندي باید ساحت انبیا را منزه از آن امور بداند و حتی از نقل آنها دربارة انبیا شرم کند
  ) 315، 17همان، (» اعتنا نموددست خائنان و جعاالن آنها را در روایات داخل کرده و نباید به آنها 

  

  : هاي تمثیلی و مضامین عرفانی ستاندا
پذیر نیست، بدین معنی که یا باید پردازش شوند مثل  اند و گذشت از آن به هیچ عنوان امکان قسم اول از این بدایع، اسرائیلیات

  . پرست ن به بت و زنان بتداستان قضاوت سلیمان بین دو مادر، یا بایستی به کل حذف شوند مثل تمایل سلیما

شود و اسائۀ ادبی صورت نپذیرفته است هرچند  هایی هستند که ردپاي یهودیان و نصرانیان در آن دیده نمی قسم دوم داستان
رسد که  هرچند به نظر می. توان با الصاق نام افسانه و داستان از آن استفاده کرد انتساب آن به انبیاي الهی مشکوك است، اما می

هاي جدید امتناع  سرایان به خاطر اطمینان از اثرگذاري، از خلق نام هاي داستان را نکره آورد، اما داستان شد اسامی شخصیت می
هاي موجود حداکثر استفاده را  باشد و به خاطر تبیین دقایق سیر و سلوك از نکته عرفان و تصوف نیز از این امر مستثنی نمی. کردند

: سلیمان روزي تمنّی کرد«پردازیم  هاي خیالی سلیمان با خدا و دیگر موارد که در ادامه به شرح آن می رهکند، مانند مناظ می
اي : بارخدایا جن و انس و طیور و وحوش بفرمان من کردي؛ چه بود گر ابلیس نیز بفرمان من کنی تا او را دربند کنم؟ گفت

سلیمان ... دادم: خدایا گر هم دو روز باشد این مراد من بده، گفتبار: سلیمان این تمنی مکن که در آن مصلحت نیست، گفت
آنروز که ابلیس را دربند کرد، زنبیل ببازار فرستاد و کس نخرید که در بازار آن روز هیچ معاملت و تجارت نبود و مردم همه 

ون مهتر بازاریان دربند کنی در معاملت بر دانی که تو چ فرمان آمد نمی... سلیمان گرسنه شد باهللا نالید... بعبادت مشغول بودند، 
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گفت یک روزي «عطار نیز این داستان را در قالب حکایت و تمثیل آورده است با مطلع ) 360، 8میبدي، (» خلق فروبسته شود
  ) 123، 1383عطار، (» بهر من ابلیس را آور براه/سلیمان کاي اله

باشد تا ارج و قدرت همت، در وصول به  ت خاص خویش درصدد مییا داستان سلیمان و مور که عطار نیشابوري با ظراف
و مانند ) 42، 1381عطار، .(اي، به مقام سلیمان وارد کند معشوق، را تبیین نماید که از عهدة آن به خوبی برآمده، بدون اینکه خدشه

به . کند قان سوخته، او را دعوت به سکون میسلیمان دلش به حال مرد پیر ده. االسرار دارد اي که سلیمان با دهقان در مخزن مناظره
فارغم از / مرنج از جواب: پیر بدو گفت« خواهد، دهقان پیر را با ترغیب به کار آخرت، از کار دنیایی بازدارد، که  بیان دیگر، می

  )  86، 1378نظامی، (» دانه زمن، پرورش از کردگار/ با تر و با خشک مرا نیست کار. پرورش خاك و آب

رفت و در دل در مقابل مملکت عظیم  مرد کشاورزي، سلیمان را دید بر مرکب باد می: بن منبه نقل کرده که دي از وهبمیب
در مقابل داستانی نیز حکایت . سلیمان بدو بشارت داد که یک تسبیح اهللا به از ملک سلیمان است. کرد سلیمان، احساس حقارت می

در ما و کار ما به اسخفاف : به او گفت. کند در کار بیل است و مملکت سلیمان را نگاه نمیبیند که  سلیمان مردي را می: که  کرده
عمر . ام که پرواي نظارة دیگران ندارم من در نظارة جالل حقّ و آثار قدرت او چنان مستغرق گشته«نگري، مرد گفت نه بلکه  می

... از من حاجتی بخواه: سلیمان گفت. ر من بر من تاوان بودگذرد اگر به نظارة خلق ضایع کنم آنگه عم من یک نفس است که می
این نه کار من است و نه کار : سلیمان گفت. مرا از دوزخ آزاد کن و بر من رحمت کن و هول مرگ بر من آسان کن: گفت

در : گفت .مرا پندي ده: سلیمان گفت... پس تو همچو من عاجزي و از عاجز حاجت خواستن چه روي بود : گفت. آفریدگان
دار  چشم نگاه... والیت وقتی منگر، در عاقبت نگر، چه راحت باشد در نعمتی که سطوت عزرائیل و هول مرگ سرانجام آن باشد 

  )197، 7میبدي، (» تا نبینی که هرچه چشم نبیند دل نخواهد

چون بادست، از باد در دست چه آنچه ترا دادند از این مملکت دنیوي هم«کند که  اي می النمل به سلیمان اشاره مور وادي
سلیمان پیغامبر با آن همه مرتبت و منزلت او را گفتند اي سلیمان بدست تو جز بادي نیست و آن «) 260، 2میبدي، (» حاصل بود؟

ت بقدر برید و شبانگاه همچنان و اگر سلیمان خواستی که بر آن مساف بامداد مسافت یک ماهه راه می... باد نیز بدست سلیمان نبود، 
برد و بکشتزاري برگذشتی یک  مملکتی بدان عظیمی بر هوا می. زیرا تقدیر الهی بود نه تدبیر سلیمانی... یک گز بیفزاید نتوانستی 

  )293، 6میبدي، (» پره کاه نجنبانیدي

حدت آن بکاهد میبدي نیز به تبعیت از افکار و روایات جاعالن حدیث در این گرداب افتاد و هرچند کوشید که از شدت و 
ولی ندانست که صورت خفیف شدة اسرائیلیات نیز مخرب است و مانند خرّوبی است که به جان مسجد تفسیر افتاده باشد، هم 

خورد اگر  هاي دین را می خرّوبِ اسرائیلیات، پایه. کند نماید و هم تعالیم قرآن را به انتهاي عمر نزدیک می اساس مسجد را هبا می
ماند و انتظار گناه از جانب پیامبران و اولیاي دین هر آن،  یعنی دیگر اعتمادي بر وحی الهی نمی. مندان الهی نبودمبارزة اندیش

گونه تفسیرهاي قرآنِ پاك، چندي است مرده است زیرا موریانه  شکر ایزد عالمان دانستند که قامت این. شد دغدغۀ آیندگان می
بنابراین تفسیر قرآن با قرآن بهترین روش بر فهم دقیق . ایستادن این نوع تفسیر وجود ندارد عصاي اسرائیلیات را خورده، امکان برپا

  . باشد  و سلیم قرآن می

محکم احادیث که نقد آن بر کسی چون او، دشوار   گاهی میبدي در عرفانیات دست به اصالحات زده، و با فرار از قید و بند
به عنوان . هاي اسرائیلی کاسته است ذیري از روحانیات پیر هرات، از اثر مخرب داستاننماید، در چارچوب عرفان و با تأثیرپ می
بلقیس «در مقابل ) 209، 7میبدي، (» تر از ملک وي است چون رسول وي مرغ است بدانست بلقیس که ملک سلیمان عظیم«: مثال

اي که ابتداء آن نام خدا  ، بزرگوار نامه و کریم نامه»یمالرح اهللا الرحمن ببسم«کتاب کریم النّه مصدر : چون آن نامه بخواند گفت
  ) 216همان، (» را انس و جانرا پیغامست است، دل
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  نوشت  پی
داود،  بن المنتهی آویخت، در نهایت به سلیمان اي، از انگشت وي بپرید و در شاخ سدرة انگشتري آدم است که طی اسرائیلیه. 1

  )150، 1میبدي، . (به ارث رسید 
  )91، 8میبدي، . (برد  همانگونه که سنگ ، لباس موسی را برداشته ، با خود می. 2
سلیمان چون بر یکی از «) 243، 1387طوسی، (» سلیمان، دیوان را عملها فرمودي سخت باصطخر و مزد ایشان بصنعا دادي « . 3

، 8میبدي، (» البحر او شد الصخر فالقاه فی ایشان خشم گرفتی کان قدحبسه فی دنّ و شد رأسه بالرصاص او جعله بین طبقین من
... بن مروان بفرمود تا غواصان فرو رفتند  عاملی ازان عبدالملک«کند  طوسی طی داستانی، حبس دیوان در دریاها را تأیید می) 126

یا : گفت رید و میسبویی چند مسین برآورد بجهدي عظیم، سرها بقلعی گرفته ، بفرمودي تا سرش باز کردند از هر یکی دیوي بپ
، 1387طوسی، (ها که از دیوان در آزار بودند، آنها را به دریا بازگرداندند  البته به خاطر رعایت دل بوزینه» داود الی کم تحبسنا ؟ ابن

101(  
سورة مبارکۀ سبأ که از تسلط سلیمان بر جن و عذاب اخرويِ سرکشان ایشان سخن گفته است، عذابی  12میبدي ذیل آیۀ . 4

، 8میبدي، (» انّ اهللا تعالی وکّل بهم ملکا بیده سوط من نار، فمن زاغ عن امر سلیمان ضربه ضربۀ احرقته«دنیوي نیز متصور شده 
، 4مثنوي، (» تازیانه آیدش بر سر چو برق/ دم گژ رود از مکر و زرق دیو یک«عذاب دیوان را موالنا نیز قبول نموده است ) 121

1148(  
مس یا روي است که از مانند آب » القطر  و اسلنا له عین«گوید که منظور از  سور، مبارکۀ سبأ می 12یۀ میبدي در ذیل آ. 5

)   121، 8میبدي، (است   شناختند و اکنون هر چه هست از آن چشمه و مردم  قبل از آن مس را نمی. جاري بود 
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 .  1371، ، تهران، انتشارات فردوس، یازدهم 2اهللا، تاریخ ادبیات در ایران، جلد  صفا، ذبیح

دحسین، ترجمۀ تفسیر المیزان،  دباقر موسوي همدانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی 20طباطبایی، سیدمحم جلد، ترجمۀ سیدمحم
  .  1383جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم هجدهم، 

دبن بلعمی، تصح   دبن محمدبن جریر، تاریخ بلعمی، تکمله و ترجمۀ تاریخ طبري، ابوعلی محم دتقی بهار طبري، محم یح محم
ار، اول،  1380به کوشش محمد پروین گنابادي، تهران، زو  . 

د روشن، تهران، سروش، چهارم، 1، جلد )گردانیده منسوب به بلعمی(ـــــــــــــــــــــــــ، تاریخنامه طبري 1389، محم .  
ر ستوده، تهران، شرکت انتشارات علمی طوسی، محمد بن محمود بن احمد، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، منوچه

 . 1387و فرهنگی، سوم ، 

 . 1381نامه، فؤاد روحانی، تهران، زوار، ششم ،  الدین، الهی فرید عطار، شیخ

 . 1383نامه، نورانی وصال، تهران، زوار ، ششم،  ــــــــــــــــــــ، مصیبت

 .  1387فارس حسون کریم، قم، بوستان کتاب، دوم ، االنبیاء و االئمه،  علم الهدي ، شریف المرتضی، تنزیه
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 .  1386عمادزاده، حسین، تاریخ انبیاء و قصص قرآن از آدم تا خاتم ، تهران، اسالم ، چهارم ، 

جلد، ترجمۀ مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، تهران، 4الدین،  غزّالی، ابوحامد محمد، احیاء علوم
 .  1366فرهنگی ، دوم ،  انتشارات علمی و

 . 1387الکفایه، عفت کرباسی، تهران، زوار، سوم ،  الهدایه و مفتاح الدین محمود ، مصباح کاشانی، عزیز

 .کتاب مقدس 

 .1378کمالی، سیدعلی، شناخت قرآن، تهران، اسوه، سوم، 

 . 1382ان، اساطیر، اول، اي از تلمود، امیرفریدون گرگانی و یهوشوع نتن الی، تهر کهن، ابراهام، گنجینه

 .1388محمدقاسمی، حمید، اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهاي انبیاء در تفاسیر قرآن، تهران، سروش، چهارم، 

 .  1387مستوفی، حمداله، تاریخ گزیده، عبدالحسین نوائی، تهران، امیرکبیر،  

ل،  ق .هـ 1432مسلم، صحیح مسلم، صدقی جمیل العطّار ، بیروت، دالفکر، او . 

رون فی ثوبۀ القشیب، مد هادي، التّفسیر و المفس1377ج، قاسم النوري،مشهد،دانشگاه علوم اسالمی رضوي، اول،2معرفت، مح . 

 . 1386ج، ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، آگاه، سوم، 2مقدسی، مطهربن طاهر، آفرینش و تاریخ، 

 . 1380الدین خرمشاهی، تهران، دوستان، پنجم،  ج ، قوام2 الدین محمد، مثنوي معنوي، مولوي، جالل

 . 1389الدین، کتاب االنسان الکامل، ماریژالن موله، تهران، طهوري، دهم،  نسفی، عزیز

 . 1378دستگردي، تهران، قطره، سوم،  االسرار، حسن وحید اي، مخزن نظامی گنجه

 .  1383هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، تهران، اساطیر، دوم، 
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  : ایرانی زن نویسندگان هاي نوشته در زن شخصیت بازنمایی چگونگی

  »کنم می خاموش من را ها چراغ«رمان موردي يمطالعه

  )انتقادي شناسی گفتمان منظر از تحلیلی(
  

  1مریم رستگار

  2فاطمه علوي

  :چکیده

اریخ ادبی، بازتابی از نظام اجتماعی آن ملّت قلمداد هاي مختلف ت ادبیات هر ملّت، با شکل و محتواي خاص خود، در دوره
اما امروزه  .ي کامالً متفاوت و جدا هستند شناسی متعلّق به دو حوزه پیش از این، تصور غالب بر این بود که ادبیات و زبان. شود می
تحلیل گفتمان . دهد علوم سوق میشناس را به سوي مرزهاي دیگر  گردد که پژوهشگران زبان شناسی علمی پیشرو محسوب می زبان

این رویکرد نوین، بر این باور است که هیچ گفتمانی خالی . اي، برگرفته از زبان شناسی انتقادي است اي بین رشته انتقادي نیز، شاخه
جتماعی و کند تا با درنظر گرفتن عوامل بافتی و زبانی، روابط پنهان قدرت، سلطه، نابرابري ا از ایدئولوژي نیست وتالش می

ی بر متون و گفتمان .سوءاستفاده از قدرت را برمال کند ه خاصهاي سیاسی و اجتماعی  هرچند تحلیل گفتمان انتقادي، تأکید و توج
توانند در خدمت ارتباط و انتشار عقاید و افکار باشند، از این رو  دارد، اما با پذیرش این امر که ادبیات و آثار هنري و ادبی هم می

هاي خاص نویسنده خود را  از آن جا که هر متن ایدئولوژي .توان با رویکردي انتقادي تحلیل و تفسیر کرد ن ادبی را نیز میمتو
هاي یکی از نویسندگان زن ایرانی است، تا نشان دهد  دهد، هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه بازنمایی زنان در نوشته بازتاب می

معنایی ون لیوون  -براي این منظور با استفاده از چارچوب جامعه شناختی. شان چگونه استکه نگرش زنان به خود و محیط اطراف
ي رمان نویس  ، نوشته»کنم ها را من خاموش می چراغ«، که در مواردي توسط نگارنده تعدیل گردیده، به تحلیل رمان )2008(

اند و میزان رازگونگی  هایی بهره گرفته اي خود از چه مؤلّفهه پردازد، تا نشان دهد که زنان در بازنمایی می» زویا پیرزاد«معاصر 
براي این منظور پس از تفکیک جمالت گفتمان مدار از جمالت غیرگفتمان مدار بیان شده . ها به چه میزان بوده است هاي آن گفته

ت ط شخصیتحلیل و بسامد و درصد به  ها، جمالت گفتمان مدار بر اساس الگوي یادشده هاي زن در اثر فوق و شمارش آن توس
ص گردید کارگیري هر یک از مؤلّفه ها، میزان ارجاعات  در نهایت با استفاده از محاسبات آماري و بر اساس بسامد مؤلّفه. ها مشخّ

                                                        
 آزاد واحد علوم و تحقیقات فارس دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه - 1
 استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فارس - 2
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بسیار نزد زنان » اظهار«هاي  کارگیري مؤلّفه آمار به دست آمده نشان داد که به. صریح و پوشیده تعیین و رازگونگی محاسبه گردید
همچنین، نتایج حاکی از . پرکاربردترند» فردي سازي«و » نام بري«، »فعال سازي«هاي  بوده و از آن میان نیز مؤلّفه» حذف«بیشتر از 

ال و پویا بوده و به دور از پوشیدگی سخن می گویند آن است که برخالف نظر برخی منتقدان، زنان داراي نگرشی فع.  
  

  

ت زن روایی، تحلیل گفتمان انتقادي،ادبیات  :ها ید واژهکل الگوي ون لیوون، کارگزاران اجتماعی، شخصی. 
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 مقدمه - 1

که همزمان با پیدایش رمان، جوامع مرد ساالر بودند، زنان از همان آغاز در این عرصه حضور  در جوامع غربی با وجود این
ا با این وجود، زنان . آورند بی، این هنر را هنري زنانه به شمار مییافتند و چنان این حضور را مسجل کردند که امروزه منتقدان اد ام

د بودند که در جوامع مرد ساالر و طی قرون متمادي به آن همین قیود در وجود . ها قبوالنده شده بود نویسنده به قیود درونی مقی
یتشان باز می ها را از سخن گفتن درباره زنان، آن ا . داشت ي خود و جنسنسل جدیدي از زنان نویسنده ظاهر شدند  1940سال  ازام

اعتنا شده و به کاوش در درون خود پرداختند تا استقالل خود از مردان را اثبات کنند و بدین  که به وجود جنس مخالف، بی
  .صورت بود که زنان به بازگویی اسرار و احساسات درونی خود پرداختند

ش نرفته و زنان نویسنده و به خصوص رمان نویسان زن نتوانستند خود را به طور کامل از در ایران، اما وضعیت بدین شکل پی
ي هفتاد، تعداد زیادي از آنان با دیدن مظاهر دنیاي جدید و آگاهی  اما در نهایت در دهه. هاي مرسوم جامعه جدا سازند قیود و سنّت

یت خود توانستند نگرش خود را تغیی ت و جنسر دهند و به انتقاد از نادیده گرفتن زنان و فشار عقاید سنتّی بپردازندنسبت به موقعی .
  .هاي زن و نشان دادن وضعیت زن در جامعه پرداختند ها همچنین به کاوش در ویژگی آن

ات کسانی هستند که شاید اعمال قدرت از طریق زبان به وسیله آن ا در میان صاحبان گفتمان، نویسندگان ادبی ازذهن ها دور  ام
تر از  ها پوشیده کنند که کار نویسنده و شاعر فقط خلق زیبایی است پس اعمال قدرت آن گونه تصور می بیاید، چرا که گروهی این

زیرا ایدئولوژي وقتی به خوبی اثر گذار است که خود را . تأثیرگذارتر است تر و دیگر صاحبان قدرت و بالطبع گاهی خطرناك
شود کمتر به عنوان ابزار اعمال قدرت، محسوب شده و مخفی سازي در آن، به خوبی انجام  هنر تلقّی می مخفی کند و ادبیات چون

 .گیرد و تأثیر آن بیشتر است می

هاي خود سعی در به تصویر کشیدن  نویسند و در نوشته در میان ادیبان نیز، نویسندگان ادبیات روایی، به زبان مردم جامعه می
یابد، پس در وراي هر  که زبان و جامعه از یکدیگر جدا نبوده و هر یک در دیگري تظاهر می از آنجایی. ندواقعیات جامعه دار

هاي  ي نگرش مردم آن جامعه به پدیده هاي زبانی فرهنگ یک جامعه و نحوه این انتخاب. اي نهفته است انتخاب زبانی فکر و اندیشه
 .کند اطرافشان را نمایان می

هدف تحلیل . کوشد مردم را بیشتر نسبت به نقش زبان در ایجاد ایدئولوژي خاص آگاه سازد انتقادي میگر گفتمان  تحلیل
گفتمان انتقادي نیز توجه به ساز و کارهایی است که ضمن آن ساختارهاي گفتمان مدار، مناسبات قدرت و سلطه را در جامعه 

ات جامعه پرداخته و  از آن. کشند ه چالش میها را ب کنند و یا آن ها تأکید می بخشند، بر آن تحقّق می ات روایی به واقعیجایی که ادبی
ات بر اساس دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادي می اي از آن را به تصویر می گوشه تواند بهترین راه براي  کشد، تحلیل این نوع ادبی

 . رافشان باشدي نگرش مردم یک جامعه به جهان اط کشف ساختارهاي موجود در جامعه و نحوه

داند و بر این باور است که عقاید و تفکّرات هر  جا که دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادي، زبان را بازتاب تفکّر می همچنین از آن
ي نگرش آنها به محیط  تواند ابزاري مناسب در توصیف جایگاه اجتماعی زنان و نحوه شود، می فرد در زبان وي متجلّی می

ي  توان به بررسی و تحلیل زبان نویسندگان ایرانی و شیوه این رو با استفاده از تحلیل انتقادي گفتمان می از. اطرافشان باشد
کنند و  ها چگونه زنان را تصویر سازي می ها به زنان چگونه است؟ آن ي نگرش آن ها پرداخت و نشان داد که نحوه تصویرسازي آن

  هند؟د ها را به محیط اطرافشان نشان می دیدگاه آن
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ي زن پرداخته شود تا از این راه بتوان  ي بازنمایی زنان توسط یک نویسنده در این نوشته سعی بر آن است تا به بررسی نحوه
ص کرد نحوه سر نیست مگر با بررسی زبان آن. ي نگرش زنان به محیط اطرافشان را مشخّ ها، چرا که بررسی نگرش خاص  و این می

هاي  هاي این پژوهش را نقل قول داده. تواند به فهم و درك بسیاري از موارد کمک کند ها می آن به زنان در جامعه و جایگاه
بدین ترتیب که پس از گزینش متن اصلی، به منظور جمع آوري . دهد می کنمتشکیل ها را من خاموش می چراغمستقیم رمان 

ها جمالت گفتمان مدار در این اثر  بررسی، و از میان آن صورت مستقیم درمتن رمان ذکرشده به)1پاره گفتارهاي(ها، جمالت داده
آوري  هاي زن ، به طور جداگانه جمع سپس به منظور هماهنگی بیشتر، جمالت بیان شده توسط شخصیت. به دقّت استخراج شد

-جامعه شناختی در نهایت، بر طبق این الگوي. لیوون گنجانده شدند هاي چارچوب ون شده و سپس این جمالت در تقسیم بندي
ص شود که ایدئولوژي پنهان  گرفتند ها استخراج و مورد بررسی وتحلیل قرار مدار موجود در آن معنایی ساختارهاي گفتمان تا مشخّ

 . گیري ارائه خواهد شد شود و در پایان نتیجه در گفتار زنان چگونه بازنمایی می

 

  2تحلیل گفتمان انتقادي - 2
این رویکرد زبان را به عنوان مفهومی . دارد» شناسی انتقادي زبان«ن ریشه در حرکتی با عنوان به گفتما» انتقادي«رویکرد 

گیرد، بلکه بر کارکردهاي اجتماعی و ایدئولوژیکی زبان در تولید و یا تغییر ساختارها و روابط  در نظر نمی» شفّاف«و » خنثی«
و » چرا«که  کرد تا بر این هاي زبانی تأکید می یح و تفسیر صورتزبان شناسی انتقادي بیشتر به توض. کند اجتماعی تأکید می

ي تحلیل گفتمان وسعت بیشتري یافت و  شناسی انتقادي، گستره بنابراین به دنبال زبان. شوند ها تولید می این صورت» چگونه«
تحلیل انتقادي . پرداخت اجتماع میرویکردي که به ارتباط بین گفتمان، قدرت، ایدئولوژي و . مطرح شد» تحلیل گفتمان انتقادي«

ي زبان و قدرت و ایدئولوژي زور و  هاي زبانی و اعمال گفتمانی به فرآیندهاي ایدئولوژیک در گفتمان، رابطه در بررسی پدیده
خود  ي گران هدف و موضوع مطالعه اي کنش همچنین عناصر زبانی را به همراه دانش زمینه. نابرابري در گفتمان توجه کرده است

هاي تلویحی طبیعی شده که منشأ ایدئولوژیک دارند در گفتمان فراوان یافت  تحلیل انتقادي مدعی است، گزاره.دهد قرار می
 .کنند شوند و در تعیین جایگاه مردم، به عنوان فاعالن اجتماعی نقش ایفا می می

ي آن علوم  است و عاملی است که به واسطه اي در زبان شناسی در واقع، تحلیل گفتمان انتقادي یک روش علمی بین رشته
ي تغییرات اقتصادي و  ریشه. شوند اجتماعی و زبان شناسی در یک چارچوب تئوریک و تحلیل واحد، با یکدیگر جمع می

اجتماعی به مقدار قابل توجهی در تغییرات زبان و گفتمان نهفته است و در تحلیل گفتمان انتقادي یک تعامل ارتباطی انجام 
دهد در  چه که در سطوح اجتماعی رخ می مند با آن طور نظام هاي زبانشناختی و نشانه شناختی به گیرد تا نشان دهد که شاخصه یم

 .ارتباط است

هاي افراد،  ها و ایدئولوژي ها بر پایه دیدگاه شود بلکه آن از متون، تنها به منظور آگاه ساختن دیگران از واقعیات استفاده نمی
ت دست داشتند قرار دارند... ا، نهادها وه سازمان بنابراین یکی از اهداف بزرگ تحلیل گفتمان . که در ساختن و تولید واقعی

تحلیل گفتمان انتقادي مقوالت مختلفی را از . باشد شود می انتقادي، آشکار کردن منبع سلطه و نابرابري که در جامعه مشاهده می
یت، قومیت، تفاوت فرهنگی ت و این جمله جنس شوند مورد  که چگونه این موارد در یک متن تولید و بازتاب می ، ایدئولوژي و هوی

ص می. دهد بررسی قرار می هاي متنوع  گوینده از میان ساختارها و شکل/ کند که چرا نویسنده بنابراین تحلیل گفتمان انتقادي مشخّ

                                                        
1utterance 
2 Critical Discourse Analysis(CDA) 
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ی را انتخاب می ت است، زیرا این امکان را به 1»ییچرا«پس این . کند فقط ساختار و شکل خاص در تحلیل گفتمان انتقادي حائز اهمی
هاي پنهانی در  وي بر این باور است که فرض. گر و بافت اجتماعی را نشان دهد ي بین کنش و کنش دهد تا بتواند رابطه فرد می

بنابراین با نگاهی به . هاي خاص خود هستند ژينیستند، بلکه مملو از ایدئولو 2»مبرا«ها وجود دارد که نه تنها  پشت این انتخاب
ي خود، ما را به  این گام، به نوبه. توان فرآیند اجتماعی و همچنین ایدئولوژي نهفته در آن را تبیین و کشف کرد ساختار زبان می

  .قدرتی که در جامعه و نهادهاي اجتماعی وجود دارند. دهد سوق می» قدرت«سمت کشف 

 

  زبان و جنسیت - 3
یت در علوم انسانی همواره مورد توجه قرار داشته است  ا انگیزه. جنس یتی  ام یتی و موضوع برنامه جنسي اصلی براي نقد جنس
ت نهضت فمینیسم نسبت داد ي دوم سده توان به نیمه ها در دوران معاصر را می زبان الیرسد که  با این حال به نظر می. ي بیستم و با فع
یتی زبانریزي جن برنامه ي تنگاتنگی با حوزه تحلیل گفتمان انتقادي دارد این حوزه از مطالعات رابطه. اي طوالنی دارد ها نیز سابقه س .

بنابراین براي رفع این تبعیض تاریخی، الزم . ها معتقدند که ساختارهاي زبانی مردمحور، جهان را مردمحور نموده است فمینیست
هاي مرکب و جایگزینی  موجود در واژه manبراي مثال آنها اقدام به تغییر جزء (کّرزدایی شود است که از برخی عناصر زبانی مذ

یتی زبان همچون برنامه ریزي  البتّه برنامه) .اند ها کرده براي آن  womanو یا ساختن جفت داراي جزء personآن با  ریزي جنس
 .ریزي گردد هاي اجتماعی موجود طرح با تکیه بر واقعیتتواند در سطوح گفتمانی کالن و  هاي زبان می در سایر حوزه

یت فرهنگی اجتماعی«و » جنس زیست شناختی«با تمایز گذاشتن میان ) 2006( 3وارداف یت در زبان را  مسأله» جنس ي جنس
یتی طبیعی و دستور. کند اي فرهنگی و بافت محور تلقّی می بیشتر پدیده او . شود ها می ي در زبانبا این حال وي قایل به دو نظام جنس

هاي  وي براي توجیه تفاوت. کند هاي آوایی و زبرزنجیري، واژگانی، دستوري، معنایی و گفتمانی نیز اشاره می همچنین به تفاوت
  : کند زبانی در دو جنس به سه مورد اشاره می

 تسلّط مرد بر زن -3تفاوت اجتماعی زن و مرد  -2شناختی زن و مرد  تفاوت زیست -1

در نهایت وي معتقد . داند ظهارنظرهاي قاطعانه و بدون توجه به بافت را در مورد هر نوع مقایسه بین دو جنس مردود میو ا
ها وقتی رفع  این تبعیض. هاي جنسیتی دست یافت توان به تحولی اساسی در جهت رفع تبعیض ها نمی است که با تغییر صوري زبان

  .ان، تغییر کرده باشدشوند که مبانی فکري زنان و مرد می

زنان از اصطالحات عامیانه به میزان . هاي گذشته ثابت شده که گفتار زنان از گفتار مردان تا حدودي متفاوت است در طی دهه 
ي زبانی مردان و زنان،  در هر جامعه. ي زبانی معیار استفاده کنند کنند و سعی دارند که در گفتار خود از گونه کمی استفاده می

به عالوه، رفتارهاي . هاي دستوري و آوایی دارند ي خود را در کاربرد الگوها و ویژگی هاي ویژه الحات خاص و حتّی گرایشاصط
نی هستند، همراهند) غیر کالمی(زبانی معموالً با رفتارهاي غیر زبانی  هاي زبانی میان زنان و  تفاوت. که داراي ارزش ارتباطی معی

 .شود هاي واژگانی، دستوري و آوایی را شامل می اي از ویژگی توجه است و مجموعه مردان در بعضی جوامع قابل

نی وجود دارد که تنها از سوي یکی از دو جنس، به کار گرفته می ها، واژه در بسیاري از زبان به دلیل . شود ها و اصطالحات معی
. هاي غیر معتبر در گفتار آنان، بسیار کمتر از مردان است یژگیهاي زبانی معتبر دارند تظاهر و کارگیري گونه گرایشی که زنان در به

                                                        
1 whyness 
2 innocent 
3 Ronald Wardhaugh 
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جا که مردان، محافظه کاري کمتري در این  از آن. کنند هاي جدید یا داراي ارزش اجتماعی پایین کمتر استفاده می زنان از صورت
دلیل  باید توجه داشت که زنان به. تندهاي زبانی غیر معتبر، پیشرو هس ها و یا ویژگی کارگیري و گسترش بدعت مورد دارند در به

 .کنند اي بازي می هاي زبانی معتبر و معیار، در تغییرات زبانی نقش عمده این گرایش، به استفاده و گسترش ویژگی

ت و نقش اجتماعی متفاوتی است که هر یک از  ي تفاوت گروهی معتقدند که دلیل عمده هاي زبانی میان زنان و مردان، موقعی
هاي زبانی  هاي اجتماعی است و ویژگی هاي زبانی میان زنان و مردان یکی از نتایج نابرابري و گروه در جامعه دارند، تفاوتاین د

ت اجتماعی میان اعضاي این دو گروه جاي دارند آنان بازتاب تفاوت جا که نسبت  زنان از آن. هایی است که از نظر نقش و موقعی
ت هاي معاشرت محدودتري نیز دارند، به طور طبیعی  ي تازه و پیچیده اجتماعی سر و کار دارند و محیطها به مردان، کمتر با موقعی

هاي زبانی مختلف هستند و به همین دلیل مهارت کمتري هم در این مورد از خود  نسبت به مردها کمتر مجبور به استفاده از گونه
تري در  تر و مناسب جا که در اکثر جوامع، از زنان رفتار اجتماعی صحیح نهمچنین به نظر جامعه شناسان زبان، از آ. دهند نشان می

  . رود، رفتار زبانی آنان نیز نه تنها متفاوت از مردان است، بلکه از نظر اجتماعی بهتر است مقایسه با مردان انتظار می
هاي کمتري در این زمینه  مطالعات و پژوهشبررسی ابعاد جنسیتی زبان از موارد پژوهشی نو در تمام جهان است، اما در ایران 

  .صورت گرفته است
  

  شناسی و ادبیات زبان - 4
هاي مختلف تاریخ ادبی، بازتابی از نظام اجتماعی آن ملّت قلمداد  ادبیات هر ملّت، با شکل و محتواي خاص خود، در دوره

هاي زیبا  مایه گیري از دست کند و با بهره در آن زندگی مینویسنده، فردي از جامعه است که با تأثیرپذیري از محیطی که . شود می
ادبیات به عنوان بخشی از فرهنگ در بستر . پردازد هاي اجتماعی می ها و رویدادها و اندیشه شناختی به بیان هنري و ادبی پدیده

  . کند شود و رشد می جامعه ایجاد می
، شکل و زبان آثار ادبی با نظام اجتماعی سیاسی جوامع ارتباط کند، طرز بیان اشاره می) 1386(طور که سرسرابی  همان

در جوامع آزاد، کلمات چه در آثار ادبی و چه در گفتارهاي روزانه، دقیقاً براي مصداق و مدلول خود در هنگام . تنگاتنگی دارد
ل. روند وضع کلمات، در نظر گرفته شده به کار می به زور و تمرکز قدرت در وجود  در جوامع فاقد آزادي که حاکمان با توس

. روند کار نمی پردازند و مردم، فاقد آزادي عقیده و عمل هستند، کلمات در جاي و مقام اصلی خود به ي جامعه می خود به اداره
چه در جامعه  ني مهم گویی، بر بیان آ برد و در سایه ها، به استعاره و مجاز و سمبل پناه می نویسنده براي بیان هنري حقایق و واقعیت

  . روند کار نمی به بیان دیگر کلمات در جوامع خودکامگی شناور هستند و در معناي حقیقی خود به. پردازد گذرد می می
نخستین ویژگی زبان ادبیات آن است که بیش از انواع دیگر زبان به معنا پرداخته و لذا ) 1383(ي یار محمدي  بنا به گفته
که بکوشد تا از صورت به معنا دست یابد، یک معنا را به معناي دیگر پیوند زده و یکی را  ان بیش از آناین نوع زب. نمادین است

دومین  ویژگی آن، این است که به سبب پیوند نمادینی که بین . گرداند و از این رو زبانی نمادین است نماد و سمبل دیگري می
صد مطمئن شد که از میان معناهاي گوناگون کدام یک صورت  در توان صد آورد زبانی مبهم است و هیچگاه نمی معانی پدید می

ات آن است که از مسئلۀ. است و کدامیک معنا مین ویژگی زبان ادبیتواند متناسب  ي صدق و کذب فارغ است و به جاي آن می سو
یت دارداما بیش از هر نقش دیگري نقش آفرین. یا نامتناسب باشد و بنابراین تناسب بنیاد است ات است که اهماین نوع . شی ادبی

  . زبان بر آن است تا در ازاي هر معنایی، معناي نمادین دیگري بیافریند
ي کامالً متفاوت و جدا  شناسی دو رشته کامالً مجزا و متعلّق به دو حوزه پیش از این، تصور غالب بر این بود که ادبیات و زبان

کردند اما امروزه  شناختی به ادبیات را کامالً رد می دانستند و رویکرد زبان و را کاري بیهوده میي این د هستند و بسیاري مداخله
  . دهد شناس را به سوي مرزهاي دیگر علوم سوق می بررسی دقیق زبان پژوهشگران زبان.گردد شناسی علمی پیشرو محسوب می زبان
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ات را مورد بررسی قرار داد فردینان دوسوسورشناختی مس رسد اولین کسی که با نگاه زبان به نظر می 1ائل مربوط به ادبی 
ها آغاز شد و بدین ترتیب  ي خصوصیات ظاهري متون و زیبایی آن شناس مشهور سوئیسی بود سپس مطالعاتی در زمینه زبان
بان به نقش ادبی آن نیز توجه نشان هاي مهم ز شناسی به تدریج در مورد ادبیات سخن راند و به عنوان علم زبان، در میان نقش زبان
 .داد

. شناختی با ادبیات از طریق مطالعات تحلیل متون ادبی، سبک شناسی و نقد ادبی مرتبط است تحلیل گفتمان انتقادي و نقد زبان
توان با  ها را نیز می آن از این رو. اند گران گفتمان انتقادي بر این باورند که متون ادبی نیز مانند سایر متون در خدمت ارتباط تحلیل

شناسان و منتقدان متون از جمله متون ادبی با فرآیندهاي فرهنگی سرشار از ایدئولوژي  زبان. نگرش و روش انتقادي تحلیل نمود
در نگاه . سروکار دارند از این رو باید در جهت نمایاندن حقایق پنهان شده در پشت متون از ساز و کارهاي مناسب بهره گیرند

  . ي زبان و گفتمان است لیل گران گفتمان انتقادي ادبیات به مثابهتح
هاي انجام شده در این رابطه  با نگاهی کلّی به رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي در ایران و خارج از ایران و تنوع و شمار پژوهش

تواند در ادبیات نیز  تحلیل گفتمان انتقادي میبنابراین . توان به کاربرد این رویکرد و نتایج آن در متون مختلف توجه داشت می
 .سهم مؤثر و کاربردي داشته باشد

ات، تحلیل متون ادبی و نقد متون ادبی محرز  ي نقد زبان با توجه به مطالب فوق رابطه شناختی و تحلیل گفتمان انتقادي با ادبی
  .  است

 

 ي تحلیل گفتمان انتقادي رویکرد ون لیوون در زمینه - 5

شناسان بسیاري در زمینه تحلیل گفتمان انتقادي به تحقیق و نظریه پردازي پرداخته و هر یک رویکردهاي منحصر به فردي  زبان
توان به فردوس  ، و از میان زبانشناسان ایرانی می5، ون لیوون4، ون دایک3، ووداك2توان به فرکالف اند از آن جمله می ارائه نموده

  .آقاگل زاده اشاره کرد

هاي جامعه  پرداختند؛ شاخص گران گفتمان انتقادي که بیشتر به بعد زبان شناختی گفتمان می یوون، بر خالف دیگر تحلیلون ل
وي معتقد است که در اکثر موارد مقوالت زبان شناختی با مقوالت جامعه شناختی . دهد را مالك تحلیل قرار می 6معنایی -شناختی

دهند و کارایی این  تر از متن به دست می تر و جامع معنایی گفتمان، شناختی عمیق -ناختیهاي جامعه ش منطبق نیستند و مؤلّفه
ص کردن عامل یک عمل . هاي زیرین بیشتر است ویژه الیه هاي متفاوت گفتمان، به دادن الیه ها در نشان مؤلّفه براي ون لیوون مشخّ

کارگیري  کارگیري و یا عدم به تحلیل گفتمان انتقادي باید ابتدا به به باور وي در. ي آن در یک گفتمان بسیار مهم است و پذیرنده
ص نمود و سپس به تحقیق زبان -هاي جامعه شناختی هر یک از مؤلّفه . ها در گفتمان و یا متن پرداخت شناختی آن معنایی را مشخّ

وي معتقد است که کارگزاران . کند فاده میهاي خود است هاي اجتماعی در تحلیل هاي زبانی، از طبقه وي به جاي استفاده از طبقه
                                                        

١ Ferdinand de Saussure 
2 Norman Fairclough 
3 Ruth Wodak 
4 Teun. A. Van Dijk 
5 Theo Van Leeuwen 
6 socio- semantics 
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شناختی بر هم  همیشه با کارگزاران زبان) کننده در گفتمان است منظور از کارگزاران اجتماعی مجموعه افراد شرکت(اجتماعی 
که به ) 2008(لیوون چارچوب ون . هاي زبانی گیرد و نه از نشانه منطبق نیستند و معنا و منظور نیز از فرهنگ گویشوران نشأت می

معنایی است که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم -هاي جامعه شناختی عنوان چارچوب این پژوهش برگزیده شده، شامل مؤلّفه
 .پرداخت

 

   1حذف 1- 5

شوند که این حذف، هم به اهداف و  شوند و برخی از آنها حذف می ي کارگزاران اجتماعی در متن بازنمایی نمی گاهی همه
هستند، که در این موارد  2»غرض بی«ها  بعضی از این حذف. ولیدکننده گفتمان بستگی دارد و هم به مخاطبان آن گفتمانمنافع ت

باشد و یا اینکه موضوع به  فرض بر آن است که یا مخاطبان بر آن جزئیات واقفند، و خواننده یا شنونده قادر به حدس زدن آنها می
ها آگاهانه و به عمد، در راستاي نیل به اهداف تولیدکنندگان آن گفتمان  دیگر از این حذفاما برخی . شود ها مربوط نمی آن

  :گیرند ها نیز، خود به دو شکل صورت می این گونه حذف. گیرد صورت می

ها حذف  اي انجام شود که در آن هم کارگزاران اجتماعی و هم اعمال و رفتار آن وقتی حذف به گونه: 3پنهان سازي. 1
اي به  ي آن هیچ اشاره هیچ اثري از کارگزاران برجاي نماند و بازیابی و شناسایی کارگزاران غیر ممکن نماید، که در نتیجه شود،

  .شود کارگزاران اجتماعی در هیچ قسمتی از متن مشاهده نمی

  )19: کالریس.(دهند محل کارت را نشان می

 )61: کالریس.(از تهران آمدند دنبالش

ص نیست که چه کسی دارد محل کار را نشان میهاي با در مثال( دهد، و چه کسی از تهران به دنبالش آمده و در هیچ  ال مشخّ
 .)اي به این کارگزاران اجتماعی نشده است کجاي متن نیز اشاره

یا  شوند و ها در جایی دیگر از متن ذکر می رغم حذف کارگزاران اجتماعی در عمل، خود آن گاهی علی: 4زمینه سازي . 2
توان حدس زد و بنابراین بازشناسی  در نتیجه عامل محذوف را می. ماند اعمال و رفتارشان در متن حفظ شده و اثر حذف باقی می

  .هاست در این نوع حذف، هدف بیشتر راندن کارگزاران اجتماعی به حاشیه و گرفتن توجه از آن. سازد کارگزار را ممکن می

  )10: نهآرمی. (دیروز اسباب کشی کردند

 )13: کالریس.(خبر آمده همین اآلن فهمیدم بی

به این کارگزاران . خبر آمده است که بی» امیلی«اند، و  است که اسباب کشی کرده» خانواده امیلی«هاي باال منظور  در مثال(
 .)اجتماعی در جمالت قبل اشاره شده و بنابراین قابل بازشناسی هستند

                                                        
1 Exclusion 
2 innocent 
3 Suppression 
4 Backgrounding 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 108

  1اظهار 2- 5

در بسیاري از موارد کارگزاران اجتماعی و . باشد قرار دارد اظهار می» حذف«ي مقابل  یی که در نقطهصورت دیگر بازنما 
هاي  بازنمایی کارگزاران اجتماعی به این شکل خود به شیوه. شوند عاملین عمل، به صراحت و مستقیماً در گفتمان و متن ذکر می

  : گیرد که عبارتند از متعددي انجام می

  2نقش تعیین 2-1- 5

ها، کارگزاران  در بازنمایی. است 4»ي عمل پذیرنده«و چه کسی  3»عامل عمل«در تعیین نقش باید مشخّص شود که چه کسی 
ال بپذیرند و یا نقش منفعل پس تعیین نقش به دو شکل زیر صورت می اجتماعی می گیرد توانند یا نقش فع:  

ال سازي«در : 6و منفعل سازي 5فعال سازي ال، پویا، اثرگذار و در حقیقت عامل کارگز» فعاران اجتماعی به عنوان نیرویی فع
دهند، یا  شوند که گویی به عمل تن درمی اي تصویرسازي می کارگزاران اجتماعی به گونه» منفعل سازي«اما در . شوند عمل معرّفی می
  :گیرد صورت میمنفعل سازي خود به دو شکل . ي عمل هستند گیرند و پذیرنده آن را به خود می

کارگزاران اجتماعی به طور مستقیم موضوع و هدف عمل قرار » موضوع سازي«در : 8و سهیم سازي 7وضوع سازيم
آورند که از سود یا  کارگزاران اجتماعی، گروه سومی را به وجود می» سهیم سازي«اما در . شوند گیرند و در واقع مفعول واقع می می

  .اند ي عمل شده ي نتیجه بارتی به طور غیرمستقیم دریافت کنندهزیان عمل سهم ببرند و به ع

  )14: آلیس (ها نیست؟  از کجا بفهمند کالریس خانم شبیه بقیه زن مردمس پ

 )83: نینا. (اي از تهران مهمان آمده چند هفته خترخاله گارنیکد

ال سازي«ل دارند، بنابراین، این کارگزاران عامل عمل هستند و نقش فعا» دخترخاله گارنیک«و » مردم«هاي باال  درمثال( فع «
 .)اند شده

  )13: کالریس... (خبر دادي که  مادربزرگته ب

 )24: کالریس...(که  هایی زنتنفرم از م

ي عمل هستند،  جا که به طور مستقیم پذیرنده به صورت منفعل بازنمایی شده، و از آن» ها زن«و » مادربزرگ«ها  در این مثال(
 .)اند شده» موضوع سازي«ن بنابرای

                                                        
1 Inclusion 
2 Role Allocation 

3 Agent   
4 Patient  

5 Activation 
6 Passivation 
7 Subjected 
8 Beneficialized 
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  )26: مادربزرگ.(فرستد هم گاتا می منفرستد براي  ر وقت براي کالریس کتاب میه

 )39: کالریس.(امیلی رنگی ببرید براي مرغ خمت

  .)اند شده» سهیم سازي«به طور غیر مستقیم دریافت کننده نتیجه عمل هستند و » امیلی«و ) مادربزرگ(=» من«ها  در این مثال(

   1تعیین نوع اشاره 2-2- 5

. گیرد هستند صورت می» انسان-«یا » انسان+«ي معنایی  تصویرسازي کارگزاران اجتماعی در گفتمان با کلماتی که داراي مؤلّفه
  .هایی است که درادامه توضیح داده خواهد شد ها خود شامل زیرمجموعه هر یک از این مقوله

  2انسان نمایی 1- 2-2- 5

انسان .گیرند قرارمی بازنمایی شوند در این مقوله» انسان+«ي  جتماعی به صورت انسان یعنی داراي خصیصهاگر کارگزاران ا
ص، ناشناس و نامعلوم بازنمایی  چنانچه کارگزاران به صورت افراد و یا گروه. گیرد نمایی به دوصورت کلّی صورت می هاي نامشخّ

  :ستاستفاده شده ا 3»نامشخّص سازي«ي  شوند، از شیوه

  )50: امیل. (عادت ندارند مهه

 )53: آرمینه... (چرخاند که بطري می  کسی

ص سازي معموالً از ادات و ضمایر مبهمی چون*  به تنهایی یا » ...اي، کسی، هرکس، گروهی و بعضی، برخی، عده«: در نامشخّ
  .شود همراه با اسامی استفاده می

ت آناما چنانچه در بازنمایی کارگزاران اجتماعی ه ص گردد، شیوه وی کارگرفته  به 4»مشخّص سازي«ي  ها به هرنحو مشخّ
ص سازي شیوه. شده است   :هایی دارد اي است که خود زیرمقوله مشخّ

ی یا  :6و گسسته نمایی 5پیوسته نمایی هرگاه کارگزاران اجتماعی به هم بپیوندند و گروهی را تشکیل دهند که دیدگاه خاص
به دالیل مختلف گفتمانی ممکن . داشته باشند، در این حالت از پیوسته نمایی استفاده شده است) یا مخالف موافق(هدف و نظر واحدي 

است این پیوستگی از هم پاشیده شود و درجاهاي دیگر متن این گروه از کارگزاران اجتماعی از هم گسسته و تفکیک و به عباراتی 
  .شوند جدا و منفک از هم تصویر سازي می شوند، که در این صورت کارگزاران» گسسته نمایی«

  )  40: المیرا. (شوید با پسرم امیل آشنا می ما و شوهرتانش

 )80: آلیس(کنند؟  اینجا چه کار می مانیا و واژگن

                                                        
1 Reference Allocation 
2  Personalization 

3  Indetermination  
4  Determination  

5  Association  
6  Dissociation  
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  .گیرند ي حروف ربط هم پایه ساز در کنار یکدیگر به صورت واحد قرار می در پیوسته نمایی معموالً کارگزاران به وسیله* 

هاي  بین یک فرد و یا گروه از کارگزاران اجتماعی با فرد یا گروه»  متمایز نمایی«در  :2و نامتمایز نمایی 1یز نماییمتما
در . دانیم متمایز می» ها آن«را از » ما«، و یا »غیر خودي«را از » خودي«به عبارت دیگر . شویم مشابه دیگر به صراحت تمایز قائل می

» نامتمایز نمایی« شود، که این شیوه را  آید و تفاوتی بین آنها گذاشته نمی رگزاران اجتماعی به وجود نمیمواردي نیز تمایزي بین کا
  .گوییم

  )181: المیرا. (هاي دیگر فرق داري با زن تو

 )181: المیرا. (کنند کنی که دیگران توجه نمی به چیزهایی توجه می تو

 .)شده است» متمایز نمایی«، »دیگران«و » هاي دیگر نز«به ترتیب از » کالریس«هاي باال  در مثال(

  )182: المیرا. (ام ام کرده کنی در زندگی هر چه خواسته گمان می تو هم مثل همه

 .)شده است» نامتمایزنمایی«، »کالریس«در مثال باال (

ت منحصر به فر :4و مقوله بندي 3نام بري ه به هوید خودشان بازنمایی کنیم از اگر در یک گفتمان کارگزاران را با توج
  .هایی دارد ایم که خود زیر مقوله استفاده کرده» نام بري«ي  شیوه

رسمی «چنانچه در نام بري صرفاً نام خانوادگی، همراه با ذکر القاب یا بدون ذکر القاب، آورده شود نام دهی به صورت 
است و چنانچه فقط از نام  6»نیمه رسمی سازي«ه شود، نام بري چنانچه در نام بري، هم نام و هم نام خانوادگی آورد. است 5»سازي

هاي رسمی، نیمه رسمی و   بري هاي زیر به ترتیب نام مثال. است» خودمانی«و یا  7»غیررسمی سازي«کوچک استفاده شود، نام بري 
  .دهند غیر رسمی را نشان می

  )79: کالریس. (زن الیقی است خانم نور اللهی

 )14: کالریس. (هستم آرشالوس وسکانیان

 )42: کالریس(برساندتان؟  آرتوش خواهید می

نام «شود که این موارد نیز  استفاده می» خانم ایکس/آقا«فالنی، طرف و یا : گاهی نیز براي نامیدن اشخاص از الفاظی چون* 
  .شوند محسوب می» بري

                                                        
1  Differentiation  

2  Indifferentiation 
3  Nomination 

4  Categorization 
5 Formalization  
6 Semiformalization 
7 Informalization 
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ان دهی، القاب، پست، مقام، سمت و نظایر آن به اسم حال اگر در عنو. گیرد نیز صورت می 1»عنوان دهی«ي  نام بري به شیوه
  : مانند. استفاده شده است 2»لقب دهی«کارگزاران اجتماعی افزوده شود در این صورت از روش 

  )32: آلیس. (آید از من خوشش می دکتر آرتامیانگمانم 

 3»پیوند جویی«در این حالت از روش  اگر کارگزاران اجتماعی را بر اساس روابط سببی و نسبی و یا شخصی بازنمایی کنیم
  :مانند. ایم استفاده کرده

  )10: آرسینه. (ست خاله نینامامان سوفی 

 )10: آرمینه. (عمو گارنیک

 :مانند. ایم بهره گرفته 4»نام بري ضمیري«ي  اگر کارگزاران اجتماعی را با استفاده از ضمایر، بازنمایی کنیم آنگاه از شیوه

  )25: مادربزرگ... (پوشیدم که کوتاه می هنوز جوراب ساقهمن 

 )82: نینا. (بینم حق دارد گذارم جاي فالنی می را که می خودم

. استفاده شده است »نام بري نسبتی«اگر کارگزاران اجتماعی با توجه به روابط خویشاوندي و نسبتی باز نمایی شوند، از 
 :مانند

  )290: نینا(حرف زدي؟  مادرپس با 

 )13: آرسینه... (واشدع مادربزرگ

ت جمعی ه به هویهایی که در آن با دیگر کارگزاران سهیم هستند بازنمایی کنیم، از  شان و نقش اگر کارگزاران را با توج
  :ي مقوله بندي نیز خود سه زیر مجموعه دارد شیوه. ایم استفاده کرده» طبقه بندي«ي  شیوه

تی که انجام میدر این شیوه کارگزاران اجتما :5کارکرد نمایی الیمانند. شوند دهند بازنمایی می عی بر اساس شغل، وظیفه و فع:  

  )54: المیرا. (بود نوکر، کلفتهند هر بدي داشت وفور 

  )61: کالریس. (از تهران آمدند دنبالش: بغلی گفت عطر فروش

تشان به سه شکل تعریف و بازنمایی :6هویت نمایی شوند می کارگزاران اجتماعی بر اساس هوی:  

                                                        
1  Titulation  

2  Honorification 
3  Affiliation  

 .با نظر نگارنده به الگو افزوده شده است» ینسبت بري نام«و » ضمیري بري نام« هاي مؤلّفه4
5  Functionalization  

6  Identification 
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هاي اصلی و قراردادهاي طبیعی، فرهنگی و تاریخی  بندي در این حالت کارگزاران اجتماعی بر اساس دسته: 1طبقه بندي. 1
که طبق آن جامعه یا نهادهاي اجتماعی، ...) ي اجتماعی، نژاد، قومیت، ثروت و دارایی، زادگاه و  سن، جنس، مذهب، طبقه: شامل(

 .شوند سازند بازنمایی می مایز میطبقات مردم را از هم مت

  )43: آلیس. (ها بچهخداحافظ 

 )14: المیرا. (اهاي جلف آیوازیاناز 

ت بخشی نسبتی. 2 در این حالت کارگزاران اجتماعی بر اساس نسبت و روابط فردي، خویشاوندي، دوستی و شغلی : 2هوی
 .شوند بازنمایی می

 ) 48: المیرا. (تا جزو معدود زنان بافرهنگ ارمنی اسهمسر شم

 )83:نینا. (بر بخورد خواهرتمبادا به تریج قباي 

در این حالت کارگزاران اجتماعی بر اساس خصوصیات جسمی و وضع ظاهریشان بازنمایی : 3هویت بخشی ظاهري. 3
 .شوند می

 )70: کالریس. (خوش قیافه —قد بلند و خوش پوش و

 ) 80: آلیس. (پوش شیکگویند  دانم چرا همه می نمی

ی، بازنمایی : 4ارزش گذاري در این روش کارگزاران اجتماعی با استفاده از اصطالحات ارزشی و تقابلی و صفات خاص
  .شوند می

  )22: مادربزرگ( .ها الکی خوش

 ) 83: نینا. (تازه طالق گرفته طفلک

ارزش دهی » طفلک«تحت عنوان  »دخترخاله گارنیک«و » ها الکی خوش«تحت عنوان » گارنیک و نینا«هاي باال  در مثال(
  .)اند شده

کارگزاران اجتماعی در » مشخّص نمایی تک عاملی«در  :1و مشخّص نمایی چند عاملی 5مشخّص نمایی تک عاملی
کارگزاران اجتماعی در آن واحد » مشخّص نمایی چند عاملی«برخالف آن، در . آن واحد تنها در یک کارکرد اجتماعی شرکت دارند

  :ک کارکرد اجتماعی مشارکت دارند که این شیوه خود چهار زیر مجموعه اصلی دارددر بیش از ی

                                                        
1  Classification 

2  Relational Identifiction 
3  Physical Identification 

4  Appraisement 
5  Single determination 
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. شوند در این حالت کارگزاران اجتماعی در دو نقش یا کارکردي که با هم در تقابل و تضاد هستند بازنمایی می: 2تقابل نمایی
  : که خود دو زیر مجموعه دارد

مختلفی مثل حال، گذشته و یا آینده، ) هاي و یا حتّی مکان(هاي  مربوط به زمان توانند ها می تقابل در نقش :3زمان درهمی. 1
شود که مطلبی را به دلیل شرایط موجود نتوان به صراحت و مستقیماً بیان کرد و به  از این روش بیشتر در مواردي استفاده می. باشد

  .)همانند انتقادات سیاسی و اجتماعی(نوعی احتیاج به سانسور باشد 

ها مکان،  هستند که در آن» زمان درهمی«هایی از  نمونه»  قهوه تلخ«و » باغ مظفر«و » هاي برره شب«هاي تلویزیونی  فیلم
عمل (طرزپوشش و لباس افراد، همگی نشانگر زمان قدیم بوده اما بحث و گفتگوي مردم مسایل اجتماعی و سیاسی روز ایران 

  . دهد را نشان می...) بینی، تحصیل در خارج از ایران و 

حال اگر کارگزاران اجتماعی که مفعول اعمال معین و مشخّصی هستند با اشاره به کارگزاران اجتماعی  :4هنجارگریزي. 2
هنجار «هاي  دیگري تصویرسازي شوند که در شرایط معمول، واجد شرایط و مجاز به مشارکت در آن عمل نیستند از شیوه

 .گردد ین روش معموالً در راستاي مشروعیت بخشیدن استفاده میاز ا. استفاده شده است» گریزي

  .را در خود دارند» هنجارگریزي«هاي بسیاري از  هاي داستانی کودکان نمونه و کتاب» مرزبان نامه«، »کلیله و دمنه«هاي  کتاب

اي کارگزاران اجتماعی واقعی در به ج» داستانی«و » تخیلی«در آن از یک کارگزار و یا گروهی از کارگزاران  :5نمادین نمایی
لی، شخصیت. هاي اجتماعی متعارف استفاده شده است کارکرد اي و مربوط به  هاي اسطوره مجموعاً این کارگزاران تخی
  .باشند هاي دور می گذشته

  )45: آرسینه. (دلش برایت تنگ شده بود راپونزل

 )275: آرسینه. (دیگري پیدا کنیم سیندراليباید ... 

ص می: 6ت ضمنیدالل ص با نقش و ویژگی مشخّ . تواند نقش دیگري برعهده داشته باشد در آن کارگزار اجتماعی مشخّ
  .کنند هاي ضمنی و معانی نهفته را آداب و رسوم و سنن فرهنگی مشخّص می داللت

  )71: 1385یارمحمدي،. (دهد ي محل را عذاب می همه این سبیل کلفته

  .)ر عین حال که فرد مشخّصی است که سبیل پرپشت دارد، داش مشدي نیز هستد» سبیل کلفت«در مثال باال (

ی از گروهی از کارگزاران اجتماعی انتزاع می :1تلخیص گردد و سپس به هریک از افراد آن گروه اطالق  در آن صفت خاص
  .شود می

                                                                                                                                                                            
1  Over determination 

2  Inversion 
3 Anachronism 
4 Deviation 

5  Symbolization  
6  Connotation 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 114

 )230: المیرا. ( ظاهر شد نجات دهندهامیل در نقش 

  2غیرانسان نمایی  2- 2-2- 5

شوند،  طبقه بندي می بازنمایی شوند دراین مقوله» انسان-«ي  چنانچه کارگزاران به صورت غیرانسان یعنی داراي خصیصه     
  .که خود دو زیر مقوله دارد

ي صفت، ویژگی و یا خصوصیتی که در ذهن تصویرساز است،  دراین حالت،کارگزاران اجتماعی به وسیله :3ذهنی سازي
  .شود ن صفت یا ویژگی جایگزین آنها میشوند و آ بازنمایی می

  )154: آلیس. (ست ها فرشتهاز خوش اخالقی و مهربانی عین ... 

 )286: سوفی. (است عجوزه گفت تمامش تقصیر این ، هم می...

  .است» المیرا«، »عجوزه«و از » یوپ هانسن«، »فرشته«هاي فوق منظور از  در مثال

ها و اعمالشان عجین است بازنمایی  ي مکان یا شیئی که با آن اجتماعی به واسطهدر این حالت، کارگزاران  :4عینی سازي
  :این نوع بازنمایی نیز خود انواع مختلف دارد. شوند می

ص به شدت عجین  چنانچه بازنمایی کارگزاران اجتماعی توسط مکانی که با آن: 5مکان نمایی ها و اعمالشان در بافتی مشخّ
  .شده است صورت گیرد

 )47: المیرا. (اواخر قرن هیجده انگلستانر کا

 )71: آلیس. (نان تست نداشت، رول خریدم استور

 .هایشان صورت گیرد ها و نوشته چنانچه بازنمایی کارگزاران اجتماعی به کمک اشاره به گفته: 6سخن نمایی

 )169: کالریس(برایش جالب بوده؟  هایم حرفیعنی 

ارگزاران اجتماعی به کمک اشاره به وسیله و ابزاري که به کمک آن عمل مورد نظر خود را چنانچه بازنمایی ک: 7ابزار نمایی
 .دهند صورت گیرد انجام می

 )72: آرمینه. (خیلی بامزه بود فیلمش

                                                                                                                                                                            
1 Distillation 

2 Impersonalization 
3  Abstraction 

4  Objectivation 
5  Spatialization 

6  Utterance autonomization 
7  instrumentalization 
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 ) 73: کالریس. (زنند نرقصی ها می که بچه سازيتا تو باشی به هر 

 .ک اشاره به بخشی از بدنشان صورت گیردچنانچه بازنمایی کارگزاران اجتماعی به کم: 1اندام نمایی

 )45: آرسینه. (برایت تنگ شده بود دلش

 )36: آلیس(داري؟  بر نمی سرماز  دستچرا 

صورت ) انسان-داراي مؤلّفه (چنانچه بازنمایی کارگزاران اجتماعی به کمک اشاره به حیوان یا جاندار دیگري: 2حیوان نمایی
 .گیرد

 )29مادربزرگ . (خربه من بگو 

 )121نینا . (که نگاهت کنند لیسگ خوشگ

 
  3تعیین ماهیت 2-3- 5

کارگزاران اجتماعی . شود تعیین مرجع عام یا خاص عامل مهم دیگري در تصویر سازي کارگزاران اجتماعی محسوب می
ورت جزئی و فردي اند و یا اینکه به ص شده 4»عام نگري«توانند به صورت گروهی و جمعی بازنمایی شوند، که در این صورت  می

ن تصویر سازي شوند که در این صورت  ت مشخّص و معیاز نظر جامعه شناسان دو . اند شده 5»خاص نگري«در قالب افراد با هوی
 :هایی از عام نگري عبارتند از نمونه. مقوله به طور مستقیم با طبقات اجتماعی در ارتباط هستند

  )24: مادربزرگ(د؟ هر کاري را باید براي خودش بکن آدم که پس

 )75:آلیس. (نکشد مردمتا عنتر خانم هی گرید کوفتی شوهر گوریلش را هی به رخ 

  .توان دید ي حاکم بورژوازي می را بیشتر در گفتمان طبقه» عام نگري«ي کارگر و  را بیشتر در گفتمان طبقه» خاص نگري«*
  :شود ي کلّی تقسیم می خاص نگري خود به دو دسته

  .در صورتی که کارگزاران اجتماعی به صورت افرادي مستقل تصویرسازي شوند :6فردي سازي

  )80: آلیس. (ژاکلین کنديهر زنی کاله گذاشت سرش شد 

 )73: المیرا. (سازگار نیست امیلی غذاي بیرون به

                                                        
1 Somatization 

  .این مؤلّفه نیز بنا به صالحدید نگارنده به الگو افزوده شده است2
3 Type Allocation 

4 Genericization 
5 Specification 

6 Individualization 
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زیر  هایی با خصوصیت مشابه تصویرسازي شوند، که دو چنانچه کارگزاران اجتماعی به صورت گروه: 1همگون سازي
  :مجموعه دارد

  .چنانچه همگون سازي کارگزاران اجتماعی با عدد نشان داده شود و با آنها مثل عدد و رقم و آمار رفتار شود :2گروه بندي

 )19: کالریس. (بودند که همه چیزشان شبیه هم بود دوتاخواهر

 )87: آرمینه. (آمدند چند تایی از آشناها

 .ن سازي کارگزاران اجتماعی به صورت گروه بندي صورت نگیرددر مواردي که همگو :3اشتراکی سازي

 )77: خانم نوراللهی ص. (داشتن حق رأي است بانوان ایرانکنم که اولین خواست و هدف  باز هم تکرار می

 )87: آرمینه. (باشند آشناهاي پدرشاید 

 .ي جمع غهبا صی» همگون سازي«یابد و  ي مفرد تحقق می در زبان با صیغه» فردي سازي«*

یت باالیی برخوردار است» فردي سازي«در تحلیل گفتمان انتقادي *  از اهم. 

  نتایج تحلیل -6

هاي گفتمان مدار موجود در  مداري جمالت، هر یک از جمالت گفتمان مدار به دقّت بررسی، و ساختار پس از بررسی گفتمان
هاي الگوي  ي بازنمایی کارگزاران اجتماعی در آنها برحسب مؤلّفه هسپس ساختارهاي گفتمان مدار و نحو. ها بیرون کشیده شد آن

ت به طور مجزّا بررسی و شمارش گردید آمار بدست آمده نشان داد که.ون لیوون، براي هر شخصی: 

از » يپس زمینه ساز«ي  که به یک میزان از هر دو مؤلّفه اسفاده کرده، مؤلّفه 144در مورد تمامی کارگزاران، به جز کارگزار
این موضوع نشانگر این است که در موارد به کارگیري حذف، زنان به . بسامد بیشتري داشته است» حذف«میان دو زیرمجموعه 

  .گذارند هاي دیگر برجاي می طور کلّی کارگزاران را حذف نکرده و رد پایی از آنان در قسمت
هاي خود ارجح دانسته و آن را بیشتر  را در بازنمایی» سازي فعال«، »تعیین نقش«هاي  اکثریت کارگزاران از میان زیرشاخه

ت نیز از نظر سطح  بیشتر استفاده کرده» منفعل سازي«از  23و  15و13تنها سه کارگزار . اند کاربرده به اند، که این سه شخصی
نیز به میزان مساوي از هر دو   11 و 8دو کارگزار . را دارند) گرد و خریدار خرده پیشخدمت و زن دوره(ترین سطح  اجتماعی پایین

ت مؤلّفه استفاده کرده ت هاي حاشیه اند که از شخصی تواند نمایانگر  این امر می. آلی هستند هاي ایده اي و داراي  تفکرات و شخصی
ال و پویاي آن ال زنان و نگرش فعها به محیط پیرامونشان باشد ذهنیت فع.  

ت»وع اشارهتعیین ن«هاي  در به کارگیري مؤلّفه و یا » نام بري ضمیري«و » نام بري غیررسمی«ها  ،  شیوه غالب براي اکثر شخصی
هاي تعیین  نسبت به سایر زیرشاخه» گذاري ارزش«ي  از مؤلّفه 23و 15و  13تنها سه کارگزار . به میزان مساوي از هر دو دیده شد

                                                        
1 Assimilation 

2 Aggeregation 
3 collectivization 

  .استفاده شده است 1هاي درج شده در کنار آنها در پیوست  ه در طول این پژوهش براي سهولت بیشتر براي اشاره به کارگزاران از شمار4
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ت نوع اشاره بیشتر استفاده کرده گذاري اطراف  به دلیل سطح اجتماعی پایین خود، به مقوله بندي و ارزشها نیز  اند ، که این شخصی
  .گردد هاي نام بري محسوب می اند، که خود از شیوه استفاده کرده» نام بري نسبتی«نیز بیشتر از  18و 14دو کارگزار . پردازند می

ها به خود افراد  این امر نشانگر توجه آن. اند ردهاستفاده ک» فردي سازي«، از »تعیین هویت«اکثر قریب به اتفاق کارگزاران براي 
اند که این دو  استفاده کرده» اشتراکی سازي«بیشتر از  11و 8در این میان دو کارگزار . است و نه گروهی که به آن تعلق دارند

نیز به تعداد  24و  20ر دوکارگزا. اند و نه با فردیت خود اند و صحبت کرده هاي اجتماعی خود ظاهر شده کارگزار نیز در نقش
  .اند استفاده کرده» فردي سازي«و » عام نگري«مساوي از 

این . اند هاي حذف داشته دهد که به طور کلّی تمامی کارگزاران کمترین استفاده را از زیرمجموعه نشان می 26-4نتایج جدول 
از این میان بیشترین . هاي اظهار است به زیرمجموعهدرصد از بازنماییها مربوط  1/93بدان معنی است که به طور کلّی اکثریت ، 

ت«از » فردي سازي«، »تعیین نقش«از » فعال سازي«هاي  ها به زیر شاخه بازنمایی تعیین نوع «از »  نام بري غیر رسمی«و » تعیین ماهی
توان اینگونه  کرد که به طور  ین موضوع میبنابراین از ا. ها قابل تفسیر است ها در بازنمایی تعلّق دارد که تمامی این ارجحیت»اشاره 

درصدي  48/15با توجه به آمار(بینند و نه ایستا و منفعل  کلّی زنان داراي تفکري پویا بوده و جهان اطراف خود را پویا و فعال می
به . کنند بیشتر توجه میاز طرف دیگر فردنگر بوده و به فردیت ). »منفعل سازي«درصدي  57/11نسبت به » فعال سازي«استفاده از 

تعیین «هاي  نسبت به سایر زیرمجموعه» فردي سازي«درصدي  63/20با توجه به آمار(عبارتی دیگر توجه بیشتري به جزئیات دارند
ه آمار با توجه ب(زمینه و بدون استفاده از عناوین و القاب به جهان پیرامون خود اشاره دارند همچنین به راحتی، بدون پیش). »ماهیت

 ).»تعیین نوع اشاره«هاي  نسبت به سایر زیرمجموعه» نام بري غیررسمی«درصدي  79/6

  هاي زن معنایی توسط کلیه شخصیت-هاي جامعه شناختی مؤلّفهبسامد و درصد به کارگیري 26-4جدول 

 درصد بسامد هاي گفتمان مدار مؤلّفه درصد بسامد هاي گفتمان مدار مؤلّفه

 حذف

پنهان 
 سازي

47 0/86 

  

 1/78 97 نسبتی

پس زمینه 
 سازي

352 6/48 
تقابل 
 نمایی

0 0 

 اظهار

تعیین 
 نقش

ال  فع
 سازي

841 15/48 
نمادین 
 نمایی

19 0/03 

منفعل 
 سازي

629 11/57 
داللت 
 ضمنی

0 0 

تعیین 
نوع 
 اشاره

پیوسته 
نمایی و 
گسسته 
 نمایی

 0/01 1 تلخیص 1/32 72
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متمایز 
نمایی و 

امتمایز ن
 نمایی

27 0/49 
ص  نامشخّ

 سازي
110 2/02 

کارکرد 
 نمایی

106 1/95 
ذهنی 
 سازي

21 0/38 

طبقه 
 بندي

137 2/52 
مکان 
 نمایی

24 0/44 

هویت 
بخشی 
 پیوندي

 0/22 12 ابزارنمایی 3/12 170

هویت 
بخشی 
 ظاهري

46 0/84 
سخن 
 نمایی

4 0/07 

ارزش 
 گذاري

139 2/55 
اندام 
 نمایی

70 1/28 

 0/84 46 رسمی
حیوان 
 نمایی

11 0/20 

نیمه 
 رسمی

22 0/40 

تعیین 
 ماهیت

 4/45 242 عام نگري

غیر 
 رسمی

369 6/79 
فردي 
 سازي

1121 20/63 

 0/14 8 لقب دهی
اشتراکی 
 سازي

286 5/26 

پیوند 
 جویی

23 0/42 
گروه 
 بندي

13 0/23 

 5432 مجموع 6/75 367 ضمیري
 

  

، پژوهش حاضر نشان دانستند یمي انجام شده قبل که زنان و نگرش آنها را منفعل، ایستا و ابزار نگر ها پژوهشدر مقایسه با 
 .که نگرش زنان به محیط اطرافشان اینگونه نیست دهد یم
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  ژوهش حاضربا اعمال بر زبان فارسی با توجه به پ) 2008(ي ون لیوون  هینظرنقد و بررسی  - 7

از الگوهاي معتبر و برگزیده در تحلیل گفتمان انتقادي محسوب ) 2008(معنایی ون لیوون  -چارچوب جامعه شناختی
قسمتی از این نقایص در خود . باشد یمي خاص خود، از دید نگارنده داراي نقایصی نیز ها  تیمزاین الگو در کنار . گردد یم

ص کرده استو برخی رانی گردد یمچارچوب نمایان  در مورد زبان فارسی، در مواردي . ز نگارنده با اعمال آن بر زبان فارسی مشخّ
ي الگوي ها رشاخهیزو  ها شاخهآنها را در هیچ یک از  توان ینمکه  شود یمي کارگزاران از کلماتی استفاده ها ییبازنمابراي 

  .ح برخی خواهیم پرداختقرارداد، که در زیر به توضی) 2008(کارگزاران اجتماعی ون لیوون 

ص نیست و ...) من، تو، او(در این الگو جاي ضمایر منفصل  .1 ص براي آنها وجود نداردا رشاخهیزمشخّ با توجه به . ي مشخّ
، و به علّت وجود کند ینماز ضمایر منفصل در ابتداي جمله در جایگاه فاعل استفاده  نشان یباینکه زبان فارسی در حالت 

، بنابراین آوردن این ضمایر در گفتمان و متن گفتمان مدار بوده و گذارد یموي، جایگاه فاعل را معموالً خالی ي فعلی قها شناسه
افزوده » نام بري«ي  شاخهبه »غیر عنوان دهی«ي  سرشاخهرا  با » ضمیري«ي  شاخهبراي رفع این نقیصه نگارنده زیر . قابل تفسیر است

 .است

ي تعیین شده این ها شاخهنیز همچون ضمایر منفصل در زیر ...) خودت، خودش و  خودم،(ضمایر انعکاسی و تأکیدي  .2
 .جاي داده شدند» ضمیري«، بنابراین در زیر شاخه جدید گنجند ینمالگو 

ت نمایی جاي  مقولهاز آنجا که فاقد عامل نشان دهنده پیوند هستند در ... کلماتی مانند  مادر، پدر، مادربزرگ و  .3 ي هوی
ی نیز نیستند، در . رندیگ ینم غیررسمی و یا / نیمه رسمی/ ي رسمیها يبري نام  طبقهاز طرف دیگر از آنجا که حاوي اسم خاص

» نام بري«ي  شاخهبه » غیر عنوان دهی«ي  سرشاخهرا با » نسبتی«ي  رشاخهیزبراي حل این مشکل نگارنده . گنجند ینمعنوان دهی نیز 
 .رندیگ یمنسبت هستند در این زیرشاخه قرار کلماتی که نشان دهنده . افزوده است

 توان ینمکه از آنها براي بازنمایی انسان استفاده شده را نیز ...) و ها فرشتهحیوانات، (اسامی جانداران دیگري غیر از انسان  .4
از . رندیگ ینماي ي انسان نمایی ج شاخهانسان هستند در –این کلمات چون داراي خصیصه . ي این الگو قرار دادها شاخهدر زیر 

با توجه به این نقیصه . رندیگ ینمقرار  ها مؤلّفهي مرتبط با این ها شاخهطرف دیگر چون مکان، ابزار، سخن و اندام نیستند در زیر 
 .افزوده است» عینی سازي«ي  شاخهرا به سر » حیوان نمایی«ي  رشاخهیزنگارنده 

5.   

8 -    

 1404. داد هاي مستقیم زنان را تشکیل می جمله از نقل قول 2392هاي پژوهش که  هبا توجه به تحلیل صورت گرفته بر روي داد
  . مورد بررسی قرارگرفتند) 2008(هاي الگوي ون لیوون  جمله گفتمان مدار بودند که بر اساس مؤلّفه

ارگزاران، از پس زمینه در زمان حذف ک) به طور کلّی(ها نشان داد که زنان در این اثر دست آمده ار تحلیل مؤلّفه آمار به •
» پس زمینه سازي«درصدي  48/6آمار . اند هاي دیگر متن به جاي گذاشته سازي استفاده کرده و رد پایی از کارگزاران در قسمت

  . درصدي پنهان سازي مؤید این مطلب است 86/0نسبت به رقم 
هاي مشابه آنها، توجه  تعلق دارندو یا گروههمچنین زنان بیشنر فرد نگر بوده و به خود اشخاص و نه گروهی که به آن  •
گروه «درصدي  23/0، و آمار پایین »اشتراك سازي«درصدي  26/5نسبت به رقم » فردي سازي«درصدي  68/25برتري . دارند
د این مطلب است» عام نگرم«درصدي  45/4و همچنین » بندي مؤی. 
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ي  نشان دهنده» منفعل سازي«درصدي از 57/11به استفاده نسبت » فعال سازي«درصدي زنان از مؤلّفه 48/15استفاده  •
اینکه آنها داراي ذهن پویا و فعالی . تمایل بیشتر آنها به فعال و پویا بودن و همچنین نگرش پویاي آنها به جهان اطرافشان است

 .هستند و نه ایستا و منفعل

درصد که باالترین  75/6درصد و  79/6به ترتیب با » نام بري ضمیري«و » نام بري غیر رسمی«هاي  استفاده از مؤلّفه •
هاي  نسبت به سایر زیرشاخه» نام بري«درصدي  شاخه کلّی 12/17هاي نام بري دارند و همچنین آمار  درصدها را در میان زیر شاخه

ت اجتماعی و حاکی از آن است که زنان با استفاده از نام اشخاص و نه اشاره به شغل، ظاهر، موقع» تعیین نوع اشاره« افراد، به ... ی
هاي خودنیز به شکل خشک و رسمی عمل نکرده و غیر رسمی و  همچنین در نام بري. کنند آنها اشاره کرده و آنها را توصیف می

 . دهند خودمانی افراد را خطاب قرا می

درصد بود و این بدین  39/39ها تنها  ها نشان داده است که رازگونگی داده در کل،آماربه دست آمده از کلّیه مؤلّفه •
بوده وزنان به صراحت در مورد محیط پیرامون خود سخن ) درصد 60/60(ها به صورت صریح  معناست که اکثر بازنمایی

 . گویند می

که ) ) 1384(جمله نوروزي (به طور کلّی، نتایج اینگونه نشان داد که بر خالف عقاید بعضی و  برخی پژوهشهاي انجام شده از 
همچنین آن تحقیقات . نگرند دانند، زنان به محیط اطراف فعاالنه و پویا می را منفعل و ایستا و نگرش آنها را خالی از پویایی میزنان 

دانند که پژوهش حاضر خالف آن را به اثبات رسانده و نشان داد که زنان فردنگر  زنان را عام نگر و دید آنها را سطحی و کلّی می
و در نهایت همانگونه که در تحقیات گذشته نیز به اثبات رسیده بود، زنان از نام بري به میزان . وجه زیادي دارندبوده و به جزئیات ت

ت اجتماعی وي در بازنمایی زیادي استفاده کرده و به خود فرد بیشتر از طبقه ه دارند ي اجتماعی، شغل و یا موقعیهاتوج .  

توان  کنندو با توجه به رمان مورد بررسی که مربوط به عصر حاضر است، می ن میاز آنجا که افکار در زبان خود را نمایا
اي تغییر یافته، زنان خود را از  هاي گذشته به طور قابل مالحظه اینگونه  کرد که دید زنان به خود و به محیط اطرافشان نسبت به دهه

همچنین جزءنگرتر شده و از کلّیات . روند ه بیشتر پیش میهاي منفعل و ایستا بودن جدا کرده و به سمت پویایی هرچ بازنمایی
  . اند فاصله گرفته

تواند گامی به سوي شناخت هر چه بیشتر ابعاد گفتار زنان و همچنین شناخت تمایزات زبانی آنها از گفتار  این پژوهش می
  .ي ادبیات باشد خصوص در حوزه مردانه، به
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  ، لیست کارگزان اجتماعی متن1پیوست

 مارهش
نام 

 شخصیت
 شماره

نام 
 شخصیت

 نام شخصیت شماره

 ژولیت 19 مانیا 10 کالریس 1

 آرتوش دخترعموي 20 ویولت 11 آلیس 2

 روبینا 21 سوفی 12 مادربزرگ 3

 زن مسن 22 آشخن 13 نینا 4

 14 المیرا 5
خاتون 
 یرمیان

 زن خریدار 23

 زن جوان 24 یوما 15 آرسینه 6

 ناظم 25 ها بچه 16 آرمینه 7

8 
خانم 
 نوراللهی

 دوراندیش 26 معلّم پیانو 17

 فروزنده اربابی 27 امیلی 18 دوقلوها 9
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  منابع 

کار آمدي الگوي تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف در نقد و ارزیابی برابرها در «، )1389(زاده، فردوس و همکاران،  آقاگل
 .24-1، ص 3هاي زبان و ادبیات تطبیقی، شماره  امه پژوهش، فصلن»اثر جیمر جویس» خواهران«متون ترجمه شده 

  .17، فصل نامه ادب پژوهی، سال اول، شماره اول، ص » تحلیل گفتمان انتقادي و ادبیات«، )1386(آقاگل زاده، فردوس، 

  .نشر مرکز: ، تهرانکنم ها را من خاموش می چراغ، )1380(پیرزاد، زویا، 

  . سمت: ، تهراناي بر روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه، )1389(حافظ نیا، محمد رضا، 

، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و ʿنقد و بررسی آثار زویا پیرزادʾ، )1358(حسن زاده دستجردي، بتول، 
 .مطالعات فرهنگی

 .نشر مرکز: ، تهرانشناسی تاریخ مختصر زبان، )1370(حق شناس، محمد علی، 

تحلیل : هاي تصویر سازي کارگزاران اجتماعی در گفتمان فارسی شیوه«، )1384(بریزي، حسین، رزمجو، آیت اهللا، حیدري ت
، 195، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه تبریز، شماره »معنایی –هاي جامعه شناختی توجیهی گفتمان با عنایت به مؤلّفه

  . 33-1ص

یت«، )1387(ه عیار، داوودي اردکانی، نگار وعطی 181-162، ص 42، فصل نامه کتاب زنان، شماره »زبانشناسی جنس.  

هاي نوشتاري در آثار نویسندگان معاصر ایرانی با توجه  مطالعه تفاوت«، )1389(جهرمی، زینب،  ذاکري، طاهره، محمدابراهیمی
یت 37-23ص  ،3، شماره1، دوره )پژوهش زنان(، زن در فرهنگ و هنر »به متغیر جنس .  

، پایان نامه ʿهاي کوتاه بزرگ علوي تحلیل گفتمان انتقادي بازنمایی زنان و مردان در داستانʾ، )1390(زارعی، مریم، 
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

سی شنا ، مجله زبان»شناسی اجتماعی هاي پنهان شعر پروین از دیدگاه زبان شناخت الیه«، )1386(سرسرابی، شراره سادات،  
 .دانشگاه همدان

، پایان نامه ʿهاي کوتاه بزرگساالن مقایسه تحلیل گفتمان انتقادي، داستانهاي کودکان و داستانʾ، )1382(فرد، فوزیه، 
  . کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

ی انتقادي با هاي بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دوره مشروطه از گفتمان شناس شیوهʾ، )1388(فالحی، محمدهادي، 
  . ، پایان نامه دوره دکتري، دانشگاه فردوسی مشهدʿمعنایی –هاي گفتمان مدار جامعه شناختی  عنایت به مؤلّفه

نامه کارشناسی  ، پایانʿهاي کوتاه معاصر بزرگساالن و نوجوانان مطالعه تحلیل انتقادي گفتمان داستانʾ، )1383(قنبري، لیال، 
  . ارشد، دانشگاه شیراز
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 .ي زبانشناسی، سال پنجم، شماره اول ، مجله»شناسی و کاربرد آن در ادبیات  ن  زبا«،  )1376(ی، مهوش، قویم

بازنمایی شخصیت زن در متون روایی با توجه به دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادي، مطالعه موردي ʾ، )1384(نوروزي، فاطمه، 
  .شگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانʿروي رمان رقصندگان

، مجله زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس، سال اول، »جنسیت درآثار رمان نویسان زن ایرانی«، ) 1387(ولی زاده، وحید، 
 .223-191، ص 1شماره 

  . هرمس: ، تهرانگفتمان شناسی رایج و انتقادي،)1383(یارمحمدي، لطف اهللا، 

 .هرمس: فتمان شناسی انتقادي ، تهران، ارتباطات از منظر گ)1385(یارمحمدي، لطف اهللا، 

ي متوسطه با عنایت به  بازنمایی کارگزاران اجتماعی در متون ادبی کتب ادبیات فارسی دورهʾ، )1387(یاسمی، کلثوم، 
 .، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فارسʿمعنایی -هاي جامعه شناختی مؤلفه
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٢٠٨ 

  و جبران خلیل جبران بولیسم در اشعار سهراب سپهريهاي سم جلوه
  

  1نیارسول امیرحسین
  2آقاجانی مریم 

  

  چکیده

نام و آوازه جبران خلیل جبران و سهراب سپهري دو شاعر تواناي معاصر بر کسی پوشیده نیست که یکی زاده لبنان و دیگري 
وجوه تشابه زندگی این دو شاعر ما را به . وستان قرار گرفتدر ایران نقطه عطف آثاري شدند که سالیان سال مورد توجه ادب د

با وجود این که . یکی از مهم ترین موارد مشترك این دو شاعر، نمادگرایی است. ها واداشت هاي آن یافتن نقاط تالقی در اندیشه
در این نوشتار در . ایگاه خاصی داردهر دو شاعر در عرصه اي غیر از سمبولیسم بیشتر شناخته شده اند، اما در آثارشان سمبولیسم ج

هاي فردي به سمبولیسم اجتماعی آنان نیز که به صورت اصول اخالقی و انسانی، همدلی و همنوایی با همنوعان و  کنار نمادپردازي
، انسانیت و ها را در اوج تعهد شود و شعر آن هاي ملّی و میهنی جلوه گر می ها و اندیشه ها، شادي نیز اهمیت قائل شدن براي غم

  .  دهد، پرداخته ایم اخالق قرار می

  

  .سهراب سپهري، جبران خلیل جبران، نماد، اجتماع، سمبولیسم :هاکلید واژه

                                                        
  rasoulnia@kashanu.ac.ir :کاشان    دانشگاه استادیار عرب، ادبیات و زبان دکتراي - 1
            aqajanim@yahoo.comعرب دانشگاه کاشان ادبیات و زبان ارشد کارشناس - 2

mailto:rasoulnia@kashanu.ac.ir
mailto:aqajanim@yahoo.com
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  درآمد

ادبیات تطبیقی یا األدب المقارن یکی از مهم ترین مباحثی است که امروزه با اهداف و حوزه فعالیت خود توانسته توجه 
ها  گردد اما این نوع ادبیات مانند سایر پدیده ظهور ادبیات تطبیقی به نیمه اول قرن نوزدهم باز می. کندپژوهشگران را به خود جلب 

شود، ادبیاتی است که بی تأثیر از  بلکه آنچه اکنون به عنوان ادبیات تطبیقی مطرح می. ظهور ناگهانی و بدون پیشینه نداشته است
در ادبیات تطبیقی کشورهاي مختلف مکاتب متعددي براي این ) 19: 1373غنیمی هالل، . (ادبیات یونان و ادبیات التین نبوده است

دانش مهم مطرح کرده اند اما از بین مکاتب مطرح شده مکتب آمریکایی که اساس خود را بر پایه نقد جدید قرار داده در بین 
کتبی است که حاصل لقاح بین ادبیات تطبیقی و زیرا م. مکاتبی چون مکتب فرانسه و سالفی مناسب ترین مکتب شناخته شده است

در بررسی تطبیقی سمبولیسم آثار سهراب سپهري و جبران خلیل جبران نگارندگان به مکتب ) 265: 1999عبود، .(نقد جدید است
  .ادبیات آمریکایی توجه کرده اند

هاي مختلفی زیسته اند، از سبک  ندر عرصه ادبیات هر ملت، شاعران و نویسندگانی که در یک زمان واحد و یا در زما
این تأثیر و تأثرات گاه به صورت ناآگاهانه، با وجود فاصله زمانی، بر اثر نزدیک بودن طرز تفکر . یکدیگر تأثیر و تأثر پذیرفته اند

  . آید گیرد و گاه به دلیل همزمانی و یا دوستی دو شاعر یا نویسنده آگاهانه یا ناآگاهانه به وجود می صورت می

هاي شعر نو  جبران به نثر شعري که خود ابداع کننده آن بود و سهراب به قالب. جبران و سهراب هر دو به نوگرایی پرداختند
از میان هنرها عالوه بر شعر به موسیقی و نقاشی عالقه خاصی داشتند و خصوصاً در زمینه نقاشی به تبحر . نیمایی روي آوردند

البته . شود گرایش به عرفان در هر دو دیده می. دانستند یی نقاشی را نزدیک ترین هنر به شعر میخاصی دست یافتند آنگونه که گو
هر دو ازدواج نکردند اما دچار . ها را به گروه یا ملت خاصی نسبت داد ها است و شاید نتوان عرفان آن عرفانی که خاص خود آن

در مورد این دو شاعر بزرگ . فروغ فرخنده زندگیشان به خاموشی گرایید و باالخره هر دو با بیماري،. »دچار یعنی عاشق«بودند و 
که یکی زاده بشرّاي لبنان و دیگري اهل کاشان است و هیچ استنادي به دیدار این دو نابغه ادب معاصر عربی و فارسی وجود ندارد، 

  .بسیار جاي شگفتی است که تا این حد به هم شباهت داشته باشند

این دو شاعر مقاالت متعددي نوشته شده اما پرداختن به سمبولیسم و تطبیق آن در اشعارشان کمتر مورد توجه تاکنون در مورد 
 .پردازند قرار گرفته است که در این جستار، نگارندگان در حد توان به بررسی این موضوع می

  

  سمبولیسم

ساختند،  لیسم که واقعیات را به وضوح نمایان میسمبولیسم یک واکنش فرارونده است و در مقابل مکاتب رئالیسم و ناتورا
ها را دریابند و تفسیر  توانند آن ها و عالیم است که تنها هنرمندان با فهم و ادراك برتر خود می جهان منظومه اي از نشانه. مطرح شد

یرا نمادگرایان به دنبال دنیایی ز. کند هایی است که نمادگرایان را به عرصه عرفان نزدیک می این سبک از معدود دیدگاه. نمایند
  . توان با استفاده از زبان رمز و نماد این دنیا را تصویر کرد فراتر از دنیاي واقعی اند که می

توان به معناي دیگري غیر از ظاهر کالم  گوید به طوري که از وراي متن می شاعر در رمز از احساسات خود پوشیده سخن می
و مخفی است که ما در جستجوي آن هستیم و در نهایت قصیده اي است که بعد از خواندن در خود رمز معناي پوشیده . اندیشید
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یابد و در ضمن در امان  شاعر با به کارگیري نمادها از صریح گویی رهایی می) 2000:343یوسف شهاب، .(گیرد آگاه ما شکل می
سهراب و جبران از . کند الش در پی یافتن مقصود وادار میماندن از سرزنش و شرایط ارعاب و خفقان، مخاطب را به فعالیت و ت

جمله شاعرانی هستند که آثارشان بیشتر در وادي غیر از سمبولیسم معرفی شده است اما جریان سمبولیسم در شعرشان جایگاه 
  .خاصی دارد

  

  سمبولیسم در اشعار سهراب

  : شود نماد گرایی در آثار سهراب به دو دسته تقسیم می

سازد و با  بیند تصویري انتزاعی می یی که فردي هستند و سهراب با احساسات لطیف شاعرانه از آن چه در طبیعت مینمادها
شود که او را شاعري غیرمتعهد  واقعیت درمی آمیزد؛ و نوع دوم نمادهاي اجتماعی است که این موضوع در مقابل کسانی مطرح می

  . و فردگرا پنداشته اند

  : شود که سهراب به کارگرفته، وجوه مشترکی دیده می در هردو نوع نمادي

  .کشد گیرد و تقریباً بار تمام نمادهاي سهراب را به دوش می اول آنکه طبیعت در صدر نمادها قرار می

  .هاي اوست که ریشه در تفکرات عرفانی و فلسفی او دارد نمادهاي سهراب برگرفته از عقاید و اندیشه: دوم

گیرد، شیوه خاص  هاي سهراب از طبیعت و تفکرات عرفانی، شیوه اي که سهراب به کار می تأثیرپذیري با وجود تمام: سوم
  .خود او است که از یک جوشش درونی سرچشمه گرفته است

بدون شک این ابهام، عمدي است، . کند که این یکی از اصول سمبولیسم است سهراب نمادهایش را با گنگی و ابهام بیان می
بیهوده نیست که . صد دارد مخاطب را به تأمل وادار کند و نمادهایش به اندازه تمام مخاطبانش تفسیر و تعبیر داشته باشدزیرا او ق

سیدحسینی، .(بیش از آنکه اثرم را براي دیگران تشریح کنم، مایلم که دیگران این اثر را برایم تشریح کنند: گوید آندره ژید می
1380 :544(  

  :پردازیم ادهاي سهراب در اشعارش میاکنون به بررسی نم

  ـ نمادهاي فردي1

سپهري در محیط خانوادگی آرام و سالم توأم با عشق و محبت . محیط طبیعی کاشان در زندگی سهراب کامالً مؤثر بوده است
بود، هاي جویبار را شنید؛ اما اگرچه سهراب از خاك خشک و خشن کویر برخاسته  پرورش یافت و در آغوش کویر زمزمه

هاي سوزان، درختان تشنه، بوي  خویشاوندیش با طبیعت همان همبستگی عاشقانه با خاك، خورشید وسط ظهر تابستان، سنگ
هایی  هاي کاهگلی است و بیشتر شعرهایش یک تابلوي نقاشی است که درون مایه آن، عمدتاً صحنه خاك باران خورده و خانه
هاي  هایی از سمبولیسم فردي و ادراك شاعر از پدیده در این قسمت به نمونه) 110 :1378مقدادي،.(است که کامالً ایرانی است

  .نماییم طبیعی اشاره می
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ترین گل در مغرب رمزي گل سرخ در نظر صاحب نظران. گل سرخ زیباترین نمادي است که سهراب آن را به کارگرفته است
رؤیاي عشقی بهشت ه زندگی و جام حیات و قلب گل، برانگیزنده نگل سرخ، مثَل پیماه کاسو معناي آن این است که  زمین است

گل سرخ اساساً رمز کمال است و از این رو به هرچیز کامل و متعالی از قبیل دل، بهشت و ) 101: 1373دوبوکور،. (ستا  آیین
من مسلمانم، قبله ام یک « . در شعر سهراب گل سرخ نماد حقیقت و ذات خداوند است) 131: 1382شمیسا، .(معشوق داللت دارد

کار ما نیست شناسایی راز « . بیند با همین نماد سهراب خود را از شناخت ذات خداوند ناتوان می) 242: 1389سپهري،(» گل سرخ
» .کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم« . شود و در حیرت عارفانه اش شناور می) 264:همان(» گل سرخ

  ) همان(

پیماید و با این که سخت تحت تأثیر عرفان  او مراحل سلوك را با همین اشعارش می. فان جزء جدانشدنی شعر سهراب استعر
یکی از . سرود اما فرهنگ عرفانی اسالمی و ایرانی بر بنیاد فکري او تأثیر منحصر به فردي دارد کرد و شعر می هند نقاشی می

این شراب، شراب محبت است که عارفان قبل از . راب است که رمز خاص عارفان استرموزي که سهراب آن را به کار گرفته، ش
سهراب نیز به تقلید از آنان از شراب محبت الهی . آن که درخت تاکی وجود داشته باشد، از آن نوشیده اند و سرمست شده اند

توان  رض شاعر و عارف قرن ششم و نیز سعدي میبه کارگیري این نماد را در اشعار ابن فا. نوشد تا از هستی مادي فانی شود می
  :دید

  )  82: ابن فارض، بی تا(شربنا علی ذکر الحبیب مدامۀ     سکرنا بها من قبل أن یخلق الکرم 

  )  741: 1374سعدي،(همه عمر برندارم سر از این خمار مستی        که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی 

  :سراید و سهراب می

  )276:همان. (ید خورد و در جوانی یک سایه راه باید رفت، همینشراب با

/ تمام قصۀ سهراب و نوش دارو را / و مثل آب/ آیم من از سیاحت در یک حماسه می: / شتاب باید کرد/ شراب را بدهید 
  ) 279:همان. (روانم

کند و به تقلید از  ین معانی عرفانی را القا میکند که زیباتر سهراب براي پیمودن مسیر سالکی و عاشقی انگار راهنمایی طلب می
  . منطق الطیر عطار هدهد را به عنوان راهنما برمی گزیند

همیشه پنجره / و گوش کن که همین حرف در تمام سفر/ رسم به یک هدهد؟  من از کدام طرف می/ کجاست سمت حیات؟
  )277: 1389سپهري، . (زد خواب را به هم می

به عنوان مثال این . الباً رمزي است و باید تفسیر شوند اما خود این تعابیر پیوستگی و هماهنگی دارندتصاویر شعري سهراب غ
  .که سهراب در تاریکی به فکر یک بره روشن باشد که خستگی او را بخورد، در ظاهر کلماتی عجیب است

  )340:همان. (که بیاید علف خستگی ام را بچرد/ فکر یک بره روشن هستم / من در این تاریکی 

تصاویر بره روشن و چریدن علف خستگی . تاریکی، مضمون و تا حدي تصویر اصلی شعر است« : در تفسیر این شعر نوشته اند 
هر یک در قاب مشخص تصویري خود، منفرد باقی ... یا تصاویر امتداد تر بازوها و معنی کردن آب براي بوته نورس مرگ و 

. شد ها ارائه می ها و تداعی این تصاویر باید در محیطی از ارتباط. باست، اما مخلوق زنده اي نیستاین تصاویر گرچه زی. ماند می
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رسد تاریکی و  اما به نظر می) 523: 1358براهنی،(» .شعر در بردارنده بندهاي متفاوت است و تصاویرش هم، تصاویري است متوازن
سهراب در این شعر کامالً خوش بین است و . کنار هم تداعی شده اندروشنی در این شعر که نمادي از مرگ و زندگی است، در 

  . شود ها و باران هستی بخش را نیز یادآور می بیند اما در کنار آن رویش ریشه اگرچه مرگ را در همه جا می

ا نیلوفر با وجود نیلوفر یکی از نمادهاي پرتکرار شعر سهراب است که ریشه در تفکرات عرفانی او دارد و مظهر کمال است زیر
همانگونه که گل پاك و خوشبوي «. شود و همواره به سوي خورشید درحرکت است روییدن در باتالق به گل و الي آغشته نمی

روید نه در خاك و برگ تازه یک دشت، معرفت پاك بوداگري نیز از زمینه آالیش هواهاي دنیوي  نیلوفر در گل و الي باتالق می
: 1378مقدادي،. (دانند که بعدها سهراب را متحول کرد گروهی نیلوفر را کنایه از اسراري می) 76: 1374ده،رجب زا(» .زند سر می

به عنوان نمونه نیلوفر در شعر زیر رمز شکوفایی و بیداري است و آنگونه که صاحب نظران معتقدند این بیداري نشان کمال ) 128
  ) 139: 1376عابدي،.(اندیشه انسان است

یک نیلوفر روییده / هر جا که من گوشه اي از خودم را مرده بودم / ها در مرداب بی ته آیینه/ هاي شیشه اي رؤیاهادر پس در
  )  109: 1389سپهري،. (بود

نهد تا به ده جهت فضا خیره  روید و بودا به درون آن گام می به اعتقاد هندوها در لحظه تولد بودا، گل نیلوفري از زمین می
  :این اعتقاد در شعر سهراب نیز نمود یافته است) 525: 1355متحدین،.(شود

نیلوفر به همه زندگیم پیچیده / چشمانم را در ویرانه خواب گشودم/.../ ساقه اش از ته خواب شفافم سر کشید/ نیلوفر روئید 
  )110 :1389سپهري،. (همه من بود/ هستی اش در من ریشه داشت/ دویدم  هایش، من بودم که می در رگ/ بود

) 92: 1372امتی،.(سیب سپهري، زندگی آگاهانه طبیعی، بدوي و رمز اشراق است. سیب یکی دیگر از نمادهاي سهراب است
شود که در طرف سایه  داستان سیب سهراب از باغی آغاز می. گیرد سهراب سیب را به عنوان نمادي از معرفت و آگاهی به کار می

احساس با گیاه است و در آن باغ درختان سیبی است که مایه خشنودي سهراب است و  باغی که جاي گره خوردن. دانایی است
سهراب در انتظار روزي است که بیاید و براي کسانی که سبدهایشان پر از میوه خواب است، سیب سرخ معرفت را به ارمغان 

  .بیاورد

  )301: 1389سپهري،(ید سیب آوردم، سیب سرخ خورش! / اي سبدهاتان پر خواب: / صدا خواهم در داد

  

  ـ نمادهاي اجتماعی2

دهند اما  هایی از سمبولیسم فردي سهراب است که بیشتر او را در سلوك عرفانی اش یاري می موارد ذکر شده تنها نمونه
  . شود و نباید تصور کرد که شعرهاي سهراب تنها فردگرا و بی اعتنا به مسائل روز است نمادگرایی او به همین جا ختم نمی

بچه بودایی «سهراب به جریانات خاص سیاسی پاي بند نبود و به دلیل دوري اش از دنیاي سیاست و تعهد به آن، به عنوان 
بوده، » حضور هیچ مالیم«که با ذهن و زبان کودکانه و گاه زنانه، ساده لوحانه در جست و جوي » شاعر برج عاج نشین«یا » اشرافی

« : کرد که مخاطب از خود بپرسد طرفداران این نظریه معتقدند که تعهد سیاسی ایجاب می. رفی شدمع) 522ـ  511: 1358براهنی، (
شد و هر لحظه امکان آن بود که ماشه چکانده شود، آیا  اگر لوله تفنگی یا تپانچه اي بر شقیقه راست آقاي سپهري گذاشته می
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داد؟ آیا در دنیایی که همیشه در تهدید خودکامگان  می آقاي سپهري باز هم دست و رویش را در حرارت یک سیب شست و شو
با این دیدگاه است که کسانی چون اسماعیل عالء ) 521:همان(» ها را به هیئت شاعران دید؟ توان پاسبان قرارگرفته است، می

ا اگر تعهد را به معناي ام) 43: 1375نوري عالء،. (سهراب را هم طراز شاعران موج نو و حتی او را پدر شعر موج نو معرفی کنند
پیوستن به حزب خاص و مبارزه طلبی و مخالفت ورزي تعبیر نکنیم و آن را پاي بندي به اصول اخالقی و انسانی و همنوایی با 

  .رود همنوعان تعریف نماییم، پاره اي از اشعار سهراب در زمره اخالقی ترین اشعار متعهد ادب معاصر به شمار می

طبیعی است که سهراب سپهري : کند دیدگاه دکتر براهنی نظر خود را در مورد شعر سهراب اینطور بیان می در نتیجه این تغییر
ها من  در آن وقت. من در گذشته با عارف بودن در عصر ما مخالف کرده ام. با عرفان سر و کار دارد و شاعري بسیار صمیمی است

چنین دورانی شاعر باید همیشه در سنگر زندگی کند و در چنین مکانی یک شاعر اجتماعی بودم و اعتقادم بر این بود که در 
کنم که شاعر نباید تنها براي یک دوران خاص  امروز احساس می. اندیشم من امروز آن گونه نمی. شد شعر سپهري را تأیید کرد نمی

حق با فروغ فرخزاد است که درباره ) 271:همان. (شعر بگوید بلکه او باید بتواند براي دوران دیگر هم شعر را زنده نگه داشته باشد
زند و به همین دلیل وسیع  کند، او از انسان و زندگی حرف می او از شهر و زمان و مردم خاصی صحبت نمی: سهراب گفته است

 .هایش در مورد انسان را دریافتند آري، آنان که حقیقت وجودي سهراب را درك کردند دغدغه) 563: 1369یوسفی،. (است
  . کند گوید و اعتراض و نارضایتی اش را نسبت به این جامعه بیان می کند، سخن می سهراب از جامعه اي که در آن زندگی می

. زد پسري سنگ به دیوار دبستان می/.../ سقف بی کفتر صدها اتوبوس/ رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ / شهر پیدا بود
  )249: 1389سپهري،(

  :سراید یا زمانی که می

بدي تمام :/ شنوي هنوز می» هامون«و در کرانه /.../ شود از خلوت مزارع ینجه بلند می/ ها هنوز شیهه اسبان بی شکیب مغول
  )286:همان....(زمین را فراگرفت

ها بیزار  از دورویی) 242:همان(» .گیرم ها می من وضو با تپش پنجره«.کند او وضعیت نابهنجار جامعه اش را به خوبی درك می
  : کند تا مردم یک دل و یک رنگ شوند ست و آرزو میا

  )305: همان. (هاي دلشان پیدا بود خوب بود این مردم دانه/ گویم کنم دانه، به دل می من اناري را می

او بیزاري اش را از واعظ صفتانی که مانند درخت بی ثمر، هستند و پند و امثالشان بی محتوا و مانند سبدي تو خالی است، را 
صاحب . خواند ها را با زبانی طنزآلود قاطر و اشتر می دهد و از لفظ پردازان پرگو و پرادعا متنفر است و آن ر اشعاري نشان مید

  ) 71: 1382شمیسا،.(کنند و معنی آفرین نیستند دانند که فقط لفاظی می نظران نیز قاطر را کنایه از افرادي می

: 1389سپهري،(» تنناها یاهو«عارفی دیدم بارش / »پند و امثال«دم بارش سبد خالی اشتري دی/ » انشا«قاطري دیدم بارش همه 
247(  

  .در این جامعه است که افسردگی و مرگ سایه افکنده و جغد النه کرده است

  )34:همان. (خواند جغد می/ نالد رود می/ ها افسرده است سنگ/ ها پژمرده است شاخه
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، در )179: 1384شفیعی کدکنی، (» جغد رمز عزلت نشینی سالکان طریقت است» کوف«در ادبیات عرفانی ما « همانطور که 
  .شعر سپهري نیز جغد نماد شومی ، نحوست، اندوه، ویرانی و مرگ است

کند تا خانه اي در مدینه  از این جاست که سهراب به دنبال مدینه فاضله اي است تا در آن آرامش یابد به همین علت سعی می 
  . خانه سمبل نوعی زندگی خاص و دستگاه فکري او است. در طرف دیگر شب است، بسازدفاضله که 

.( من در این خانه به گمنامی نمناکی علف نزدیکم/ خانه اي در طرف دیگر شب ساخته ام / من با تاب، من با تب
  )  253: 1389سپهري،

یابد از این رو با این که اهل کاشان است اما شهر  میسازد به آرمان ایده آلی خود دست  سهراب در مدینه فاضله اي که می 
  . کند خود را در آن سوي دریاها جستجو می

که به فواره هوش بشري / ها جاي کبوترهایی است بام/ ها روبه تجلی باز است که در آن پنجره/ پشت دریاها شهري است
  )321:همان. (آید در باد اساطیر می و صداي پر مرغان/ شنود خاك موسیقی احساس تو را می/ .../ نگرند می

و به همین . ها را از درون بیدار کند بعد انسانی شعر سهراب بسیار باالتر از بعد سیاسی است، زیرا او در تالش است تا انسان
  )320:همان(» .هاست نوبت پنجره/ شب سرودش را خواند «: گوید دلیل می

. کند مردم با یکدیگر، آگاهی از درد دل همدیگر و کم کردن فاصله استفاده می سهراب از پنجره به عنوان نماد دوستی، ارتباط
پاي / .../ هر چه دیوار از جا خواهم برکند«. گیرد او با هنرمندي پنجره را در مقابل دیوار که نماد فاصله و دوري است، به کار می

  )302: همان(» .هر پنجره اي شعري خواهم خواند

ها و اوراد دینی و عرفانی باشد که مخاطب  کوشد تا اشعارش زمزمه پس می. شود ینی و اسطوره تکرار میدر اشعار او اشارات د
  . جان مایه بیشتر شعرهاي سهراب روشنی، آب، گیاه و بیداري اشراقی است. ها نیز اهل رازند آن

روزن رؤیا بخار / ر گسست از هم سایه تردید در مرز شب جادوگ/ پاي درها لحظه وحشت فرولغزید/ باز شد درهاي بیداري
  ) 136:همان. (نور را نوشید

آمدن منجی اي که درهاي بیداري را باز کند و او را از ظلمت شب نجات دهد و به صبح برساند و بشریت را رهایی بخشد، در 
  :گوید آنجا که می. اشعار سهراب نمود یافته است

از / هاي پیرهنش بود در وسط دگمه/ یک نفر آمد که نور صبح مذاهب/ دست مرا امتداد داد/ تا عضالت بهشت/ یک نفر آمد
عصر مرا با / ها کشید روي سرم سقفی از تناسب گل/ هاي مرا برد یک نفر آمد کتاب/ بافت پنجره می/ هاي قدیمی علف خشک آیه

  )354:همان. (میز مرا زیر معنویت باران نهاد/ هاي مکرر وسیع کرد دریچه

  :ها را از خستگی عصر پوالد و سیمان برهاند و با سرنوشت تر آب آشنا کند ن منجی است تا بیاید و انساناو در انتظار ای

بیا تا / ترسم من از سطح سیمانی قرن می/ ترسم من از حاصل ضرب تردید و کبریت می/ هایی که تاریک هستند در این کوچه
مرا باز کن مثل یک در به روي هبوط گالبی در این عصر معراج  /نترسم من از شهرهایی که خاك سیاشان چراگاه جرثقیل است

و آن وقت / اگر کاشف معدن صبح آمد؛ صدا کن مرا/ مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاك فلزات/ پوالد
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یر و داري در آن گ/ هایی که من خواب بودم و تر شد حکایت کن از گونه/ هایی که من خواب بودم و افتاد حکایت کن از بمب
  ) 347:همان.(که چرخ زره پوش از روي رؤیاي کودك گذر داشت

  )  همان.(هاي تو بیدار خواهم شد و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت.... 

. هایش توجه دارد شود که سپهري از شاعرانی است که در اشعارش به زیبایی به انسان، دردها و دغدغه با این گفتار مشخص می
توان با برخورداري از پشتوانه اندیشه، آگاهی، تعمق و تأملی که در وراي آن نهفته است، داراي صبغه سمبولیسم  را میشعر سهراب 

از نظر ادبی نیز شعر سهراب، شعري تصویري است که معانی مورد نظر خود را در قالب تصاویر به مخاطب منتقل . اجتماعی دانست
شود تا مقصود شاعر را ئراي کلمات  د که مخاطب در پی فهمیدن آن به تالش واداشته میاین تصاویر گاه سمبلیک هستن. کند می
  . بیابد

    

  سمبولیسم در آثار جبران

اما از آن جا که او یک ادیب منحصر به فرد است در نویسندگی ) 166: 1381شعبان،.(جبران بانی مدرسه رمانتیک شرقی است
صاحب نظران ادب . توان دید هاي دیگر چون سمبولیسم را می هایی از سبک رش رگهکند و در اشعا خود به یک شیوه عمل نمی

او در ضمن آن که براي شاعر آزادي فکري، بیانی و ) 169:همان. (دانند عربی، او را تبلور مکتب نمادگرایی در ادبیات عرب می
انسانی خود، وطن را فراموش نکرد و در محبت وطن، داند، زیرا در محبت  دینی قائل است، شعر و ادبیات را رسالتی براي مردم می

  .عشق به انسان را

جبران نثر شعري را ابداع نمود که بسیاري از تصاویر ادبی خود را از محیط لبنان و از موضوعاتی چون ظلم اجتماعی، استبداد 
منتقدانه به طبقات گوناگون جامعه او با دیدي حساس و ) 35: قبعین،بی تا. (سیاسی و بهره کشی ارباب ـ رعیتی الهام گرفت

  .شوند پردازد و ثروتمندان و ظالمان آماج حمالت او واقع می می

خفاجی، . (کشد اسلوب رمزي جبران مبتنی بر گفت و گو است و خیال خالق او، معانی و وجدانیات انسانی را به تصویر می
اما هدفش قصه گویی نیست . کند فردي و اجتماعی استفاده می جبران در بسیاري از موارد از قصه براي بیان مسائل) 377: 1986

بلکه هدفش آن است که از زبان قهرمان داستان یا راوي شاهد ماجرا که خود جبران است، به تبلیغ عقاید و افکار و نظرات خود 
نکته قابل توجه در . ام بر حوادث غلبه دارداز این رو پی. او آمده تا پیامی را به جهانیان برساند. حرفه او داستان نویسی نیست. بپردازد

کند تا مخاطب برداشتی آزاد داشته باشد  ها همراه مخاطب است و لحظه اي او را رها نمی آثار جبران آن است که او در تمام صحنه
  .رساند کند و مخاطب را به هدف مورد نظر می و قضاوت کند، بلکه خود او حکم صادر می

گیرد، رمزي رمانتیکی است که از عاطفه، خیال و موسیقی نشأت گرفته و خواننده را با نردبانی به  می رمزي که جبران به کار
عمر فروخ نیز معتقد است که جبران ) 241: 2، 1995الفاخوري،.(کند که البته این مسیر خالی از مه نیست سوي ماوراء هدایت می

جبران در ) 305: 1965فروخ،. (نهد را بر پایه اسلوب خیالی رمزي بنا می گیرد و نثرش هاي متعددي را در شعرش به کار می اسلوب
در این راه او . ها پا بگذارد خواهد به قلمرو ناشناخته حقیقت در نثر شعریش براي خیال بیش از لغت اهمیت قائل است، زیرا می

  . کند گیرد که خیالش را نیز ممتاز می هایی را به کار می رموز و پیچیدگی
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او در األجنحۀ المتکسرة، األرواح المتمردة، . ل قومی، فکري، اجتماعی و هنري در آثار جبران با هم قابل بررسی استمسائ
در المجنون، السابق و . در دمعۀ و ابتسامۀ رؤیایی سرگردان است. عرائس المروج و العواصف چهره اي متمرد و ناراضی است

  )21: 1988طنسی،. (شود و در النبی رهبري بشارت دهنده است المواکب در چهره حکیمی ژرف اندیش ظاهر می

هاي رمانتیکی است، تصاویري از زندگی اجتماعی در لبنان  جبران در األجنحۀ المتکسرة که سرشار از احساس و صور و رنگ
حال «قش به دختري به نام او در این اثر که آن را در پی شکست عش. دهد و به فسادهاي موجود در این جامعه اشاره دارد ارائه می

نوشته است، عامل اساسی ناکامی خود را در اختالف شدید طبقاتی بین خانواده خود و خانواده حال و نیز دخالت کاهن » ضاهر
این کتاب فریاد اعتراض آمیزي نسبت ) 19ـ  17: 1934جبران،المجموعۀ الکاملۀ،.(داند مسیحی براي دسترسی به ثروت پدر حال می

هاي شکسته تصویرسازي جبران از زنان شرقی است  بال. مندان و دین مردانی است که به اسم دین در پی دنیاي خود هستندبه ثروت
سلمی کرامه که شخصیت اصلی این . ها قابل تصور نیست گیرند و هیچ گونه آزادي براي آن که همواره مورد ظلم و ستم قرار می

  . ست مردان و ریاکاران اهل دین مسیحی استداستان است رمزي از قربانیان شهوت به د

  )190: همان (» سلمی کرامۀ کالکثیرات من بنات جنسها اللواتی یذهبن ضحیۀ ثروة الوالد و امانی العریس«

جبران با همین روحیه متمرد .کند جبران در این مجموعه از تصاویر پنهان جامعه خود پرده برمی دارد و حقایق تلخ را برمال می
هایی است که از اعماق وجود جبران برمی خیزد تا بر ضد  العواصف طوفان. پردازد انگر به نوشتن مجموعه العواصف میو عصی

در نظر او، زندگی بشریت با بندهاي ذلت و خواري بسته . ها را در بند کرده، بشورد اعتقادات و عادات قدیمی که آزادي انسان
در نظر او انسان حاضر برده ) 356:همان(» هی العبودیۀ التی تجعل أیامهم مکتنفۀ بالذل و الهوانانّما الناس عبید الحیاة و « . شده است

  . شرایط شده است و هیچ امیدي به اصالح او نیست مگر آنکه گذشته خود را ویران سازد

انگیز بیان  تمرد و عصیان جبران با انگیزه پیروزي حقیقت و ترسیم زندگی ایده آل است که به صورت ادبیاتی دل
دهد و هنگامی  ها و آداب غلط را مورد نکوهش قرار می او در مجموعه العواصف تن دادن به سنت) 242: 1988مقدسی،.(شود می

کند که فرزندان با غذاي بردگی و عبودیت تغذیه  شود در هر دو گروه مشاهده می هاي ثروتمندان و نیز فقیران می که وارد خانه
  .پوشند، لباس گردن نهادن به خواري و ذلت است که می هایی شوند و لباس می

دخلت منازل األغنیاء األقواء و أکواخ الفقراء الضعفاء فرأیت األطفال یرضعون العبودیۀ مع اللبن و الصبیان یتلقون الخضوع مع «
جبران، المجموعۀ (» .ة الطاعۀ و االمتثالحروف الهجاء و الصبایا یرتدین المالبس المبطنۀ باالنقیاد و الخنوع و النساء یهجعن علی أسرّ

  )   356: 1934الکاملۀ،

  :سراید آورد و می فقر، ظلم و تفاوت طبقاتی روح سرکش او را به درد می

نا و نبکی نحن/  المسرات أبناء انتم و/  الکآبه أبناء نحنُ«  دموع فی اللیلِ أجفانِ من الندي یتساقطُ مثلما/  الحیاةِ قلبِ فی تنسکب 
32: 1988العواصف، جبران،( »...مبتسمون أنتم اما/  الصباحِ کبد(  

با بهره » البنفسجۀ الطموح«جبران در داستان . باشد تمرد در نظر جبران، خارج شدن از ذات به آن چه بهتر و باالتر است، می
او در واقع با . ندگی خاکی، فراتر رودخواهد از سطح ز کند که می گیري از نمادهاي طبیعی داستان گل بنفشه اي را مطرح می

خواهد که  ها از طبیعت می بنفشه بلند پرواز با وجود مخالفت. کند طرح این داستان بر ضد آداب و رسوم جامعه اش عصیان می
  . آرزویش را برآورده کند
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ما لیس لی حتی انقلب تمردي إلی  و ما زلت اتمرد علی نفسی و أتشوق إلی. إنّما القصد من الوجود الطموح إلی ماوراء الوجود«
  )  471: 1934جبران، المجموعۀ الکاملۀ،(» .قوة فعالۀ و استحال شوقی إلی ارادة مبدعۀ

  .اما او از اینکه طعم آزادي را چشیده، شاد است. آورد در پی برآورده شدن آرزویش، طوفانی شدید او را از پا در می
أموت و أنا عالمۀ بما وراء المحیط المحدود الذي ولدت . تکنّه نفس بنفسجۀ من قبلیأنا أموت اآلن ـ أموت و فی نفسی ما لم «
  )همان(» .هذا هو الغرض الکائن وراء عرضیات األیام و اللیالی. و هذا هو القصد من الحیاة. فیه

دن به هدف از جان دست گذرد و براي رسی بنفشه بلندپرواز نماد انسان آزاده اي است که تا رسیدن به آزادي از همه چیز می
ها ایستادگی کند و خود را از قید و بندها برهاند و  خواهد به آزادي برسد باید در مقابل مخالفت انسان معاصر نیز اگر می. شوید می

  . قدم اول آن است که خود اراده کند
کم نارضایتی از اوضاع جامعه را به شود و کم  ها و تصاویر ادبی اش می جبران به عنوان یک داستان پرداز فعال، وارد قصه

هاي اصلی نثر شعري جبران ـ همانگونه که اشاره شد ـ توجه به مسائل زنان در جامعه شرقی  یکی از زمینه. رساند گوش خواننده می
دها و آالم برد کامالً واقف است و نیمی از هنرش را براي تجسم در هاي مردان می هایی که زن در اثر بی عدالتی او به رنج. است
او در نهایت به جامعه اي که زن را وسیله عشرت . کند نقش اصلی را ایفا می» زن«در بسیاري از آثار جبران . گیرد ها به کار می آن
جبان در عرائس المروج عقاید مردم را نسبت به زنان از زبان . داند و او را از حقوق انسانی اش محروم کرده، معترض است می

او براي .کند نکته شایان ذکر آن است که زن، قهرمان داستان او نیست بلکه نقش یک قربانی را بازي می. کند ن بیان میقربانی داستا
ها  زیبایی گفتار جبران آن جا است که دردهاي این قشر را از زبان خود آن. جامعه نابه سامان از حضور این زنان استفاده کرده است

جبران، المجموعۀ (» أنا کاألبرص الساکن بین القبور«. شعله اعتراض را در وجود زنان روشن نمایدخواهد  کند و گویی می بیان می
شود، گناه خوداو نیست بلکه فقر و فساد جامعه او را به گناه  او معتقد است که زن شرقی اگر گناهی مرتکب می) 64: 1934الکاملۀ،
  .کند وادار می

در آثار یک مرد تا این حد مهم است، بحث قابل توجهی است که به زندگی این موضوع که چرا مسائل و مشکالت زن 
ها را بسیار ستایش نموده، اغلب زنانی هستند که با او  هاي زندگی و افرادي که جبران آن قهرمان. شخصی جبران بازمی گردد

او دوران کودکی اش را در شرایطی گذراند  .ها در پیشرفت جبران تأثیر بسزایی ایفا نموده اند ارتباط نزدیک داشته اند و همه آن
هاي مادر براي  فداکاري. که با فقر استخوان سوز و اختالفات جانکاه بین مادري مظلوم و پدري الکلی، دست و پنجه نرم کرد

او حمایت  خواهر بعد از مادر ایثارگرانه از. رسیدن به شرایط بهتر تصاویر زیباي از خودگذشتگی را در ذهن جبران باقی گذارد
  .حضور ماري هاسکل و می زیاده نیز باعث شد که او تا پایان عمر نسبت به زن دیدي مثبت و قدرشناسانه داشته باشد. کرد

هایش الگوهایی هستند که با مردم جامعه به همدردي  جبران براي رساندن پیام خود به الگو نیازمند است و قهرمان داستان
مکان وقوع . کند که فقر ویژگی بارز آنان است هایش را از میان روستاییان و چوپانانی انتخاب می او قهرمان داستان. نشینند می

سوزد و آزادي و رسیدن به شرایط ایده  جبران حتی در زمانی که دور از وطن است، در غم وطن می. حوادث نیز وطنش لبنان است
  .درخشد ستاره اي فروزان در آسمان آثارش میدر حقیقت قضیه وطن عربی همچون . آل را برایش آرزومند است

جبران با تورات، انجیل و حتی قرآن کریم آشنایی داشته . گیرند کاهنان گروهی هستند که مورد اعتراض شدید جبران قرار می
جبران، ( .کند آن جا که در داستان خلیل کافر به آیات انجیل استناد می. توان از آثارش دریافت است و صحت این ادعا را می

جبران، دمعۀ . (کند سوره بقره آغاز می 12و یا در مقاله نشید اإلنسان که داستان را با آیه ) 146، 112، 100: 1988األرواح المتمرده،
تمجید نموده و از صور بالغی نهج البالغه تأثیر پذیرفته ) ع(او همچنین از پیشواي شیعیان حضرت علی ) 112: 1988و ابتسامۀ،

این تعالیم به ویژه در مورد . این نشان دهنده آن است که افکار او به دور از تعالیم الهی نبوده است) 301: 1982وي،الحا.(است
. انداخت ها پیش به افکارم چنگ می یسوع از مدت: گوید به گونه اي که خود جبران می. یابد مسیحیت در آثارش جلوه خاصی می
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کند، به  با این تعالیم است که او هر چه در کاهنان مسیحی نگاه می) 224: 2، 1995ي،الفاخور. (او بزرگترین حقیقت بشري است
. هاي پوشالی است دهند تنها ظاهرسازي برد و اعتقاد دارد که آن چه آنان انجام می ها از تعالیم حقیقی الهی بیشتر پی می دوري آن

ش براي رسیدن به ثروت فارس کرامه، سلمی را مجبور به نمونه بارز این موضوع در داستان األجنحۀ المتکسرة است که کشی
گوید  کند که تنها از دین سخن می جبران، کاهن را مظهر ظلم چیره شده و او را لفّاظ پرادعا معرفی می. نماید ازدواج با پسرش می
ا عوالم روحانی کامالً کاهن در واقع شخص ریاکاري است که به پوست و قشر دین بسنده کرده و ب. کند ولی به آن عمل نمی

  .بیگانه است
مهارت جبران ایجاد وحدت بین هنر و زندگی با استفاده ازرمزگرایی، خیال پردازي و عاطفه لطیفی است که به الفاظش طنین 

نثر او گرچه داراي وزن و قافیه نیست اما در عین حال میراث دار تعبیر عاطفی، مجازي و آهنگ شعر . دهد خوش و دل نواز می
ایجاز وار به بیان این ) 28: 1988جبران،األجنحۀ المتکسرة، (» الغباوة مهد الخلو و الخلو مرقد الراحۀ«او در تعابیري چون . است

پردازد که غفلت و نادانی در طول زندگی انسان را از تفکر و تجزیه و تحلیل مسائل و تالش براي اصالح امور و تغییر آن  مطلب می
  .دارد هت پیشرفت باز میو گام برداشتن در ج

او براي معرفی مدینه . ها به تنگ آمده از این رو در پی مدینه فاضله و جامعه ایده آل خود برمی آید جبران از زندگی انسان
  .هاست طبیعتی که رمز همه خوبی. برد فاضله به طبیعت پناه می

به جنگل » المواکب«او در قصیده . حضوري بارز دارددر اسلوب رمزي جبران طبیعت و مظاهر آن مثل جنگل، باغ، بهار و گل 
گل نیز رمزي  از سعادت ناشی از این زندگی . کند دهد و آن را به عنوان رمز جامعه ایده آل خود انتخاب می بار مثبت معنوي می

  :نماید می به عوان مثال او در کتاب دمعۀ و ابتسامۀ این گل را چنین معرفی) 126: 1372رسول نیا،. (ایده آل است
أنا کلمۀ تقولها الطبیعۀ ثم تستردها و تخفیها طی قلبها ثم تقولها أنا نجم هبط من النجمۀ الزرقاء علی بساط أخضر أنا هدیۀ «

  )328: 1934جبران، المجموعۀ الکاملۀ،(» المحبین أنا إکلیل العرس أنا آخر عطیۀ من حی إلی میت
پردازد و در داستان ارم ذات العماد تصویري خیالی از دنیایی  ر و سلوك عرفانی میجبران در پی یافتن مدینه فاضله اش به سی

در این . توان به آن دست یافت شهري که تنها با مکاشفه و معرفت می. دهد که در مقایسه با دنیاي واقعی جنبه آرمانی دارد ارائه می
گذارد تا با شوق و تحمل رنج و سختی به تکامل  ر دستان جبران میراه مرشد و پیر طریق که آمنه العلویه نام دارد، چراغ راه را د

او در این داستان اعتقاداتش در مورد وحدت . زین العابدین عارف شیعه ایرانی نیز نقش واسطه را بر عهده دارد. روحی برسد
جبران در این ) 656: 1934لکاملۀ،جبران،المجموعۀ ا. (نماید وجود، وحدت ادیان، جاودانگی روح و نیز یگانه پرستی را بیان می

. پردازد ها و گرایشات صوفیانه اش می داستان با ایجاد فضاي متافیزیکی با بهره مندي از نمادها در قالب دیالوگ به بازگویی اندیشه
خاص خود  البته جبران بیشتر انسان گرا است تا عارف به تمام معناي شرقی، چرا که او در عرفانش ـ همچون سهراب ـ شیوه اي

  .دارد
کند که رسالت خود را رساندن مردم به  رساند و نقش پیامبري را ایفا می به اوج می» النبی«جبران تجربیات عارفانه اش را در 

کند و در آخرین دیدارش به سؤاالت آنان  پردازد و مردم را به آن تشویق می ها می از این رو به بازگو کردن خوبی. داند سعادت می
او در واقع در النبی در . دهد و مرگ پاسخ می... عشق، کار، خوردن و نوشیدن، آموزش، فرزندان، سخن گفتن، زیبایی،  در مورد

  .شود نقش یک مصلح اجتماعی ظاهر می
پیامبري که نامش مصطفی است و همواره . او اورفلیس را به عنوان شهر پیامبر برگزیده است. النبی شاهکار ادبی جبران است 
شهر اورفلیس رمز دنیا و بیرون شدن از بهشت لقا است و انتظار مصطفی براي ) 43: 1988جبران، النبی،.(نتظار بازگشت استدر ا

هاي پیامبر اسالم براي النبی نشان دهنده  برگزیدن یکی از نام. بازگشت، رمز اندوه دائمی انسان تا اتصال مجدد به منشأ هستی است
او در النبی با . اخت پیامبر اسالم، به حقیقت یکی بودن ادیان و وحدت و یگانگی خداوند ایمان داردآن است که جبران در کنار شن
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ها در یک مسیر در حرکتند تا به ذات الهی شان واصل  دیدي عارفانه به هستی و انسان خوش بین است و اعتقاد دارد که همه انسان
  .شوند

            
  برآیند

  :توان دست یافت ار سهراب و جبران به این تطبیق میاز بررسی سمبولیسم در آث

  ها ـ شباهت1

ها با حضورشان از زمین زیباي ما دیدار  آن. ـ سهراب و جبران در کلمه زاده شدند، در کلمه زیستند و در کلمه جان سپردند
ها را با  خواستند آدم بودند و میها شاعر مردم  آن. کردند و هنگامی که ما ترك کردند، زندگیمان را ژرف تر و زیباتر ساختند

  .هایشان آشنا کنند ریشه

بینند و براي  ها نشانه اي از شر و بدي در طبیعت نمی هر دو آن. ـ طبیعت در آثار هر دو به عنوان نماد به کار گرفته شده است
گرچه . دهد به عناصر سوق میها را به سوي شخصیت بخشیدن  همه اجزاي آن سهم مساوي با انسان قائل هستند و این موضوع آن

  .دهد گزیند، سهم بیشتري را به خود اختصاص می سهراب در استفاده از نمادهایی که از طبیعت بر می

شود و در رمزهایی  ها شدن در آثارشان به وضوح دیده می ـ وطن و میهن پرستی در کنار همنوایی با همنوعان و شریک غم آن
  .و سرنوشت او هستند گیرند نگران انسان که به کار می

ها و دردها برهانند و در بیان جامعه ایده آل از رموز  ـ هر دو در پی مدینه فاضله اي هستند تا خود و همنوعانشان را از دغدغه
  .گیرند عارفانه بهره می

د و جبران بنفشه بلند به عنوان نمونه سهراب نیلوفر را به نشانه کمال برمی گزین. ـ هر دو حتی در رمزهایشان کمال گرا هستند
  .دهد پرواز را در مسیر کمال قرار می

ها انسانی و فرازمانی است و مختص زمان و مکان محدودي نیست بلکه آنقدر ذخیره دارد که وقتی خوانده شود،  ـ شعر آن
  .ها و همه اجتماعات حرفی براي گفتن داشته باشد براي همه تاریخ

  . گراي هر دو شاعر استـ شخصیت بخشی به عناصر از اصول رمز

  

  ها ـ تفاوت2

ـ سمبولیسم سهراب در دو دیدگاه فردي و اجتماعی قابل بررسی است حال آن که نمادگرایی جبران به گونه اي است که 
  .هاي روح او است مسائل فردي را با مسائل فکري، سیاسی و حتی دینی درمی آمیزد و هر یک از آثارش بیانگر جنبه اي از جنبه

ر سهراب کمتر رنگ اجتماعی دارد و بیشتر نمادهاي به کارگرفته شده از سوي او تجریدي، فلسفی و غنایی است در ـ شع
  .گیرد حالی که اجتماع و جامعه در صدر نمادهاي جبران قرار می
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سهراب غالباً ـ اغلب آثار جبران که سمبولیسم را در برگرفته به صورت داستان و روش گفت و گو بیان شده است حال آن که 
  .تصویرگر است

از این رو تعبیر و . ـ رمزهایی که سهراب به کارمی گیرد دیر فهم است و به تالش بیشتري نسبت به رمزهاي جبران نیاز دارد
  .تفسیر رمزهاي سهراب بسیار متعدد است و بستگی به درك و نظر خواننده دارد

ماند تا  گذارد اما جبران تا لحظه آخر همراه او می ز آزاد میـ سهراب مخاطب خود را در پی یافتن مقصود و درك رمو
.مخاطب را به قضاوتی که مورد نظر نویسنده است، برساند  
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ل. ثامن و العشرونمجلۀ عالم الفکر، المجلّد ال. األدب المقارن و اإلتجاهات النقدیۀ الحدیثۀ.) م1999(عبود، عبده  العدد األو. 

  .47مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره سوم، سال دوازدهم، شماره پیاپی . نیلوفر.) ش1355(متحدین، ژاله 
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٢٠٩ 

 »رستم و اسفندیار« ي بازشناخت در دو داستان نقد و مقایسه

  »رستم و سهراب« و
  

  1امین رضایی

 

  :چکیده

این است که آیا این دو داستان تراژدي هستند یا » رستم و سهراب«و » رستم و اسفندیار«م در دو داستان هاي مه یکی از بحث
بندي ارسطو  در تقسیم. آیند ي حماسی تراژدي به حساب نمی نه؟ بعضی از منتقدین بر این باورند که این دو داستان به دلیل جنبه

این پژوهش سعی بر آن دارد، بازشناخت را بر اساس نظریه . باشد میها و اجزاي اصلی تراژدي، بازشناخت  یکی از قطب
همچنین، یک نوع . در این دو داستان بررسی، و این دو را بر اساس این اصل با هم مقایسه نماید) بوطیقا و فن شعر(ارسطو

لی در باب بازشناخت آورده توضیحی کابتدا . بازشناخت در داستان رستم و اسفندیار از زیر پوشش سخنان فردوسی آشکار کند
  .شود، سپس، آن را بر اساس نظریه ارسطو در این دو داستان مقایسه و مورد نقد وبررسی قرار خواهد داد می

  

 . بازشناخت، ارسطو، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، نقد و تحلیل :ها کلیدواژه

                                                        
 e-mail: amin_rezaei65@yahoo.com .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراك - 1

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه 

رستم و « دو داستان. ها و قشرهاي مختلف جامعه قرار گرفته است هاي شاهنامه فردوسی مورد توجه ملت از دیرباز داستان
هاست که محققان از این دو گنج  باشند و سال ي عظیم می هاي این حماسه ترین داستان از برجسته» رستم و اسفندیار«و » سهراب

ترین مسائلی هستند  اوي تعدادي از مهماین دو داستان ح. کنند هاي فردوسی را استخراج می هاي افکار و اندیشه پایان ناپذیر مهره
تار پود این دو ماجرا ترکیب . اند که در برابر انسان دنیاي باستانی قرار داشته، و هنوز هم تازگی و پویایی خود را از دست نداده

ي  نوشت با ارادهبرخورد آزادي و اسارت، پیري و جوانی، کهنه و نو، تعقل و تعبد؛ برخورد سر: گرفته است از یک سلسله برخورد
ي دو داستان وصف گردیده تصویر حالتی است که در آن صلح  طبیعتی که در دیباچه. انسان، و در پایان برخورد زندگی و مرگ

 ).95: 1356اسالمی ندوشن، .ك.ر( شوند و جنگ و زندگی و مرگ و خوش و ناخوش به مویی بسته می

 tragoediaفرانسوي باستان و  tragedie این لغت از طریق. است» آواي بز«ی احتماال به معنی شناخت شهیربه لحاظ « تراژدي
» نغمه -آوا«به معنی oide و » بز«به معنی   tragosیونانی به دست آمد و این لغت یونانی ترکیبی بود از   tragoidiaالتینی از

 در آن گروه همسرایان یا رقاصان به شکل برمرد مرجع زیربنایی این لغت شاید نوعی نمایشنامه درام یونانی است که. رود یمگمان 

تقلیدي است از کار و کرداري «اما در اصطالح  ).1228: 1385جان آیتو، (» .، الهه جنگل، آرایش شدند)اسطوره ي یونانی(= 
ک به حسب اختالف نیز هر ی ها نتیزآراسته و آن  ها نتیزي معین، به وسیله کالمی به انواع ا اندازهشگرف و تمام، داراي وزن و 

، نه اینکه به واسطه نقل و روایت انجام پذیرد و شفقت و هراس گردد یماجزاء مختلف؛ و این تقلید به وسیله کردار اشخاص تمام 
اثر نمایشی که در آن تضادها « .)121: 1369زرین کوب، (» را برانگیزد تا سبب تزکیه نفس انسان از این عواطف و انفعاالت گردد

صدري افشار (» به بار آورد زیانگ غمسرانجامی دردناك و  ریناپذ چارهبه صورتی ) یا قهرمانان(ي درونی و بیرونی قهرمان اه تالشو 
 .)567: 1381و همکاران،

این موضوع . گیرد بازشناخت، یکی از اجزاي تراژدي است که در نبرد بین دو پهلوان، انتقال از ناشناخت به شناخت صورت می
 همچنین، در ترکیب یا دگرگونی ناگهانی، یا شفقت پدید. تلزم دگرگونی ناگهانی در وضع و حال قهرمان باشدبایست مس می
در بررسی این اصل از تراژدي به چنین سواالتی . باشند آورد یا ترس؛ یعنی عواملی که از عناصر اساسی و ضروري تراژدي می می

آیا در داستان رستم و اسفندیار،  و سهراب به چه شکلی انجام گرفته است؟ کنیم که آیا بازشناخت در داستان رستم برخورد می
تا به حال پژوهشی مبنی بر بررسی  باشد؟ بازشناختی صورت گرفته است یا نه؟ وجه تشابه بازشناخت در این دو داستان چگونه می

هاي  م و سهراب در حد بازشناخت از طریق نشانهبازشناخت در داستان رستم و اسفندیار انجام نگرفته، ولی این باب در داستان رست
بازشناخت در رستم و سهراب و تراژدي ادیپ شهریار نوشته (ي توان به مقاله براي نمونه می. عینی، مورد مطالعه قرار گرفته است

  . اشاره کرد) محمدصالحی دارانی

. برد دن تیر به حقیقت درونی اسفندیار پی میاي است که رستم بعد از ز در داستان رستم و اسفندیار، بازشناخت به گونه
تواند  به راستی چه سرّي می. غلطد برد که سهراب در دامن مرگ فرو می همچنین، در نبرد با سهراب، زمانی پی به حقیقت امر می

موال در نبرد دو مع. کننده بر مغلوب شدگانش باشد در این موضوع باشد که پهلوانی چون رستم در نبرد با حریف، باید خود مویه
همین بس که طرف مقابل کشته شده است و حتی بر . کند شود حتی توجهی به دیگر پهلوان نمی پهلوان، شخص پیروز شادمان می
اینگونه حوادث در طول تاریخ فراوان وجود داشته، در حالی که تراژدي صورت نپذیرفته . کند خان و مان او نیز تاخت و تاز می
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در مرگ اسفندیار پس از اینکه به حقیقت باطنی . کننده برآنهاست پیروز شدن بر اسفندیار و سهراب، خود مویهاما رستم با . است
  :کند برد بر او گریه و زاري می اسفندیار پی می

  بـرو جـــامــه رستــم همــی پاره کـــــرد             ســرش پـر ز خــــاك و دلش پـر ز درد              

  )4760/،ب6،206جلد: 1384،کزازي(  

  : کند همچنین در نبرد با سهراب پس از اینکه او را در خون غرق کند این گونه بر او مویه می

  چو  بگشاد  خفتان و آن مهره دیـد
  همــی ریخت خـون و همـی کنــد موي

  همه جامــه بـر خــویشتن بردریـــد
  سرش پــر ز خـــاك و پـر از آب روي

  )3204-3202/، ب148، 2جلد: 1384کزازي(                                                           

 ي حماسی، تراژدي با وجود این، این دو داستان را به خاطر جنبه. هایی قائل شده است ارسطو بین تراژدي و حماسه تفاوت
یکی از مسائل قابل بررسی در این . اند ر بطن حماسه ایجاد شدهباشند که د هایی می دانند غافل از اینکه این دو داستان تراژدي نمی

تطبیقی به این  -که در این مقاله به صورت تحلیلی و تحلیلی ) به عنوان یکی از اجزاي مهم تراژدي(دو داستان، بازشناخت است 
  . موضوع پرداخته شده است

 

  بازشناخت

شود میانه  داند که سبب می عر، آن را انتقال از ناشناخت به شناخت میشناسایی یکی از اجزاء تراژدي است که ارسطو در فن ش«
زیباترین نوع شتاسایی . بایست به سعادت یا شقاوت رسند، کار از دوستی به دشمنی، یا از دشمنی به دوستی بکشد کسانی که می

رستم و «و » رستم و سهراب«مانند داستان ه). 93: 1337ارسطو و فن شعر، ( ».آنست که با تغییرات ناگهانی ودگرگونی همراه باشد
بازشناخت انواع مختلفی . کند برد و هماهنگی این دو عامل، تراژدي را جذاب می که بازشناخت، دگرگونی را به اوج می» اسفندیار

  : دارد از جمله

شوند، و اینگونه  والت پیدا می ها برخی طبیعی و مادرزادند، و برخی دیگر بعد از این نشانه: شناسایی از راه عالمت و نشان. 1
گردد، وگاهی از آن جداست، چون بازوبندي که در داستان رستم و سهراب باعث  ها نیز گاه بر بدن آدمی نقش می عالمت

  . شناسایی شد

 اي که دیدن چیزي، یادي را در دل بیدار کند و شناسایی دست دهد؛ رستم با دیدن به گونه: شناسایی از راه یادآوري. 2 
  .شود افتد که بازوبند را بر بازوي پسر بسته بود و درد و اندوهش تازه می بازوبند سهراب به یاد آن زمانی می

یابند؛  دو پهلوان در میدان نبرد، از گفتگوي با یکدیگر به مسائلی پی برده و به بازشناخت دست می: شناسایی از طریق گفتگو. 3
گفتگو با سهراب و اسفندیار بعد از تیر خالص، به بازشناخت ظاهري با توجه به بازوبند  در این دو داستان مورد بررسی، رستم با

  .باشد مدار این پژوهش بر این نوع بازشناخت می. یابد سهراب، و به بازشناخت درونی و باطنی با شنیدن سخنان اسفندیار دست می

  شناسایی بر اثر تعقل و اندیشه. 4
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  شناسایی از روي قیاس. 5 

  هاي موروثی شناسایی از طریق نشانه. 6

  شناسایی از طریق حوادث داستان.7

  ).166-159: 1388همچنین، محمدصالحی دارانی، 120-118: 1337ارسطو، : ك.ر. (گري غریزه ، شناسایی به میانجی. 8

. که با دگرگونی همراه باشد ي مضمون، و با فعل و کردار بیشتر مناسبت دارد، آن است اما از انواع بازشناخت، آنکه با افسانه«
شود و البته تراژدي، تقلید و محاکات افعال و کردارهایی است که  زیرا این گونه بازشناخت سبب برانگیختن شفقت یا ترس می

شود که یک  اینگونه عواطف را برانگیزد از آنجا که بازشناخت موضوعش اشخاص است، در بعضی موارد بدین گونه حاصل می
  ).130: 13869کوب،  زرین(» .شناسد و این وقتی است که یکی از دو طرف نداند دیگري چه کسی است ا باز میکس، دیگري ر

   

  نقد بازشناخت در دو داستان 

از آنجا که این نوع . آید باز شناختی است که منطقاً از خود رویدادها بر می«بندي ارسطو  یکی از انواع بازشناخت در تقسیم
ترین  ها یا دیگر امور کمکی ندارد، هنري ها، عالمت شود که ناگزیر است و نیازي به نشانه ز اموري حاصل میبازشناخت ناگزیر ا

یکی دیگر از انواع بازشناخت در فن شعر، بازشناخت از طریق یادآوري و محاوره و گفتگو است؛ . آید نوع بازشناخت به شمار می
). 47: 1386کنت،( ».شود شنود که سبب باز شناخت می بیند یا می زي را میدهد که شخصیت، چی این بازشناخت هنگامی دست می

  .شود ها در نمایش کشف می برد که حقیقت توسط شخصیت اي به کار می او این اصطالح را براي لحظه

رستم پس از . برد اي است که رستم بعد از زدن تیر به حقیقت اسفندیار پی می در داستان رستم و اسفندیار، بازشناخت به گونه
این سخنان موقعی گفته . کند زند و از اینکه بر او پیروز شده است خودنمایی می تیر زدن بر چشمان اسفندیار، به نوعی بر او طعنه می

  :شود که هنوز حقیقت وجودي اسفندیار براي او آشکار نشده است؛ به عبارت دیگر، شناختی صورت نگرفته است می

  فندیــار                که آوردي آن تخم زفتی به بارچنیـن گفت رستـم بـه اس

  تـو آنـی که گفتی که رویین تـنــم               بلند آسمـان بـر زمین بـر زنـم

  نه من دي صد و شصت تیر خدنـگ               بخوردم  ننالیدم از نام و ننــگ

  بـــر آن  بارة  نامـــدار بــه یــک تیر بــرگشتـی از کـارزار              چفتـی

  هم اکنون به خاك انــدر آید سـرت              بـسوزد دل مــهربــان مــادرت

  )4647تا4643/، ب202، 6جلد: 1384کزازي،(                                                                                          

روید،  گوید پس از کشته شدن من نهال اهدافم می گیرد که اسفندیار به پشوتن می ی صورت میدر این تراژدي بازشناخت زمان
داند و کشته شدن خود را نه به دست رستم بلکه از تدبیرهاي پلید پدر و  کند، دنیا را فانی می از فریدون و هوشنگ و جم یاد می



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 142

 همچنین به رستم پند و اندرز . داند می –انه ایمان است که براي او امري اعتقادي است و پذیرش آن نش -همچنین سرنوشت
  : کند دهد و حقایق درون خود را براي رستم آشکار می می

  مـگر بشنوي پند و اندرز مــن                   بدانــی  سر مایـــه و  ارز مـن                  

  سخن هر چه گویم  بباید شنود          زمانه چنین بود و بود آنچه بود                           

د زمــان                   نه رستم نه سیمرغ و تیر وکمان                  بهانه تو  بودي؛ پدر  ب…  

  )4717-4716-4704/، ب205، 6جلد: 1384کزازي، (                                                            

کشاند که حقیقت او  اسفندیار با بیان کردن این سخنان، رستم را به سمت حقایقی می. سپارد رستم می سپس تربیت پسر را به
یابد و بر او مویه  رستم با گوش کردن به تمام سخنان اسفندیار به بازشناخت درونی و حقیقی دست می. براي رستم آشکار شود

  : کند می

  پـیاده بـیـامـد بـرش بـا خـروش   تهمتن بـه گفتـار او داد گــوش              

  همی ریخت از دیدگان آب گرم                  همـی مویه کردش بـه آواي نـرم

  ) 4707-4706/، ب204، 6جلد: 1384کزازي، (

این است راز بازشناخت درونی و معنوي در داستان رستم و اسفندیار که فردوسی هنرمندانه به آن پرداخته است و در زیر 
باري کدام پهلوان است که پس از کشتن دشمن خود بر او گریه و زاري کند، بر او جامه بدرد و . شود شی از الفاظ آشکار میپوش

پاي سخنان او بنشیند؟ کدام پهلوان در هنگام مرگ، تمام آرزوهایش را به دشمنش یعنی همان کسی که او را در قعر مرگ فرو 
نشیند؟ این در حالی است که دیگر پهلوانان پس از مغلوب شدن در پی انتقام  دل کردن با او می دارد و به درد و برده است، ابراز می

داند و رستم نیز خود را ابزار این  رسند؛ اسفندیار پدر را عامل مرگ خود می در این تراژدي دو پهلوان به تفاهم عقیده می. باشند می
  : فرستد زده است، نفرین می واقعه دانسته و حتی به کسی که این سرنوشت را رقم

  روان تـو بـادا میان بـهشت؛                    بداندیش تو، بِدرود هرچ کشت

  )4764/، ب207، 6جلد: 1384کزازي،(                                                                   

 این دو تقابل جسمی داشتند و تفاهم و تشابه .کرد یر میهر دو در پی رستگاري بودند و روح آن دو در یک خط مستقیم س

شود و در حال جان کندن است اصل و باطن  وقتی اسفندیار کشته می. کنند دو پهلوان برخالف میل باطنی با هم پیکار می. روحی
کنند  ذهنی پذیرفته شده، نبرد میاز آن رو که دو پهلوان از نظر فردي با هم دوست بوده و تنها از نظر پیوند . شود پهلوان آشکار می

برد  کنند و رستم پی می اند، در پایان نبرد دو پهلوان به عمق درون هم راه پیدا می و عاطفه را به یک سو نهاده آرمان را مبنا قرار داده
ز به این امر اعتراف که اسفندیار هدفی بهی داشته است و این راه اهریمنی را گشتاسب پیش روي وي نهاده است و اسفندیار خود نی

  . دهد با آشکار شدن این حقایق بازشناختی درونی و معنوي رخ می با این وجود،  .کند می
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آید؛ ابتدا دو پهلوان  گیرد و گاه فرود می این در حالی است که در داستان رستم و سهراب بازشناخت در طی نبرد گاه اوج می
این گونه ستودن خود نمودي بر تأیید همدیگر بوده و راه به سوي . ستایند میهمدیگر را از نظر زور بازو و نیروي پهلوانی 

  :آورد بازشناخت در پیش دارد؛ رستم این گونه از سهراب سخن به میان می

  ز سهراب، رستم زبان برگشــاد         ز باال و زورش همی کرد یـاد

ردي ن   دیدکه کس در جهان کودك نارسید         بدین شیر مردي و گُ

  بــه بـاال ستاره بسـایـد همــی         تنش را زمین بـرگـرایـد همی

  دو بــازو و رانش ز ران هیـون         همانـا کـه دارد ستبـري فزون

  )364تا  361،ب 143، 2جلد: 1384کزازي(                                                                                   

  :گوید چنین سهراب در بیان شجاعت و نیروي پهلوانی رستم میهم

  به هومان چنین گفت کاین شیرمرد               که با من همی گردد اندر نبرد

  ز بـاالي مـن نیست بــاالش کــم               به رزم اندرون دل نـدارد دژم

  گارنده برزد رسنبـر و کتف و یــال همـاننـد مــن               تـو گویی ن

  )3106تا  3104/، ب145، 2جلد: 1384کزازي،(                                                                                 

شود که این دو پدر و پسر به بازشناخت  شوند، خواننده امیدوار می این گونه اشعار ضمن اینکه به اوج بازشناخت نزدیک می
 .رسد ي اوج می کند و امید به بازشناخت به قله ي اوج بازشناخت که در درون خواننده ایجاد دلهره می همچنین نقطه. ددست یابن

کند که آیا این همان رستم نیست که  ها، شک می هاي رستم، و بر زبان آوردن آن ویژگی آنجاست که سهراب با توجه به ویژگی
دهد بر اینکه او رستم نیست و از این  ت در حال وقوع بود که هومان به او اطمینان قلب میمادر نشانش را به من داده بود؟ بازشناخ

  : کند گونه بازشناخت جلوگیري می

  ز پـاي و رکیبش هـمی مهــر مـن               بجنبد بـه شرم آورد چــهـر مــن

  بتابـم هـمـی نشانـهـاي مـــادر  بیابــم  هــمی               بــه دل نـیز لـختـی

  گمانی برم من کـه او رستــم است               که چون او نبرده به گیتی کم است

  نباشـد که مـن بـا پــدر جنگجوي               شوم خیره روي اندر آرم بـه روي

  بــدو گفت هومـان که در کـارزار                رسیده است رستم به من اند بــار

  همی رخش اوي                ولیـکن نـدارد پـی و پـخش اويبدین رخش ماند 

  )3112تا 3107/ ، ب145، 2جلد: 1384کزازي،(
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هایی نقش بسته در درون خود  شود که پدر واقعیت به طور کلی در داستان رستم و سهراب، این گونه شناسایی زمانی ایجاد می
هایی از پدر به من داد تا او را پیدا کنم ولی اینگونه در  ه مادر به من نشانهگوید ک شنود؛ سهراب به رستم می را از زبان سهراب می

جستجویش جان دادم؛ با این وجود، خبر به رستم خواهد رسید که سهراب این گونه کشته شده است و بدون شک، پدرم کین من 
  .را از تو خواهد گرفت

  ـهر انـدر آمـد روانـم به سـرنشـــان داد مـــادر مــرا از پــــدر             ز مـ

  هـــمی جسـتمش تـا بـینمش روي            چـنین جـان بـدادم، به دیدار اوي

  بــخواهــد هم از تـو پـدر کین مـن             چـو داند که خاك است بالین من

  از ایـــن نـــامـداران گــردنـکشـان             کسی هم بـرد سوي رستم نشـان

  هراب کشته است و افگنده خوار             تو را خواست کردن همی خواستارکه س 

  )3189-3188-313187-3184-3183/، ب149، 2جلد: 1384کزازي،(                                                            

برد؛ این همان وجه اشتراك  جرا پی میبدین ترتیب، ابتدا بازشناخت از طریق گفت و شنود صورت گرفته و رستم به کنه ما
هایی  خواهد آن نشانه سپس از فرزند می. شود رستم ابتدا از سخنان فرزند متحیر و بی هوش می. بازشناخت در این دو داستان است

  : کند ي ماجرا را براي رستم بیان می که به همراه دارد به او نشان دهد؛ سهراب ضمن نشان دادن بازوبند، همه

  شنید رستم، سرش خیره گشت             جهان پیش چشم اندرش تیره گشتچو ب

  بشد هـوش و توشش ز مغز و ز تـن              بـیفتاد چون سـروي، انــدر چمــن

  )3191-3190، ب2،149ج: 1384کزازي، (                                                                   

. آورد گیرد؛ یعنی دیدن چیزي یک احساس پیشین را به خاطر می ازشناخت از طریق یادآوري صورت مییکی از انواع ب  
درد و اندوه تمام وجودش را . بیند ي پهلوانی خود را بر بازوي او می گشاید و مهره رستم پس از کشتن سهراب، زره او را می

  . کند گیرد و بر او مویه می می

  ه دیـد             همه جامــه بر خویشتن بردریـدچو  بگشاد  خفتان و آن مهر

  همی ریخت خون و همی کند موي             سرش پر ز خاك و پر از آب روي

  )3204-3202/، ب148، 2جلد: 1384کزازي،(                                                                 

یکی از انواع بازشناخت، آن است که از . ي عینی بازوبند سهراب است در نشانه اما اوج بازشناخت در داستان رستم و سهراب
ترین نشانه، همان بازوبند رستم است که هنگام  در داستان رستم و اسفندیار مهم. کند هاي عینی و مرعی نمود پیدا می طریق نشانه

  :نشان شناخته شوددهد تا آن را بر بازوي فرزند ببندد و با آن  وداع با تهمینه به او می

  به بازوي رستم یکی مـهره بــود         کـه آن مهره اندر جهان شهره بــود
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  این را بدار          اگـر دختـر آیـد، بــدان روزگـــار«بـدو داد و گفتش که

  بــگیر و به گیسوي او بر، بــدوز           بـه نیک اختـر و فـال گیتی فـروز

  »اختـر پسـر             بــبندش بـه بـازو نــشان پــدرور ایدون که آیـد از 

  )2409، ب116، 2جلد: 1384کزازي،(                                                                                                    

  .کار از کار گذشته استاما این زمانی است که . شناسد رستم با دیدن این بازوبند، فرزند خود را می

برد که دو پهلوان در کام مرگ فرو  در هر دو داستان، بازشناخت زمانی ایجاد شده و رستم زمانی به حقیقت امر پی می
  . شود زند و خواننده تطهیر می ها در چشم حلقه می رسد و اشک غلطند؛ اینجاست که حس شفقت در دو داستان به اوج می می

آورد یا ترس؛ یعنی عواملی که عناصر اساسی و ضروري  یا دگرگونی ناگهانی، یا شفقت پدید میبازشناخت در ترکیب «
البته نه از شوربختی به . بایست مستلزم دگرگونی ناگهانی در وضع و حال قهرمان باشد حرکت تراژدي می. اند تراژدي تعریف شده

: 1386کنت، (» .شرارت قهرمان بلکه از خطاي او سرچشمه بگیرداین حرکت نباید از . بختی به شور بختی نیک بختی بلکه از نیک
44.(  

شود و از عمق  رستم دیگرگون می. بنابراین، در دل سهراب و اسفندیار اندیشه راستی بود اما دل و دست آنها یکی نیست
اي  پهلوان از طریق عالمت و نشانهنماید یا اینکه  تر می حال این گونه بازشناخت هنري. شود اهداف و اعتقادات دو پهلوان آگاه می

ي واالي اهداف حریف در  در ژرفاي عقاید و اهداف شنا کردن و رسیدن به مروارید نیک سیرتی و مرتبه. پی به وجود حریف ببرد
دي پی بنیاد نهادن آیینی بهی و کوتاه کردن دست بدي و اهریمن از ستم با جان و روح هر انسانی سازگار است و جزء ذات هر فر

باشد که حس ترس و  در نتیجه، بازشناخت عمیق و ظریفی در ترکیب دو داستان موجود می .چه، نیکی امري است فطري. است
  .آورد در خواننده پدید می) باشند که از عناصر اساسی و ضروري تراژدي می(شفقت را 

شناخت در فن  ه در پیش آمد یکی از انواع بازاما چنان ک. بدین ترتیب، تنوع بازشناخت در داستان رستم و سهراب بیشتر است
شنود که سبب  دهد که شخصیت، چیزي را می شعر، بازشناخت از طریق محاوره و گفتگو است؛ این بازشناخت هنگامی دست می

ب و رستم در دو داستان سخنانی از زبان سهرا. این نوع بازشناخت در هر دو داستان نمود پیدا کرده است. شود شناخت می باز
کند ولی اسفندیار حقایق  هایی ظاهري و بیرونی می شود؛ سهراب صحبت از واقعیت شنود که سبب بازشناخت می اسفندیار می

ي بازوبند  در گفتگوي سهراب با رستم، بازشناخت به سوي نشانه. کند اش از نبرد با رستم را بیان می درون خود و گشتاسب و انگیزه
رود در حالی که گفتگوي بین رستم و اسفندیار بازشناخت  اینکه او پسر رستم است پیش میسهراب و شناخت ظاهري او و 

شناسد و به نوعی بازشناخت فکري  هاي اسفندیار را می گیرد بلکه رستم اصل و باطن و افکار و اندیشه ظاهري و عینی صورت نمی
ي احساس است که بر افکارش غلبه کرده  و زخم خوردهفهمد که دل و دست اسفندیار یکی نیست بلکه ا کند و می دست پیدا می

  . این گونه بازشناخت تنها بازشناختی است که در داستان رستم و اسفندیار وجود دارد. است

گیرد، در حالی که طرف دیگر معلوم است؛  شود، گاهی از یک طرف صورت می چون شناسایی میان اشخاص معینی واقع می«
بدین ترتیب بازشناخت در داستان رستم و ). 93: 1337ارسطو، ( » .ه هر دو یکدیگر را بشناسندو گاهی از دو طرف، چنانک

شود در حالی که در داستان رستم و سهراب دو طرفه است و پدر و پسر  اسفندیار، یک طرفه است و فقط براي رستم ایجاد می
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در این دو داستان فقط به آن دسته از بازشناخت پرداخته شده  بنابراین در بررسی انواع بازشناخت. بایستی به بازشناخت دست یابند
  . است که براي رستم در شناسایی سهراب و اسفندیار ایجاد شده است

آورند به دلیل ترس  اما اینکه این دو داستان را تراژدي به حساب نمی. هایی قائل شده است ارسطو بین حماسه و تراژدي تفاوت
باشند اما منافاتی با تراژدي  توان گفت این دو داستان با اینکه حماسی می می. این دو داستان است ي حماسی از دست دادن جنبه

باشند اما با  تراژدیی هستند که در بطن حماسه قرار دارند؛ به عبارتی دیگر، در نگاه اول، این دو داستان جزئی از حماسه می. ندارند
  .شود ها آشکار می باشند، بلکه تمایز آنها با سایر تراژدي هاي تراژدي بودن را دارا می نگاه ویژه به این دو داستان نه تنها ویژگی

  

  :گیري نتیجه

شود و خواننده در جوش و اضطراب است که پیش از وقوع  جذابیت داستان در اثر بازشناخت، موجب ترس و شفقت می
رویم و امید است که  داستان چند بار تا سرحد بازشناخت می شود؛ در این فاجعه، رستم و سهراب همدیگر را بشناسند اما چنین نمی

شود پدر کارد  موجب می) به دالیل مختلف(کاري، حاکم بر دو طرف  اما پنهان. نبردي صورت نگیرد و پدر قاتل فرزند نباشد
  . خالص بر پهلوي فرزند خود فرو کند

که رستم پس از غالب شدن از طریق گفت و شنود به اصل  گیرد این است اي که در هر دو داستان صورت می بازشناخت مشابه
بردن به حقیقت درونی اسفندیار  حاصل این بازشناخت در داستان رستم و اسفندیار، پی. کند برد و بر آنها مویه می ماجرا پی می

ونه بازشناخت ظاهري است؛ به عبارت دیگر، بازشناختی حقیقی صورت گرفته است در حالی که در داستان رستم و سهراب این گ
این تنها بازشناختی است که بر داستان رستم و . باشد ي بازوبند و در نهایت شناخت فرزند می بوده، یعنی منجر به دیدن نشانه

اما اوج بازشناخت در داستان رستم و . باشد در حالی که تنوع بازشناخت در داستان رستم و سهراب بیشتر است اسفندیار حاکم می
هاي عینی و مرعی نمود پیدا  یکی از انواع بازشناخت، آن است که از طریق نشانه. ي عینی بازوبند سهراب است ر نشانهسهراب د

دهد تا آن را بر بازوي فرزند ببندد و با آن نشان  ترین نشانه، همان بازوبند رستم است که هنگام وداع با تهمینه به او می مهم. کند می
  . شناخته شود

بازشناخت به عنوان یکی از اصول تراژدي در هر دو داستان وجود دارد و این پژوهش بیانگر آن است که این دو  به هر حال،
  . کنند ي حماسی، از نظر بازشناخت، مضمون تراژدي را به خوبی بیان می داستان با حفظ جنبه
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  . ، چاپ دوم)انتشارات صدا و سیما( ، مجموعه مقاالت، تهران سروش )1385(تراژدي، 

  .هاي نمایشی شاهنامه، تهران، سروش، چاپ اول ، قابلیت)1384(حنیف، محمد، 

  . ، ارسطو و فن شعر، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم)1369(کوب، عبدالحسین،  زرین

 .چاپ سیزدهم هاي ادبی، جلد یک، تهران، نگاه، ، مکتب)4138(ی، رضا، سید حسین

  .، فرهنگ معاصر یک جلدي، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول)1381(صدري افشار، غالمحسین و همکاران، 

ان، قطره، دکتر جعفر شعار و دکتر حسن انوري، تهر: نامه رستم و اسفندیار، انتخاب و شرح رزم) 1387(فردوسی، ابوالقاسم، 
  .چاپ سی و سوم

 . ، شاهنامه فردوسی و تراژدي آنتی، تهران، علمی فرهنگی، چاپ اول)1369(کیا، خجسته 

  . ، نامه باستان، جلد دوم و ششم، تهران، سمت، چاپ اول)1384(کزازي، میرجالل الدین، 

  . چاپ اول اکبر معصوم بیگی، تهران، آگاه،: ، ارسطو و فن شعر، ترجمه)1386(کنت، مک لیش، 

بازشناخت در رستم و سهراب و تراژدي ادیپ شهریار، فصلنامه ادبیات عرفانی و ). 1388.(دارانی، حسین محمدصالحی
  ). 173تا153ص(، 14شناختی، شماره اسطوره

  . حماسه در راز و رمز ملی، تهران، قطره، چاپ اول) 1368(مختاري، محمد، 

 . م و اسفندیار، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتماي بر رست ، مقدمه)1384(مسکوب، شاهرخ، 
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٢١٠ 

  نامه،ي مشترك مرزبانها قصهي عناصر داستان در  سهیمقابررسی و 

  یلیسهو دمنه و انوار  لهیکلالعقول،روضه
  

  1حمید رضایی

  2معصومه قاسمی

    دهیچک

ء متونی هستند که حاوي شگردهاو نکات مرزبان نامه و متون مشابه آن از حیث شیوه ي داستان پردازي و ساختار حکایات جز
در مقاله ي حاضر . بدیعی در این زمینه اند،که غالباً نویسنده با بیانی پندآمیزاز زبان جانوران مقصود خویش را بازگو کرده است

قرار گرفته  قیطبتعناصر داستان مورد بررسی و  ثیحی از لیسهو دمنه، روضه العقول و انوار  لهیکلمشترك مرزبان نامه با  اتیحکا
 نیا. ي مختلف نقل شده استها گونهتمی واحد به  کسانشده دو قصه ي مشترك وجود دارد، که با مضمون ی اددر کتب ی. است
 تیشخصعناصر صحنه پردازي، شود یمی قوي برخوردارند و رابطه ي علت و معلولی محکمی در آنها مشاهده رنگیپاز  ها قصه

از  سندگانینوتوجه داشتند عالوه بر آن  ها بدانبوده و  سندگانینوآگاهانه مورد توجه  تهایشخصوانی ر -روحی انیب زینپردازي و 
یی که در حوضه ي ها یژگیوگفت غالب  توان یمکلی غافل نبوده اند به طوري که  انیب زینظاهري مکان حوادث و  فیتوص

هرچند نه به صورت  زینمتون کهن  سندگانینوخر است توسط متأ سانینوداستان تحت عنوان عناصر داستانی مورد توجه داستان 
مشترك   ها قصه، صحنه ، فضا و  لحن در رنگیپپردازي،  تیشخصدر مقاله ي حاضر عناصر  .مورد توجه قرار گرفته است قیدق

به طور کلی   .ده استش میترسو آمارها به صورت نمودار  جینتاقرار گرفته است و  لیتحلو  سهیمقاشده مورد بررسی و  ادمتون ی
 ها داستاندر  زینپردازي کمتر مورد توجه قرار گرفته، صحنه و فضا  تیشخصقوي برخوردارند اما  رنگیپگفت داستانها از  توان یم

  . بوده است سندهینوتا حدي مورد توجه 

 

.ی، روضه العقول، عناصر داستانلیسهو دمنه، انوار  لهیکلمرزبان نامه،  : هاواژه دیکل  

                                                        
 نور  امیپگروه زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه  اریاستاد - 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور  - 2
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    مقدمه

، و هم طرز تلقی داستان پردازي سنتی را از عناصر کند یمي کهن هم به شناخت بهتر آن اثر کمک ها داستانبررسی عناصر 
توسط ...، راوي، کنش، زمان و مکان و تیشخصي عناصري چون ریگ، خواننده را از نوع به کار نیهمچنداستان مشخص نموده و 

، خواننده را شود یمیی که از آنها ارائه ها لیتحلو  شود یمعناصر بهتر نشان داده  نیاانواع و بسامد  ، از طرفیسازد یمآگاه  انینیشیپ
  .کند یمیی راهنمامتون  نیاي تازه اي از ها افتیدربه 

 دگفتن ینمگاه سخنی را به صراحت در موعظت  چیهو ناصحان  انیگورسم بود که پند  نیچن امیاال میقددر « :به گفته ي بهار
 ژهیبو گرانیداز زبان  ها لیتمثو استعارات و  اتیکنای را در لباس حتینصهر پند و  نیبنابرا پنداشتند یمو صراحت در پند را بی اثر 

  )5: 1375بهار،(».کردند یم انیبجانوران 

، اما دانند یمترادف اصطالح را با داستان کوتاه م نیا سندگانینوبعضی از «داستانی، قصه است، که  اتیادب قیمصادی از کی 
 فیتوصساده و بدون طرح و نقشه اي است که اتکاي آن به طور عمده بر حوادث و  تیروا، قصه، ستینطور  نیا

ي بشري، زمان و مکان ها خصلتیی، نمونه ي کلی گرای چون مطلق اتیخصوص« ي آنها یژگیوو از ) 10: 1384ی،ونسی(».است
که شناخت آنها وابسته به شناخت عناصر ) 47: 1360ی، رصادقیم(».ي و کهنگی استزیانگ ، اعجابها قهرمانکلی و مبهم، همسانی 

  .داستان است

 انیبی عنو هند ی رانیاي داستان پردازي ممهود در  وهیشکرده،عبارت است از  ادی از آن ینیوراو نیسعدالدروشی که   
خود کامه را خرده  انیفرمانرواو  فتدینناگوار  حتینصوي تلخ تا شنوندگان را نوش دار اهانیگپند و انتقاد از زبان جانوران و 

ی آراستن و هر جا عیبدي ورهایزنثر را به  انهیمنشآن که با مهارت  گریدو  زدیانگیني آشکار به آزار و شکنجه ي اهل قلم بر ریگ
: 1389رهبر، بیخط.( سخن افزودن شیآراپارسی براي  ای تازي یتیبی و خبري و مثلی و ثیحداقتضا کند صنعتی به کار بردن و 

تک خطی زمان، خواننده را به سرمنزل  ریمسو با استفاده از  تیحکادر  تیحکای و لیتمثي  وهیشمولف به  نیهمچن)الف و ب 
  )65: 1383،رمهر پرو.( ی برخوردار استاسیس -اجتماعی تیاهمکه هم از جنبه ي اخالقی و هم از  کند یم تیهدامقصود 

  

  ن موش و مار  داستا - الف

  مرزبان نامه 

قادر با  شکرده است مو لالنه ي موشی را اشغا نیسهمگدر باب چهارم در داستان موش و مار آمده، ماري بزرگ و   
ی را به کینزد، و  باغبان خفته در آن شدیاند یمموش چاره اي  دارد یمي با مار بر حذر ریگاو را از در  زین، و مادر ستینمقابله با او 

   .رسد یمو مار با چوبدست باغبان به هالکت  فرستد یماغ مار سر

  :يپرداز تیشخصو  تیشخص
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، وجود کند یمو  دیگو یمروانی و اخالقی او، در عمل او به آنچه  تیفیکی، فردي است که شینما ای یتیروا؛ در اثر تیشخص«
پردازي  تیشخص،کنند یممثل افراد واقعی جلوه  باًیتقریی را که براي خواننده در حوزه ي داستان ها تیشخص نیچن.داشته باشد

  ) 84: 1388ی،رصادقیم(» .خوانند یم

در بر  زینرا  گرید اءیاشو  واناتیحانسان نباشند و  شهیهمنامه که ممکن است  لمیفو  شنامهینمااشخاص ساخته شده در داستان، 
 .باشند زینی و اجتماعی عیطبي روهاینحتی رسوم، خصلت فردي،  توانند یم نیهمچن، آنها رندیگ

ي مشخصی را ها یژگیوبعدي است و  کساده ی تیشخصکرده است، که  میتقسرا به ساده و جامع  ها تیشخصفورستر، .ام.اي
  )289همان .  (کشد یم ریتصوي خوب و بد و عام و خاص را توام به ها خصلتجامع چند بعدي است و  تیشخصو  دهد یمنشان 

  :ي داستانها تیشخص

 .جانداري زبون و ناتوان که مورد تعرض مار قرار گرفته است: شمو -1

هدف مقدس،  نیابه  دنیرساست و براي  شیخوخصوصی  تیمالکی است که در پی حفظ خواهیآزادموش نمادي از 
  .کند یمیی با دشمن ندارد و با طرح نقشه اي بر او غلبه ارویروهراسی از 

ي و فتحی که از روزیپو چه گوارا است  ردیگ یممن، از دشمن قوي تر کمک یی از چنگ دشرهامبارزه براي  نیااو در 
اند و از نقاط ضعف  ركیزو  اریهوشاست که  خواهانیآزادی همه ي ژگیو نیا. شود یمي دشمنان سرسخت حاصل ریدرگ

  .برند یمبه آزادي و دفع ظلم بهره  دنیرسقدرتمندان به شکل مطلوب براي 

 ی فرعیتیشخص: توانگر -2

 .که موش توان مقابله با او را ندارد رومندینی فیحر: مار -3

 .برد یمجا حکم راهنما و مشاور را دارد که موش به او پناه  نیامادر در : مادر -4

 .شخص ثالثی که قهرمان اصلی، دست به دامنش شد براي هالك دشمن: باغبان -5

 
  اشغال خانه و کاشانه ي موش توسط مار: ي داستانها گره

  شه ي موش و هالك مار توسط باغباننق: ها گرهحل 

با آن مصالح و مواد داستان خود را به  سندهینواي است که  وهیشدهنده ي  شینما تیرواي  هیزاو ای دیدي  هیزاو«: دید هیزاو
 هیزاودر . یرونیب اممکن است درونی باشد ی دید هیزاو.دهد یمرا با داستان نشان  سندهینوو در واقع رابطه ي  کند یمخواننده ارائه 

 دید هیزاو. شود یماول شخص گفته  دید هیزاوي داستان است و داستان از ها تیشخصی از کي داستان ی ندهیگودرونی،  دید
ي داستان را رهبري ها تیشخص، فکري برتر از خارج، گریدبه عبارت . داناي کل قرار گرفته است ای در حوزه ي عقل کل یرونیب
 )386-391: 1388ی،رصادقیم( » .کند یم

 .شود یم تیروا» گاو پاي « داستان سوم شخص است و از زبان  دید هیزاو

  .باغ است کخانه ي توانگر درون ی: مکان وقوع

  :ي داستان جهینت
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  .بهره برد تیدرااز قدرت عقل و  دیبازور و بازو چاره ساز نباشد  گانگانیبوقتی  در برابر تجاوز  

  )244ص :1389رهبر، بیخط( 

  که بر باالي درختی خانه داشتزاغی 

  و دمنه  لهیدرکل

و  برد یمبر شگال  تیشکازاغ  خورد یمرا  ها آنمار  آورد یم رونیبزاغی در باالي کوهی خانه دارد و هر بار که زاغ بچه 
  » 81ص « .  رسد یمیی شگال توسط مردم مار به هالکت راهنماسرانجام با 

  :ي داستانها تیشخص

  .و ناتوان که مورد تعرض قرار گرفته استی زبون تیشخص: زاغ -1
 .ستین ریپذیی با او امکان ارویروکه نبرد و  رومندین اریبسی فیحر: مار -2

 .دهد یمي خود زاغ را نجات ها ییراهنماراهنما که با  کدر حکم ی: شغال -3

 ی فرعیتیشخص: زن -4

  ي زاغ توسط مارها بچهخوردن : ي داستانها گره

 رفتن مار توسط مردمان نیبز نقشه ي شگال و ا: ها گرهحل 

 .شروع شده است» آورده اند که « با  رایزداناي کل است،  اسوم شخص ی: دید هیزاو

  کوه : مکان وقوع داستان

 :داستان جینتا

  ) 86ص :1370ي،نویم.(شود ینمبا قوت انجام  شود یمی انجام شیاندکاري که با چاره 

  

  ر بر قوت بازوو مک ریتدبرحجان  انیبزاغ و مار و  تیحکا 

  » 103ص « ی لیسهانوار  تیحکادر  

ی زبانی لیسهتفاوت که زبان داستان در انوار  نیاو دمنه است با  لهیکلمشابه، داستان در  باًیتقری لیسهداستان در کتاب انوار 
و در حوالی « : مار تیوصخصکرده است مانند آوردن  انیبو دمنه  لهیکلرا مفصل تر از  ها قسمتساده و روان تر است و بعضی از 

ی ص لیسهانوار (»  اتیحآن سوراخ ماري بود که آب دهانش زهر هالك و ممات بودي و لعاب بن دندانش مبطل مزاج بقا و 
 نیاو دمنه  لهیکل تیحکاکه در  آورد یمشعر  تیب ک، از زبان زاغ یکند یمیی و ارشاد راهنمایی که شغال مار را جادر  او ی) 103

  : خورد ینمم به چش تیب

  )107ص : 1362کاشفی،(» ستیني اری قیطری ساقی           خالف راي تو کردن کن یمارشاد  کدهیممرا به « 
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ی زاغ در کمر کوه در شکاف لیسهو دمنه زاغ در باالي کوه بر درخت خانه دارد حال آنکه در داستان انوار  لهیکلدر داستان 
  .سنگ خانه دارد

  

  » 175ص  «روضه العقول  تیحکا

ي به موضوع شتریب ریتفستفاوت که در مرزبان نامه با  نیامرزبان نامه شباهت دارد با  تیحکابا  باًیتقر زینروضه العقول  تیحکا
عبارت عربی در البالي داستان استفاده کرده است در صورتی که در  نیچندعربی و  تیبپرداخته مثالً در مرزبان نامه از پنج 

مورد استفاده در مرزبان نامه متفاوت  اتیابعربی آورده است که با  تیبفارسی وجود ندارد و تنها دو  تیبل روضه العقو تیحکا
و در ضمن زبان داستان در روضه العقول از زبان داستان در مرزبان نامه دشوار تر است و از اصطالحات و عبارات دشوارتري . است

  .با هم سجع دارندکلمات و عبارات  شتریبو . استفاده کرده است

  :جینتا

متفاوت است ولی تنه  ها قصهدر  ها تیشخصمورد بحث هر چند ساختاري متفاوت دارند و  اتیحکاهمان طور که مالحظه شد 
کوچکی چون موش به روشنی و با  واناتیحي خواهی از زبان آزاد میمفاهی اسیس –متون ادبی  نیای است، در کی ها آني اصلی 
 تیرعو اندکی از فشار استبداد بر  رندیبگحاصل از داستان، عبرت  جینتابا توجه به  –تا پادشاهان زمان  دشو یم انیبصراحت 

  .بکاهند و حکومت خود را استحکام و تداوم ببخشند

  .ردیگ یممورد تعرض قرار  فیضعدر هر دو قصه، جانوري زبون و   -1

 چکدامیه؛ چنانکه موش و زاغ ستین ریپذیی با او امکان ارویروجه و چیهاست که به  رومندین اریبسدر هر دو قصه دشمن   -2
  .ببرند شیپکاري از  توانند ینمزهر آلود مار  شیندر برابر 

بلکه کمر همت بر نابودي دشمن  آورند ینمفرو  میتسلدر هر دو قصه، قهرمانان اصلی، موش و زاغ، در برابر دشمن سر   -3
  .بندند یم

همان طور که زاغ صاحب جواهر  شوند یمبردن دشمن دست به دامان شخص سومی  نیبمانان براي از در هر دو قصه، قهر  -4
  .دندیطلبي خود اررا و موش باغبان را به ی

و دشمن را به  شوند یم روزیپی و قدرت عقل شیاندي چاره روینناتوانی و ضعف با  نیعدر هر دو قصه، قهرمانان اصلی در   -5
  .کنند یمی رهسپار ستین رایددست شخص ثالث به 

 شهیاندبر خرد و  هیتکناتوانی و ضعف با  نیعدارند که در  دیتأکنکته  نیای است و هر دو بر کهر دو قصه ی هیمادرون   -6
  .هر دشمنی را نابود کرد توان یم

با توجه  ها تیخصشو . در هر دو داستان همسان است ها تیشخصگفت که لحن و گفتگوهاي  توان یماما از لحاظ ساختاري 
ي متفاوت، لحن متناسب با آن ها تیموقعدر  تواند یمهم  تیشخص کدر صورتی که ی ندیگو ینمخود سخن  تیموقعبه مقام و 

 تیشخصدو قصه  نیاگفت که در  توان یماست و حتی  فیضع اریبسشده  ادي یها قصهپردازي در  تیشخص. داشته باشد تیموقع
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مسلماً وقتی زاغ و موش؛ مار . منعکس نشده است ها آندرونی  اتیروحکلی هستند و  اریبس ها تیصشخ رایزپردازي وجود ندارد؛ 
، اصالً از نظر روحی و روانی عکس العملی از خود نشان خورد یمي زاغ را ها جوجهبار مار  نیچندو  نندیب یمخود  انهیآشرا در 

  .گذارند ینمواننده آنچنانی بر خ ریتأثکلی است و  اریبس فاتیتوص، و دهد ینم

شده است و  انیبحوادث داستان به طور کامالً منطقی  نیبارتباط  رایزیی برخوردارند؛ قو اریبس رنگیپاما هر دو داستان از 
 نیا، در شود یم دهید ها قصهو عنصر شانس و اقبال که در  اکثر . کند یمخواننده را قانع  ها داستانرابطه ي علی و معلولی حاکم بر 

 74یی دشت ارژنه ، شماره رضا. رك. (یی برخوردار استواال گاهیجااز  ها قصهمانندي  قتیحقو عنصر . ی نداردگاهیجا ها هقص
  ) 5ص :

 16کوتاه است جمعاًً  اریبسداستان آورده شده است که  نیا» مثل الغراب و االسود « و دمنه عربی ضمن داستان  لهیکلدر متن 
  ) 59ص :1370ي،نویم. (کلمه دارد 143جمله و 

  اشخاص اصلی و فرعی در داستان مرزبان نامه

نوع   تیشخصي ها یژگیو  فرعی/اصلی  تیشخصنام 
  تیشخص

  اصلی  موش
جانداري زبون و ناتوان که مورد تعرض، نمادي از 

  ی،خواهیآزاد
  مثبت/ ایپو

  منفی/ ایپو  رومندینی فیحر  اصلی  مار

  ستایا  -  فرعی  توانگر

  مثبت/ ایپو  مشاورراهنما و   اصلی  مادر

  مثبت/ ایپو  هالك کننده ي دشمن  فرعی  باغبان

  

  و دمنه لهیکلاشخاص اصلی و فرعی در داستان 

نام 
نوع   تیشخصي ها یژگیو  فرعی/اصلی  تیشخص

  تیشخص

  مثبت/ ایپو  ی زبون و ناتوان که مورد تعرض قرار گرفتهتیشخص  اصلی  زاغ

  منفی/ ایپو  ستین ریپذبا او امکان  ییارویروکه نبرد و  رومندینی فیحر  اصلی  مار

  مثبت/ ایپو  راهنما  اصلی  شغال

  ستایا  -  فرعی  زن
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  آهنگر با مسافر –ب 

  در مرزبان نامه 

شهر رسم بوده که هر سال  نیادر  رود یماو  شیپاز روي اعتماد . شود یمبا اهنگري دوست » زامهران « مرد مسافري در شهر 
و قرعه به  کردند یمقرعه کشی  بهیغرو در صورت نبودن  کردند یمرا قربانی  آمد یمبه شهر اي که  بهیغردر روزي خاص شخص 

، آمدن مهمان ندیب، وقتی آهنگر مهمان رامی افتد یماز قضا همان روز قرعه به نام آهنگر . شد یماو قربانی  افتاد یمنام هر کسی 
  .  اندازد یمرا در دام  یی خود دوستشرهاو براي  دهد یمرا به شحنگان اطالع  بهیغر

  :ي داستانها تیشخص

وي را به  ابانهایبنوردي که دشتها و  نیزمسفر و  اریبس«:ذکر شده اتشیخصوصعربی  تیب کدر ابتداي داستان با ی:مسافر -1
  )144ص :1389رهبر، بیخط( ».موي و خاك آلود بود دهیاوژولی راند و گرمیکدسوي ی
 .شتابد یمو در ادامه به کمک مرد مسافر  ابدی یمفر نجات در چاه گرفتار شده و توسط مسا: وید -2

کودکی چند گرد چاه برامده، چون « : شده است ادی ها آنبار از  کیی فرعی که فقط یها تیشخص: چند کودك -3
 )145ص:1389رهبر، بیخط( ». کنند، سنگ بارانی در سر او گرفته طانیشکواکب که رجم 

براي نجات دادن خود او  ندیب یم، و با مرد مسافر دوست است که وقتی دوستش را در شهر زامهران سکونت دارد: آهنگر -4
 .کند یمرا به شحنگان معرفی 

 .ستینو فعال  ایپوشده است و چندان  اددر چند جاي داستان از او ی: پادشاه -5

 ». در مجاري عروق و اعصاب او روان گشت«  ویدی فرعی که تیشخص: پسر شاه -6

  در مجاري عروق و اعصاب پسر شاه ویددر چاه، گرفتاري مسافر در دست شحنگان، رفتن  ویدتار شدن گرف: ي داستانها گره

 :ها گرهحل 

  توسط مرد مسافر ویدنجات  -1
 آزادي مسافر از زندان -2

  از مجاري و عروق پسر شاه ویدآمدن  رونیب -3
 .شده است انیب» ملک زاده « سوم شخص مفرد و از زبان :دید هیزاو

 ی هیدار کن: مکان وقوع

  :داستان جهینت

 نیاهدف از آوردن  کند یم انیباي ذکر نشده که بر گرفته از داستان باشد فقط  جهینتداستان به طور واضح  نیادر انتهاي 
  )150ص:1389رهبر، بیخط( کرد  اطیاحت دیبای و هم صحبتی نیهمنش نگونهیااست که در  نیاداستان 
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   احیسزرگر و  

  »  402ص « و دمنه  لهیدرکل

  :ي داستانها تیشخص

براي تشکر از او دختر  ندیب یمرا  احیسو بعد از مدتی که دوباره  کند یماي زندگی  شهیبدر حوالی شهر بوراخور در : ببر -1
  .دهد یم احیسي او را به  هیرایپو  کشد یمرا  ریام

 .آورد یم وهیمبراي او مقداري  ندیب یمرا دوباره  احیسی شهر بوراخور خانه دارد و بعد از مدتی که کینزددر : نهیبوز -2

را  ریامکه با آن پسر  دهد یمی به او اهیگدر زندان  احیسدر باره ي شهر بوراخور خانه دارد، و بعد از گرفتاري : مار -3
 .درمان کند

 )403ص 1370ي،نویم. (» ی بدي الزم پندارد کینپاداش « مردي بد عهد که  واناتیحبه گفته ي : زرگر -4

ي  رهیذخکه او را نجات دهد تا  ردیگ یم میتصمگرفتاري زرگر  دنیدو با  کند یمی که از کنار چاه عبور تیشخص: احیس -5
 .آخرتش شود

 .ی فرعی که فقط نامی از او در داستان ذکر شده استتیشخص: ریامدختر  -6

 .ستینو زنده  ایپودر چند جاي داستان فقط از او نام برده شده و چندان : ملک -7

 .زده است شینمار اورا  نکهیوافرعی که فقط نامی از او در داستان ذکر شده است  تیشخص: ریامپسر  -8

به زرگر و  رانهیپتوسط ببر و دادن  ریامکشته شدن دختر / ، مار و زرگر در چاهنهیبوزگرفتار شدن ببر، : ي داستانها گره
 توسط مار ریامزدن پسر  شین/ گرفتاري زرگر

  :ها گرهحل 

  احیسو مار توسط  نهیبوزگر، ببر و زر افتننجات ی  -1

  احیسشدن  ختهیآوزرگر و به دار  دنیبخشی که مار به زرگر داده بود و اهیگتوسط  ریامکردن پسر  دایپنجات  -2

 سوم شخص مفرد: دید هیزاو

 ابانیب: مکان وقوع

  :داستان جهینت

از ظلم توشه ي آخرت خود را با  زیپرهبا  دیباقل و عا رسد یمو بد کردار به سزاي عمل خود  رود ینم نیبهرگز از  کینکار 
  )407ص1370ي،نویم.   ( کم زاري فراهم کند

  

  عاقبت مصاحبت نااهل انیبملک زاده و کفش گر و  تیحکا

  » 540ص « ی لیسهدر انوار 
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ي  دهیدو را از و ماه منظر داشت که ا کریپپادشاه دختري مهر  نیادر ملک حلب پادشاهی نامدار و فرماندهی کامکار بود، 
افتاد، در آن شهر زرگر   اجیاحتاي آماده کنند که به استادي زرگر  هیرایپبراي دختر شاه  خواستند یم، روزي داشت یمپنهان  اریاغ

و  بیغرشد، زرگر روز به روز با هنرهاي  لیمازبان که دل پادشاه در اثناي محاورات به مقاالت او  نیریشروي  فیظرجوانی بود 
ي کاردان و ریوزدختر پادشاه او را در پس پرده راه داد، پادشاه  نکهیا، تا ساخت یمي خود  فتهیشپادشاه را  بیعجي ها سخن

زرگر از حد اعتدال گذشته به پادشاه گوشزد کرد که پادشاه هنوز زرگر را نشناخته و  تیتربپادشاه در  دیدداشت وقتی که  اقتیبال
 لیدلیی معنی بایزیی صورت بر کویندارد و  کوینجوان صورت  نیاکه  گفت یم، ولی پادشاه از حد به او اعتماد کرده است شیب

  ) 536  -540صص : 1362کاشفی،.     (رفتینپذهر چه گفت پادشاه  ریوز. است

فارس دوم است که زرگر از بالد  تیحکا نیهمو در اثناي  کند یم انیبملکزاده و کفشگر را  تیحکابراي شاه  ریوز  نجایادر 
  .دمنه  مشابه است لهیکلي مرزبان نامه و ها تیحکاو ادامه ماجرا با  کند یمشبانه فرار 

  :ي داستانها تیشخص

  .افتد یمدر چاه  ابانیبی کیتارآمدن از نزد ملک زاده در  رونیبفردي خائن که بعد از : زرگر -1
 .درسان یمو دختر شاه را به قتل  دزدد یمي دختر پادشاه را  هیرایپ: ببر -2

او را پس گرفت و  لیوساداشت تصرف کردند به کمک او آمد و  ادیصکه دزدان نقد و جنسی را که  نیابعد از : نهیبوز -3
 .کرد تیهدااو را به طرف اجناس 

 .اضافه کند و به مادر شاه بدهد ریستا به  دهد یم احیسی به اهیگو بعد  زند یم شینمادر شاه را : مار -4

و در ادامه در دام زرگر گرفتار  دهد یمو مار را نجات  نهیبوزسفر کرده و زرگر ببر،  تمیعزاز اهل شهر که : احیس -5
 .کند یم دایپو در انتها نجات  شود یم

 انیپرو  وانید نیسرزمرا پس گرفت فکر کردند که در  ها آن نهیبوزو بعد که  دزدند یمرا  احیسیی دارادر راه : دزدان -6
 .گرفتار شده اند و فرار کردند

 .شده است ادبار از او در قصه ی کی فرعی که فقط یتیشخص: در شاهما -7

  .شده است ادی دو بار از او در قصه یکی فرعی که فقط یتیشخص: دختر ملک -8
به زرگر و  هیرایپتوسط ببر و دادن  ریام، مار و زرگر در چاه، کشته شدن دختر نهیبوزگرفتار شدن ببر، : ي داستانها گره

 توسط مار ریامزدن مادر  شینتوسط دزدان،  احیسنقد و اجناس  ندیدزدگرفتاري زرگر، 

 :ها گرهحل 

  احیستوسط  نهیبوززرگر، ببر و  افتننجات ی - 1       

  و اجناس در آنجا مخفی شده بود ها پولبه محلی که  احیسیی راهنماو  نهیبوزتوسط  احیسو اجناس  ها پولکردن  دایپ -2
 ر به او داده بودی که مااهیگنجات مادر شاه توسط  -3

 .شده است انیبسوم شخص مفرد که از زبان برهمن : دید هیزاو

 .شده است انیبدر ملک حلب و محل چاه در صحرا  هیاولدر داستان : مکان وقوع

 :داستان جهینت
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که  ختیر ینمدخترش خون بی گناهی را  کرد یمدقت  نو در کارهاي وا بستگا کانینزداگر پادشاه حلب در به کار گرفتن  
سلطان  رایز؛ شد ینمگونه  نیا کرد یمو حق را از باطل جدا  دیشن یمرا  دهیدبعداً به دست ببر کشته شود و اگر حرف مظلوم ستم 

و نجات در  ایدننامی در  کینکاري را انجام دهد که باعث  دیباو . بالفاصله براي کسی اجازه دخالت در امور صادر کند دینبا
  .آخرت باشد

  ) 558- 557صص :1362،کاشفی( 

  :جینتا

و  دمنه اشاره اي به زادگاه او  لهیکلتفاوت که در داستان  نیابا  بیغراصلی، مسافري است  تیشخصدر هر سه قصه،  -1
 ریسروزي پاي در رکاب « ده شده است؛  نیاوارد  گریدیی جاکه از  دیآ یمنشده ولی در داستان مرزبان نامه از محتوي داستان بر 

و در داستان انوار ) 144ص :1389رهبر، بیخط(». دیرسبه مقصدي از مقاصد برتاخته، به کنار دهی  متیعزد و عنان آورده بو
 شانیاسفر نموده بر  متیعزی از اهل شهر احیسروز  کتا ی« : اهل همان شهر است دیآ یمی چنان چه از محتوي داستان بر لیسه

  ) 549ص :  1362کاشفی،(» . بگذشت
 لهیکلتفاوت که در  نیا، هر سه زرگر هستند با رندیگ یمي شغلی قرار  طهیح کهر سه قصه به نوعی در یمنفی  تیشخص -2

. دیرسمرد مسافر رو براه آورد تا به شهر زامهران « : اهل کجاست ولی در مرزبان نامه اهل شهر زامهران است ستینو دمنه مشخص 
« : ی چنان چه گفته شد زرگر اهل بالد حلب استلیسهدر انوار ) 146ص:1389رهبر، بیخط(».آهنگري در ان شهر دوست او بود

 ) 536ص :  1362کاشفی،( ».برهمن گفت آورده اند که در ملک حلب پادشاهی نامدار و فرماندهی کامکار بود

در . ندده یمی را از چاه رها ثیخبو موجود به ظاهر  شوند یمدر هر سه قصه، مسافران، در سر راه خود با چاهی روبرو  -3
 .است»  وید« ولی در مرزبان نامه » زرگر «  ثیخبی موجود به ظاهر لیسهو دمنه و انوار  لهیکلداستان 

 .شوند یمدوستان خود، در دام مرگ گرفتار  انتیخدر هرسه قصه، مسافران در اثر  -4

 .ندیآ یمیی مسافران از غرقاب بال بر رهادر هر سه قصه، موجودات رها شده از چاه، در پی  -5

که همه ي پزشکان از  رسانند یم بیآسیی مسافران پسر پادشاه وقت را چنان رهادر هر سه قصه، آن دو موجودات،براي  -6
را زخمی زده ام و همه ي شهر در  ریامپسر «زده شده  شینو دمنه پسر پادشاه توسط مار  لهیکلدر داستان .مانند یمدرمان او در 

 )406ص :1370ي،نویم( »معالجت آن عاجز آمده اند

حال آنکه در انوار ) 147ص:1389رهبر، بیخط(» در مجاري عروق و اعصاب او روان گشت  وید« در مرزبان نامه  -7
مادر شاه را زخمی زده ام و همهی شهر از معالجه ي  روزید: مار گفت« خورده است  شینمادر شاه است که توسط مار  نیای لیسه

 )556ص :  1362کاشفی،. (»آن عاجز آمده اند 

 .یی مسافران از زندان استرهادر هر سه، قصه بهبودي پسر پادشاه در گرو  -8

 ختهیآوخود، به دار  انتیخبد سرشت به پاد افره  انتکارانیخو  ابندی یمیی رهادر هر سه قصه مسافران از دام مرگ  -9
 .شوند یم

 .ستینهر دوستی قابل اعتماد : هر سه قصه مشترك است امیپ -10

  :ي قبل همسانی در لحن و گفتگوها کامالً مشهود استها داستانمانند  زین ها داستان نیادر 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 158

ی عیطببرخورد دارنددر حالی که روند  کی ها تیموقع، در همه ي ها تیشخص گریدو پادشاه و  ویدو مار و  احیسزرگر و 
 کماعی آنان باشد، بلکه حتی یاجت گاهیپامتناسب با  دیبا ها تیشخصکه نه تنها لحن و ساختار واژگانی  کند یمداستان حکم 

  .رندیگ یمرا به خود  تیموقعي آن  ژهیوي روحی و روانی مختلف لحن ها تیموقع، در زینواحد  تیشخص

ي خوب و زرگر و ها انساننمونه ي  احیسشده اند به صورتی که مسافر و  انیببه صورت کلی  ها تیشخصداستان  نیادر 
همانی  ها تیشخصداستان  انیپای در عنی ستایاهستند نه  ایپو ها تیشخصت هستند به طور کلی و پس دیپلي ها انسانآهنگر، نمونه ي 

  .که در ابتدا بوده اند ستندین

 انیپاو هر علتی در . قوي است و روابط علت و معلولی محکمی بر داستان حکم فرماست اریبسدو داستان  نیادر  رنگیپ
و مکان  ها تیشخصظاهري  فیتوصگر و مسافر صحنه پردازي قوي تر است؛ صحنه ي در داستان آهن. معلولی را به دنبال دارد

، مکان وقوع میشو ینمآشنا  ها تیشخصبا حاالت  احیسشده است ولی در داستان زرگر و  فیتوصوقوع حوادث قصه، به خوبی 
کرده است؛  انیباري گزارش وار و در واقع مانند گزارشی است فقط هر آنچه وجود داشته را بدون دست ک ستینحادثه مشخص 
و  انتیخشده است و در ابتدا ماجراي زرگر و چگونگی  انیب گریدطوالنی تر از دو داستان  اریبسداستان  زینی لیسهدر داستان انوار 

با  ها صحنهاز  ياریبسشده اند و در  فیتوصي وقوع به خوبی ها مکانو  ها صحنهبه خوبی  زینداستان  نیادر . کند یم انیبفرار او را 
  :ی شب و گرفتاري زرگر در چاهکیتاریی سخنش افزوده است مثالً در بایزآوردن شعري بجا و مربوط به هر صحنه به 

  ) 549ص :   1362کاشفی،(» رنگ شب تا پشت ماهی  دهیرسی       اهیسشبی چون روي زنگی از « 

  :کند یمچاه  گرانیدخطاب به زرگر که براي  ای

  یکن یمچاهی  شیخوی         از براي کن یمز ظلم چاهی اي که تو ا« 

  ) 549ص :  1362کاشفی،(» ی اندازه کنکن یمبر متن              بهر خود چه  لهیپگرد خود چون کرم 

  :کند یم دیتأکي داستان را با قطعه اي به جا و مناسب  جهینت زینداستان  انیپاو در 

  زمان دهد یمبه کسی  نیزمهر نوبتی                سپهر   کند یمهر مدتی نظر به کسی « 

  ) 558ص :  1362کاشفی،( »خرم کسی که ماند از او نام جاودان              شود ینمچون کام جاودان متصور 

  . شعر استفاده کرده است در حالی که فقط دو عبارت کوتاه عربی آورده است تیب 64ی از لیسهدر کل داستان انوار  سندهینو

  .قرار دارد در حالی که در داستان مسافر و آهنگر چاه در کنار ده قرار گرفته است ابانیبچاه در  احیسدر داستان زرگر و 

ی از چاه نشده است در حالی که در داستان مرزبان نامه خواننده باخواندن داستان عمق چاه را با فیتوصو دمنه  لهیکلدر داستان 
تراز دود آهنگ  اهیس، ریقع انیپامظلم چون شب محنت زاي مدلهم مغاکی ژرف  قیعم دیدهی چا«:کند یمتمام وجود احساس 

بودند و هر انگشت که آتشکده ي جهنم را بود، درو  ختهیبي چرخ آس کرد، درو  روزهیپي ایآس،گفتی هر شبه که ریسعدرکات 
ی فیتوص زینی لیسهدر داستان انوار )   144ص:1389رهبر، بیخط(» . بی آب هانیسفو چون روي  رهیت،چون راي بی خردان ختهیر

  .از چاه نشده است
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 72داستان به نسبت بلندتر از داستان قبلی است و  نیا» و القرد و الببر  هیالحمثل « و دمنه عربی در ضمن داستان  لهیکلدر متن 
   149 – 150صص :1370ي ، نویم. (کلمه دارد 945جمله و 

  

  ان مرزبان نامهاشخاص اصلی و فرعی در داست

  تیشخصنوع   تیشخصي ها یژگیو فرعی/اصلی  تیشخصنام 

 دهیژولنوردي،  نیزمسفر ،  اریبس  اصلی  مسافر
  موي و خاك آلود بود

  مثبت/ ایپو

  منفی/ ایپو  خائن اصلی  آهنگر

  مثبت/ ستایا  در حال بازي  یفرع  چند کودك

  مثبت/ ایپو  گرفتار در چاه، ناجی اصلی  وید

  ستایا  -  فرعی  پادشاه

  ستایا  ماریب  فرعی  پسر پادشاه

  

  دمنه لهیکلاشخاص اصلی و فرعی در داستان 

نام 
نوع   تیشخصي ها یژگیو  فرعی/اصلی  تیشخص

  تیشخص

  مثبت/ ایپو  قدر دان،  اصلی  ببر

  مثبت/ ایپو  قدر دان  اصلی  نهیبوز

  مثبت/ ایپو  قدر دان  اصلی  مار

  منفی/ ایپو  مردي بد عهد  اصلی  زرگر

  مثبت/ ایپو  جوانمرد  لیاص  ساح

  ستایا  -  فرعی  ریامدختر 

  ستایا  -  فرعی  ملک

  ستایا  ماریب  فرعی  ریامپسر 
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  یلیسهاشخاص اصلی و فرعی در داستان انوار 

نام 
نوع   تیشخصي ها یژگیو  فرعی/اصلی  تیشخص

  تیشخص

  منفی/ ایپو  دزد،قاتل  اصلی  ببر

  مثبت/ ایپو  گریاری  اصلی  نهیبوز

  مثبت/ ایپو  گریاری  اصلی  مار

  منفی/ ایپو  خائن  اصلی  زرگر

  مثبت/ ایپو  واناتیحمسافر، ناجی   اصلی  احیس

  منفی/ ایپو  دزد، بی فکر  اصلی  دزدان

  ستایا  -  فرعی  مادر شاه

  ستایا  -  فرعی  دختر ملک

  

  ها قصهي ساختار دستوري و بالغی  سهیمقا

نکته  نیابه  توان یمدارند،و با توجه به آن  ها داستاني  سهیمقاي در کننده ا نییتعدستور و بالغت نقش مهم و  نکهیابا توجه به 
شده از  ادي یها داستانقسمت  نیابه هم هستند، در  هیشباز لحاظ حجم،جمله، فعل و موارد بالغی تا چه اندازه  ها داستانپی برد که 

  .مورد بررسی قرار گرفته اند زینجهت  نیا

  )الف ( گروه ي ها داستانجدول ساختار دستوري 

 631 376 272 1114 کلمه

 101 73 58 141 فعل

 135 94 71 302 اسم

 120 94 75 189 جمله

جمله 
 ساده

153 58 75 101 
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جمله 
 مرکب

36 17 19 19 

 49 0 0 7 دیق

صفت 
 نیشیپ

21 8 11 14 

صفت 
 نیپس

17 6 0 10 

  

  )الف (ي گروه ها داستانجدول ساختار بالغی 

 0 0 0 3 هیتشب

 0 1 2 13 ستعارها

 1 3 2 18 هیکنا

 0 1 0 0 اغراق

  

  )الف ( ي گروه ها داستاننمودار 

0

200

400

600

800

1000

1200

تعداد 

کلمه  فعل  اسم   جمله  جمله 
ساده

جمله 
مرکب

قید صفت 
پیشین

صفت 
پسین

نوع ترکی  ب

ساختمان دستوری

مرزبان نامھ
کلیلھ و دمنھ 
انوار س ھیلی 
روضھ العق  ول
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0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

تعداد 

تشبیه استعاره  کنایه  اغراق

نوع ترکی  ب

ساختمان بالغی

مرزبان نامھ
کلیلھ و دمنھ 
انوار س ھیلی 
روضھ العق  ول

  
  

  

  )ب ( ي گروه ها داستانجدول ساختار دستوري 

 3172 1063 1029 کلمه

 498 198 133 فعل

 600 173 222 اسم

 606 239 174 جمله

جمله 
 ساده

137 201 498 

جمله 
 مرکب

37 38 108 

 75 39 28 دیق

صفت 
 نیشیپ

25 35 60 

صفت 
 نیپس

13 5 29 
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  )ب ( ي گروه ها داستانجدول ساختار بالغی 

 12 0 5 هیتشب

 4 0 1 استعاره

 29 1 9 هیکنا

 0 0 0 اغراق

 19 0 2 صیتشخ

  

  )ب ( ي گروه ها داستاننمودار 

0
500

1000

1500

2000
2500

3000

3500

تعداد 

کلمه  فعل  اسم   جمله  جمله 
ساده

جمله 
مرکب

قید صفت 
پیشین

صفت 
پسین

نوع ترکی  ب

ساختمان دستوری

مرزبان نامھ
کلیلھ و دمنھ 
انوار س ھیلی 
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0

5

10

15

20

25

30

تعداد 

تشبیه استعاره  کنایه  اغراق تشخیص

نوع ترکی  ب

ساختمان بالغی

مرزبان نامھ
کلیلھ و دمنھ 
انوار س ھیلی 
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  :منابع 

فارسی،  اتیادب، مجله ي زبان و »با آن » مرزبان نامه « و » و دمنه  هلیکل«  نیمضامي ها مشابهتو  زمیبرالیل« ، جهیخد،  نانیاطم 
 49-37،صص 87، بهار 10، ش 4س 

 1375، ریکب ریامبهار، محمد تقی، سبک شناسی، چاپ سوم، تهران، انشارات 

ا لیسهبن علی مشهور به واعظ کاشفی، انوار  نیحس نیالدی، مولی کمال هقیب پ سوم، انتشارات و دمنه ي کاشفی، چا لهیکلی ِ
 1362، تهران، ریکب ریام

 1389،مرزبان نامه، چاپ پانزدهم،انتشارات صفی علی شاه، لیخلرهبر، بیخط

،شماه 1381داستانی،دي و بهمن  اتیادب، »... و » احیسزرگر و « ي ها قصهنگاهی به « یی دشت ارژنه، محمود، رضا 
 24-27،صص 65و64

داستانی، شماره  اتیادبمجله » » مرزبان نامه « و » و دمنه  لهیکل« ی سه قصه کهن از قیطبتنقد « یی دشت ارژنه، محمود، رضا 
 54-56،صص 74

 1383پور ابوالقاسم،روضه العقول، چاپ اول،نشر آثار،  لیجلروشن،محمد،

  1377، ترایم، سبک شناسی نثر، چاپ پنجم، تهران، نشر روسیس،سایشم

فارسی دانشگاه آزاد اسالمی  اتیادبفصل نامه » » مرزبان نامه « و» و دمنه  لهیکل «نواي همدلی در « ، الیلعدل پرور، 
   115-135، صص1385، 6خوي،شماره

 1362ی، چاپ سوم، چاپخانه سپهر،لیانوارسهکاشفی،واعظ،

 1383، 79داستانی،سال دوازدهم شماره  اتیادب،»از مرزبان نامه تیدوحکاساختار و محتواي «،ایزکرمهر پرور،

 76داستانی، چاپ سوم،  چاپخانه بهمن، بهار  اتیادبصادقی، جمال ، ریم 

  1388ی،جمال،عناصر داستان،چاپ ششم، انتشارات سخن،صادق ریم 

 1360صادقی، جمال، قصه و داستان کوتاه،تهران نشر آگاه،  ریم

 1370و دمنه، چاپ نوزدهم،انتشارات دانشگاه تهران،  لهیکلي،مجتبی،ترجمه ي نویم

 1384ی، چاپ هشتم، تهران، سخن، سینو، هنر داستان میابراهی، ونسی
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٢١١  

  هند و ایرانی يي مقدس کوه در جامعهکنکاشی در اسطوره

  »البرز کوه«و » کوه قاف«با تکیه بر

  

   1رضایی اردکانی هللافضل ا

  

  : چکیده

ي قوم ایرانی ها دگاهیداد شده است که بیانگر ي گوناگونی ایجها اسطورهي مختلف ، ها نهیزمدر ایران نیز به نوبه ي خود در 
یکی از این نمادهاي اسطوره اي که . ما را در شناخت فرهنگ غنی ایران کمک نماید  تواند یمنسبت به خود و جهان و خداست و 

س اس ؛ي دیگر گردیده است ها ییبایزدر طول تاریخ کهن این ملّت سرچشمه ي هزاران اسطوره و داستان و حماسه و  طوره ي مقد
بر این اساس ، نگارنده در این مقاله ، تالش کرده است تا ضمن پرداختن به موضوع اسطوره و ماهیت و جوهر و  ؛کوه است 

ت تفسیر آن ، با نگرشی کلّی به اساطیر ایرانی  ه  -به ویژه در     زمینه ي چگونگی آفرینش عناصر طبیعی مانند کوه -کیفیتوج
ي ها جنبهررسی واژه شناختی و اسطوره اي این مقوله در جامعه ي هند و ایرانی بپردازد و پس از تبیین مفصل نماید و سپس به ب

س  که   -را » البرز«و » قاف« قداست کوه در بینش اساطیري ایرانیان ، اجزاء و هسته ي اصلی تکوین و نامگذاري دو کوه مقد
ي مختلف ، به تفصیل مورد برّرسی و تحلیل انتقادي ها دگاهیدبا نقل  –ده اند ي زیادي در ادب فارسی گردیها اسطورهسرچشمه ي 

  .قرار دهد 

  

  .اسطوره ، اساطیر ایرانی ، کوه ، قاف ، البرز :هاکلید واژه

                                                        
 Rezaei_ardani@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اردکان یزد      - 1

mailto:Rezaei_ardani@yahoo.com
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  :مقدمه

ز دیدگاه ا. اسطوره  شناسی  تیره  و پرابهام نبوده است  اصوالً  هیچ فصلی  از فصول  مردم شناسی  بسان پژوهش  در حوزه ي
برخی آن را رؤیاهایی جمعی ، برخی  آن را حاصل  نوعی نمایش  . کنند یمي متّضادي  تفسیر ها وهیشنظري  هنوز هم اساطیر را به 

ص  یافته و ها تیشخصو  انگارند یمزیباشناختی  و عده اي هم آن را بنیاد مناسک  ي اسطوره اي را موجودات انتزاعی تشخّ
صرف نظر از این که این فرضّیات چه باشند، اگر یکی از آنها . کنند یمدا گونه یا ایزدانی هبوط کرده تصور قهرمانانی  با سیماي خ

  ) 136: 1386استروس، .(که مقام اسطوره به نمایشی  عبث یا تأمل فلسفی خام و ناپیراسته تقلیل یابد شود یمرا برگزینیم ، باعث 

ا باید دانست که این  ،» اسطوره« معموالً در زبان روزمرّه ،  معنی آنچه خیالی و غیرواقعی  و افسانه اي است،      یافته است، ام
آنچه مهم است، صحت تاریخی داستانها نیست بلکه مفهومی  است که براي  ها اسطورهدر . طرز تلقی کامالً گمراه کننده است

تفکّرات  و شناخت خود را از خود و   کوشد یمه در آنها آدمی  صورتهاي  ثابتی هستند ک ها اسطوره.    معتقدان آنها در بر دارد
در واقع طرحی  که جامعه برطبق آن قراردارد، اعتبار نهایی خود را از طریق تصورات  . خدا و طبیعت  و محیط  خویش بیان دارد

  ) 22-24: 1371هینلز،.(آورد یماساطیري  به دست 

و نه در موسیقی  اصیل کالم  آن نهفته است، بلکه در داستانی است که اسطوره در حقیقت  جوهر اسطوره نه در سبک بیان 
اسطوره زبان است اما زبانی که حیطه ي آن در سطح برتري  است و معناي آن از شالوده ي زبانی  خود جدا . کند یمروایت 

  )139:  1386استروس،. (رود یمو فراتر  شود یم

همواره مفهوم و معنی را به فرم و شکل تبدیل  ها اسطورهاصلی اسطوره این است که ي ها یژگیوشاید بتوان گفت یکی از 
، حالتی شود یمهنگامی که  معنی یا آرزوي  پایداري تبدیل به یک اسطوره ) 58: 1375بارت ،(تا قابل فهم و درك باشد کنند یم

چنین  مفاهیم      اسطوره  توان ینمي بیابند ؛ از این رو، حوزه ي گسترده تر  شود یمشناور بودن اساطیر باعث . کند یمشناور  پیدا 
ی  بررسی کردها جنبهاي را از  ي کوچک  و بزرگ از قومی  به قوم دیگر  ها یدگرگونهر اسطوره اي ممکن است با . ي خاص

  ) 58: 1370باستید، .(منتقل شود و یا با اساطیر  دیگر آمیخته  گردد

حتی حوادث  اسطوره اي را نباید جدا از دیگر الگوها و حوادث و بناها در نظر گرفت، هر چند  به همین سبب الگوها و بناها و
ي ظاهري ها تفاوتو  ها یختگیآمدر میان  این )  185:  1379کراپ ،.(ي مختلفی  رخ داده باشندها مکانو  ها زمانهمه ي آنها در 

به سمت  ها نمونهي اساطیر باید از سطح ها هیمابراي دستیابی  به بن . دبو ها نمونهباید درجست و جوي هسته ي اصلی این اساطیر و 
در این جا . پی برد توان یمي ظاهري به اشتراکات بیشتري  ها پوستهدر حرکت به سمت عمق  با کنارزدن  . عمق  حرکت کرد

همانند و وابسته یه یکدیگرند  ، نمود   ي آن کامالًها حلقهبه صورت زنجیره اي که  ها نمونهو   روند یمي ظاهري کنار ها یآشفتگ
  )24: 1376لوي استروس : به نقل از  60: 1385نیکوبخت و اکبري ،.(کند یمپیدا  

نیز باید پذیرفت که اسطوره ، ماوراي  صدق و کذب است و حقیقت آن همان تأثیر عملی و نمایشی آن  ها اسطورهدر تفسیر 
مانهاي نوعی  و عاطفی  رفتار  کنند و تأثیر اسطوره نیز تا حد زیادي  منوط  به بی خبري  یا در برانگیختن  انسانهاست تا مطابق  آر

، با این که ندینش یمبه همین سبب  اسطوره  در برابر خرد و تأمل  خودآگاه واپس . ي واقعی آن استها زشیانگناآگاهی از 
و اگر ما از منشأ آنها آگاه نباشیم ، . ها و رفتارهاي  اجتماعی دارندنقش پایداري در فراهم آوردن  شالوده اي براي باور ها اسطوره
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؛ اسطوره شناسان  هر کدام با دیدگاه خود به صورت حقیقی و یا نمادین با رویکردهاي میریگ یمبیشتر  تحت تأثیر آنها قرار 
  ) 176-178:  1386بیدنی ،. .(پرداخته اند ها اسطورهمتفاوت به تفسیر و تبیین  نقش 

ي دیگر گردیده است و با ها ییبایزیکی از این نمادهاي اسطوره اي که سرچشمه ي هزاران اسطوره ، حماسه ،ابهام و 
  .ي متضاد و فرضی  به تفسیر و تبیین  آن پرداخته شده است، کوه استها وهیش

مبر اسالم  در کوه به پیغامبري مبعوث کوه سنگین  و سرد، پناهگاه مردان خدا و زندان نابکاران و اهریمنان  است؛ پیا! شگفتا 
،  پیامبر بنی اسرائیل ، در کوه طور ، تجلّی  انوار خدا را مشاهده )ع(؛ موسی دارد یمو کوه او را از شرّ دشمنان  درامان نگه  شود یم
اك جادو. دارد یم؛  کوه ، اصحاب کهف را قرنها  در خود زنده ابدی یمو فرمان  او را در  کند یم را در دل خویش  به  و ضح

تا جهان  از ستم او در امان بماند؛ جایگاه ایزدان زردشتی ، مجمع خدایان یونان ، آشیان  سیمرغ ، پرورشگاه    کشد یمزنجیر      
س  و محل  پیوستن  کیخسرو ، شاه پیغامبر ایران باستان ، به یزدان پاك است) هوم(فریدون و کیقباد  و گیاه مقد.  

س جهانی ، جستاري بنابراین ،  بر این اساس ، در . صورت گیرد  -هر چند به اختصار -جا دارد که در باب این اسطوره ي مقد
این تحقیق  سعی بر آن است که ضمن پرداختن  به تعریف  و ماهیت اسطوره و کیفیت  تفسیر  و تبیین آن در مقدمه ، با روي 

زمینه ي کیفیت آفرینش  عناصر طبیعی  از جمله کوه ، به بررسی  واژه شناسی  و  کردي کلّی  به اساطیر  ایرانی ، بویژه در   
اسطوره اي کوه در جامعه  هند و ایرانی پرداخته شود و آنگاه قداست کوه  در بینش  اساطیري  ایرانی  به تفصیل  مورد بحث  قرار 

س که گیرد  و در پایان با نقل دیدگاههاي  مختلف،  اجزاء وهسته  اصلی تک وین  کوه قاف  و البرز  به عنوان  دو کوه  مقد
  .ي زیادي گردیده اند مورد شناسایی قرار گیردها افسانهسرچشمه ي 

  :بنابراین با چنین نگرشی در این مقاله  به چند سوال  اساسی  پاسخ داده خواهد شد

  

  :ي تحقیقها پرسش

 آفرینش طبیعت چگونه است؟ي ارزشمند ایرانی به ویژه در زمینه ي تصویر ها اسطوره -1

 نحوه ي پیدایش  و نامگذاري  کوه در جامعه هند و ایرانی  چگونه بوده است؟ -2

س و دینی  مطرح بوده است؟ -3 آیا کوه در بینش اساطیري ایرانیان به عنوان یک پدیده ي مقد 

با یکدیگر  به چه سببی کیفیت پیدایش و نامگذاري کوه قاف  و البرز چگونه است؟ پیوند این دو کوه اسطوره اي  -4
 است؟

  

  تصویر آفرینش در بینش اسطوره اي ایرانیان

اساطیر ایرانی در این دنیاي پر رمز وراز جایی واال دارد و شناخت آن در شناخت فرهنگ غنی و پر ارزش این سرزمین،ما را 
ي سرسبز؛سرزمین رویش ها درهپر برف و ؛کوههاي ها جنگلسرزمین بیابانها و : ایران سرزمین تضادهاي بزرگ است. رهنمون است

به ناچار چون جغرافیا بر فرهنگ تأثیر ...درختان سیب و خرما به فاصله اندك از یکدیگر،سرزمین چاههاي نفت و چادر نشینان و
آفریده ي گوناگونی را ها اسطورهي گوناگون وجود دارد که هر کدام به نوبه ي خود ها فرهنگدر ایران نیز شماري از  گذارد یم
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به عنوان نمونه،مردم مغرب ایران، پیوسته آماده ي تأثیر پذیري  از مراکزي چون یونان و روم بوده اند، در حالی که مردم شرق . اند
  .ایران بیشتر تحت نفوذ هند و مشرق زمین قرار داشته اند

و مناسک ، پرندگان  ها نیآئي، دنیا و آخرت ، ي مختلفی چون طبیعت ، انسان، خدایان ، قهرمانان ایزدها نهیزماساطیر ایرانی در 
  .، حیوانات، گیاهان ، دریاها و رودها و کوههاي مختلف اسطوره اي نمود پیدا کرده است

و نزد آنان آسمان نه فضاي بی پایان  که ذاتی   پنداشتند یمبه طور کلی ایرانیان  باستان ، جهان را گرد و هموار و چونان بشقابی 
ه . مانند خرسنگی از الماس، جهان را چون پوسته اي در میان گرفته بودسخت داشت و ه زمین در حالت اصلی مسطّح بود و نه در

اي داشت و نه کوهی و خورشید؛ ماه و صور فلکی در حالت نیمروز بر فراز زمین آرام ایستاده و همه چیز سرشار از آرامش و 
شرّ آسمان  را شکست و به آب فروشد و آن گاه با تاختن به .جهان در هم شکسته شداما این آرامش  با ورود شرّ به . هماهنگی بود

کوه اصلی، البرز، بود که سر برآوردن آن از زمین  ؛ . میان زمین  آن را به لرزه درآورد و از این لرزه ، کوهها از زمین سر برآوردند
ستاره پایه ، دویست سال تا به خورشید پایه و دویست سال تا به هشتصد سال به طول انجامید ، دویست سال طول کشید تا البرز به 

بدین سان این کوه میان کیهان کشیده شد و پایه آن به آسمان و جایی که جهان را احاطه کرده، پیوسته است ... انتهاي آسمان رسید
که همه کوهها سر برون  هاست شهیرو از این  زند یمي این کوه کیهانی در زیر زمین پراکنده و زمین را      به هم پیوند ها شهیر. 

کشیده )  chinvat(یعنی قلّه البرز است و از آن جا تا به درازاي  آسمان، پل چینوت  )  Tira(در وسط زمین کوه تیره . آورده اند 
بر لبه  کوه البرز )  Arezur(ستیغ آرزور . شده که ارواح پس از مرگ  در سفر خود به جانب بهشت  یا دوزخ باید از آن بگذرند

  )66: 1378فرنبغ دادگی ،: نیز ،نک  65: 1385هینلز،.(دروازه دوزخ و جایی است که دیوان درآن در گفتگویند

  

  :کوه در جامعه  هند و ایرانی

سرزمین  هندو (که آریا ئیان سه گروه قومی نامداري  بودند که در هزاره ي سوم قبل از میالد در شرق اوراسیا میدان یم
و مرکّب از اقوام بالقوه ایرانی، هندي ، سکّایی بودند که دو قوم  بالقوه ایرانی  و هندي، متمدن  و یکجانشین  ستندیز یم) اروپائیان

  .بودند ولی سکّایان صحرا گرد بودند

تقدیس آنها  افزوده  ي هند و اروپا نشین ، اسامی جغرافیایی سنتی و محترمی  که پیوسته بر ها نیسرزممدتّها قبل از این، در 
در جوامع آریایی . ، جزئی از معنویات  این اقوام  محسوب  داشت توان یماین سیستم  نامگذاري  را . ، پا گرفته بودنددیگرد یم

ي دینی و آیینی و ها يگذارچیزي  از زندگانی روزمره  نبوده که براي خود ایزدي و رسمی  و آیینی  نداشته باشد؛ از جمله اسم 
در نامگذاري هاي اماکن جغرافیایی . است شده ینمصی و قومی و اماکن جغرافیایی که به هیچ وجه بی هدف و سرسري دنبال شخ

در این  زمینه در بسیاري  از موارد نام سرزمین  و تیره و طایفه اي  که در آن . ، نظر شهریاران و دینیاران نیز شرط بوده است 
به . است داده یم، نام خود را به سرزمین  تازه هم  کرده یمن تیره و طایفه به هر جا که نقل مکان یکی  بوده و ای کردند یمزندگی 

بوده و با پسوندي  تبدیل  به نام شخصی  » مردم ساکن سرزمین« و هم »  سرزمین«هم به معنی  » دهیو«عنوان  نمونه در ایران باستان 
س  » دهیوك«مانند   ؛است   شده یمهم  درآمده است، یکسانی » دیااوکو«سلسله ي ماد که در مآخذ آشوري به صورت  نام مؤس

... نام سرزمین  و طایفه را درمورد اقوام پارسه  ، ماد، کرد، لر، گیل ، تپور، بلوچ، افغان، پشتو، هند، سند، روس ، ژرمن و فرانک و
  ) 109- 120: 1380قرشی ،( میکن یمنیز مالحظه 
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» سپنته مینو«عد از جدایی آریائیان و ایجاد  کدورت  بین آنها و مهاجرتشان در  شاخه ي ایرانی  آریایی از لحاظ اعتقادي  نیز ب
مظهر مینوي  آب و رود  » آناهیتا« مظهر مینوي خورشید  و کوه و ارتشتاران  و » میترا«مظهر مینوي آسمان و شهریاران و دینیاران و 
  ).همانجا( و طبقه کشاورزان و دامداران گردیده است

 manاز ریشه  ) =  manu-vS(، منوش ) نیمه هزاره ي سوم قبل از میالد( در مراحل اولیه تکوین تفکّر مشترك هند و ایرانی 
م  خرد . دیگرد یمهند و اروپایی ، به عنوان  انسان نخستین  و آدم ابوالبشر تلقّی ) اندیشیدن =  در این صورت، انسان نخستین ، تجس

مقام دیگري » منو«در شاخه ي هندي آریایی . انسان، از همین  بنیاد  است/ براي مرد  manواژه ي انگلیسی . وده استو اندیشه ب
کیومرث جاي آن را گرفت که بعدها به مقام نخستین  شاه هم  >گیومرد  >گرفت و در شاخه ي ایرانی آریایی گیومرتن 

این . و دیگري  به معناي گیتایی کوه) مرد/ انسان (= یکی به معنی متفکّر .منوش در جوامع هند و اروپایی دو معنی داشت .رسید
منوش گیتایی به معنی  کوه . تشابه  باعث شده بود که در همان دوران  همزیستی  هند و اروپایی ، انسان نخستین  با کوه ارتباط  یابد

ي شرقی هند و اروپایی ها شاخهافته است ؛ ولی در ي اروپایی بازتاب یها زباندر ....  monte/mont/mans/ي ها واژهدر  
منوچهر باقی ماند که عده اي آن را کوهزاد   >چنین واژه اي براي کوه ابداع نشده است و تنها در شاخه ي ایرانی نام منوش چیتر  

- 142: 1380قرشی ، :( ت، ضمن این که در شاخه ایرانی ، کیومرث نیز کوهزاد و کوه نشین  معرّفی  گردیده اس کنند یمترجمه 
120(  

  کیومرث  شد بر جهان کد خداي        نخستین به کوه اندرون ساخت جاي

  به کـوه        پلنگــینـه پوشیــد خــود با گــروه سرتخت و بختـش برآمد

  )24، 1379کزازي،(

ه ي سوم قبل از میالد تا امروز در ، از همان هزار manگیتایی به معنی کوه با جزء مهم گیتایی )  manu(به هر حال منوي 
کوهی در ( مانشت ) کوهی در اراك(سیستم نام گذاري آریایی به کار رفته است؛ از جمله در نام گذاري اسامی چون، مانخ دره

معادل   gari ) =گري(ي متعددي  ابداع شد، مانند ها واژهدر ایران باستان نیز براي کوه ) . کوهی در دره گز( ، مانیس باغالر) ایالم
که تنها در  شاخه ي ایرانی آریایی و به احتمال در سکّایی به کار )  Kaufa) (کئوفه(سانسکریت و )   giri( اوستا و )  gairi( با    

نی که بیشتر در زبان مادي متداول بوده و در ایرانی میانه هم به همین صورت و در ایرا) تپور( و . و واژه ي کوه از آن است رفته یم
 1380قرشی ، . ( هم به کار رفته است»  طبرق« ، »  طبرك« ، » تبرك« نو به صورت  تبر کاربرد محدودي  یافته و بعدها به صورت 

 :124 (  

در نظر اقوام هند و ایرانی  تمام عناصر طبیعت و از جمله رود و کوه ، زنده هستند و آب و کوه حضور برجسته اي دردایره ي 
و کوهها به صورت کنونی  ها یخشکي علمی  زمین شناختی، پیدایش  زمین و دریا و رود و ها يتئوراس یکی از براس. خلقت دارد

ي به هم متصل وفشاري که بر آنها وارد شده ، ارتفاعات عظیم پیدا ها قارهمدتهاي مدیدي طول     کشیده است و براثر شکستگی  
پیدایش جهان و طرز برآمدن  و زایش  کوهها  تفاوت زیادي  دارد؛ اما دانش ي ها اسطورهقطعاً این تئوري علمی با . شده است

اندیشه ي جاندار بودن و زایش و  ها ییایآردر جهان بینی . آغاز  شده است ها افسانهو  ها اسطورهکنونی بشر در این زمینه از همین 
فظ کرده و چون به بندهشن رسید چنین از آب درآمد نمو کوهها مطرح بوده است و این اندیشه ي کهن را شاخه ي ایرانی بهتر ح

هزار و هفتصد سال زیر و زبر همی . هرمز اخگري  را در کوه نهاد و کوهها را از آتش  برویانید. زمین را قرار برکوه است « : که 
نخست . مین کوه را برویانیدبدین گونه ز... سپس  زیرزمین باستاد و زبرکوه  هشتصد سال دیگر بازهمی  رویید تا به آسمان . رفت
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از کوهها ، .... پس از آن همه کوهها از البرز  به هجده سال فرا رستند .... البرز را برویانید که بلندي  آن همچون پهناي  آن است 
حتی به بالیدن کوه )  96-99:  1381بهار، : ،  71-74،  36-39:  1380فرنبغ دادگی، (» ....رودها زاده شدند و روان گردیدند
  :شاهنامه فردوسی  هم رسیده است

  )17:  1379کزازي ،( ببالید کوه آبها بردمید         سررستنی سوي باال کشید 

  

  : قداست کوه در بینش  اساطیري ایران و هند

س  و حتی جایگاه  خدایان و مقدسان و عابدان و از عناصر مهم اساطیر  کوه در آیین قبایل  و اقوام قدیم عالم، پدیده اي مقد
در جامعه هند و ایرانی  نیز کوه موجودي زاییده ، زاینده ، بالنده و جاندار و اندیشمند بوده است؛ و آن .  در سراسر جهان بوده است

ولی چون جایگاه  دقیق جوامع   ؛در ناحیه ي  اوراسیا، کوه مهمی وجود نداشته است. دانستند یمرا با نباتات اندیشمند قابل مقایسه 
ص نیست؛ شاید بتوان حدس زد  که مرکز  شغل آنها در یک ناحیه کوهستانی   هند و اروپایی قبل از هزاره  سوم قبل ار میالد مشخّ

ي دور  و نزدیک اوراسیا، اسطوره  کوه را ها کوهستانخاطره  سرزمین  پیشین و اخبار غلّو  آمیز شده از . در مرکز اروپا بوده است
این اقوام  در گستره ي جدید ، به هر تپه  یا کوه       کم ارتفاعی ،  . یی  و هند و ایرانی بارور ساخته استدر جوامع هند و اروپا

کوه « به معنی » البرز« هم اکنون نیز در ایران ، برخی کوههاي نه چندان  بلند داریم که نام . اند  داده یمصفات بلند و درخشان  
ز دردهستان چرام کهکیلویه ، کوه البرز در دهستان جلگاه جهرم، کوه البرز در قفقاز که همگی  غیر کوه البر: گرفته اند؛ مثل » بلند

  .فدشوارگر به کار رفته است >از البرز کوه شمالی ایران اند که از قرن  پنجم هجري  به جاي پشتخوارگر  

لی گاهی کوهها و رودها ، القابی  حاکی از عزّت و یک نام بیشتر نداشته است؛ و... به طور معمول در عهد باستان ، کوهها  و 
س داشته اند که از اسم  مرتبط بوده و به )  کوه هرا( با کوه » میترا«قبل از اسالم ، . است دهیگرد یممشهورتر  ها آناحترام و تقد

هم قربانی  پارسیان بر   بلند  هرودت) 451: 1377پورداود،.(پرداختند یمهمین  جهت  مهرپرستان  در غارهاي  کوهها  به عبادت  
در اوستا بارها از مراسم ساده ي قربانی  و اعطاي  نذورات  بزرگان  . را تأیید کرده است) اهورامزدا( ترین قله  کوهها براي زئوس 

ریایی بوده کوه و آب، اجزاي جدایی ناپذیر  تاریخ و دین  و فرهنگ آ. طوایف و پیشوایان  دینی  برفراز  کوهها سخن رفته است
)  165- 168: 1380قرشی ، .(است و کمتر واقعه اي در تاریخ داستانی  ایرانیان  هست که بر کوهی یا در کنار آبی  رخ نداده باشد

در دوره ي حکومت زرتشتی ، با افزونی  مینیب یمو شاید  بر مبناي  همین اصل  اعتقادي  است که ) 309:  1377پورداود : نیز نک 
و در جایی که کوه نبود ،  ساختند یمي خود را بر فراز  کوهها ها آتشکده، ایرانیان قدیم ، معابد  و     ها آتشکدهس  گرفتن تأسی

ده ها بر فراز کوهها   ها یبامروزه هم بسیاري  از زیارتگاهها  و مقبره ي بی . نمودند یمبنا  ها گوراتیزو  ها تپهآنها را برفراز  و سی
دانست که در طی زمان و با تغییر فرهنگ زرتشتی  نام این » ایشتر« و »  آناهیتا« این مکانها را پرسشتگاه هاي  انتو یمقرار دارد که 

ي درجه دوم و سوم، سه آتشگاه بزرگ  ها آتشکدهقبل از اسالم ، به غیر از . معابد تغییر کرده و جنبه ي اسالمی  به خود گرفته است
یکی از آنها ، آتشکده  . میابی یمي مهم اجتماعی زمانه بود بربلنداي  کوهها یا در کنار کوهها و مهم را که متعلّق به سه طبقه 

خوارزم قرار داد و »  فرهمند«است که آتش طبقه ي دانایان  ، پیشوایان  و دبیران بوده و جمشید  آن را در کوه » آذرفرنبغ«بزرگ 
دیگري  )  177: 1356پورداود، . ( کابلستان در کابل برده شد »  نروش«در زمان پیدایش کیش زرتشت ، این آتش  به کوه 

در نیشابور کنونی واقع بوده » ریوند«و برفراز کوه  شده یمبوده که آتش  طبقه ي کشاورزان  شمره » آذر برزین مهر«آتشکده ي 
هان و برزگان در آن قرار داشته بوده که آتش شا» آذرگشسب«سه دیگر آتشکده ي  ) 90،73،72:  1380فرنبغ دادگی ، . ( است
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و »  سهند«که البتّه برخی محققّین این کوه را )  182:  1356پورداود،(بنا شده بود ؛که در آذربایجان است»  اسنوندکوه«است و در 
  ) 206:  1346رضی  ، . ( دانند یم» سبالن«برخی 

ین جلوه ي  پرشکوه طبیعت به آسمان است که آن  را یکی از نکات اعتقادي ایرانیان باستان در تقدس کوهها، نزدیکی  ا
از سویی کوهها از           رمز  پردازي فضایی  علو و رفعت  برخوردارند  و از سویی . صاحب قداست دو گانه اي نیز ساخته است

ات قداست و جایگاه  اقامت خدایان   این جنبه از اسطوره ي  کوهها ، نه )  106:  1372الیاده . (  میابی یمدیگر کوهها را قلمرو تجلی
کوه «، مثالً  در افسانه ي  گیلگمش نیز خدایان  بابلی  بر شود یمنیز یافت   ها ملتتنها در اساطیر  ایران زمین  بلکه در اساطیر سایر 

س ري ، ( بوده اند » المپ«چنانکه خدایان یونانی  نیز بر فراز  . جاي داشتند» مقد 64: 1382جعفري کمانگر و مدب (  

در زامیادیشت، پس از . در فرهنگ مزدیسنا ، کوهها با فرّه ، که اصل و نهاد سیاست زرتشتی  است ، پیوندي  شگرف  دارند
و میان فرشته ي زمین  و فرّه ، پیوندي  است و چون این موهبت   شود یمستودن و برشمردن کوهها ، ستایش از فرّ کیانی آغاز 

  ) 307-310: 1377پورداوود،: ،  146:  1357مسکوب ، .( کند یمتی  فرود آید، از کوهها تجلّی یزدانی  از مینو بر گی

اشاره شده که  19فقره  22در وندیداد فرگرد . به هر حال کوه مانند زمین  نزد ایرانیان یک جنبه ي  تقدسی  داشته است
پورداود، . ( د و در باالي  کوه ، زرتشت به الهام غیبی  رسید اهورمزدا  و زرتشت  در باالي  کوه و در بیشه با هم مکالمه کردن

ي  مقدسی  که راه دستیابی به جهان برترین  است مواجه هستیم، به عنوان نمونه البرز کوه ها کوهدر اساطیر ایران با )  308، 1377
دینکرت  سري از پل چینود به البرز   و طبق روایت سنجد یمجایگاه ترازوي  رشن ایزدي است که اعمال نیک و بد مردمان را 

این کوه جایگاه میتراست و در آن جا همه چیز در حالت تعادل ) 330: 1377پورداوود،: ،  112: 1367:میر فخرایی . ( پیوسته است
مندي که قرار دارد، زیرا اهریمن را که  بی تعادلی  از آثار  ویرانگر اوست در آن راهی نیست و چنین جایگاه آرام و نظام 

، تصویري  از بهشت رود یمگرداگرد آن ، همه از احجاز کریمه تشکیل شده است و نزدیک ترین  مکان  به آسمان  به شمار 
بندهشن ، کوه تیرگ را که قلّه )  338 -340: 1372کریستین سن،: ، 66: 1385... نیکوبخت و.(کند یمگمشده و متعالی را آشکار 
، جایی آکنده از قداست و محلی است  گذرد یمو چون محور عالم  از آن  داند یماست، مرکز جهان اي از البرز کوه اسطوره اي 

در     اساطیر ایران  دژ و ) .  26:  1378الیاده،. (ابدی یمکه گذر از هر    منطقه ي  جهان به مناطق  دیگرش  در آن جا واقعیت  
ین کوه در باور پیشینیان  بنا شده بود و صعود  او به آسمان  نوعی حرکت  به کاخهاي هفت گانه کیکاووس در باالي البرز ، بلندتر

-340: 1372کریستین سن، : ، 230- 2/231:  1377پورداود، .(سازد یمسوي آسمان  و آرزوي  رسیدن به آن را آشکار               
338(  

س کوه در شاهنامه ي فردوسی  نیز بازتاب  یافته است ي کفّار روم و هند نیز بر فراز  ها بتکدهمه فردوسی  حتّی   طبق شاهنا. تقد
  :است شده یمبه آتشکده تبدیل  ها مکانکوه واقع بوده است که پس از قبول دین یکتاپرستی ، آن 

  به جاي بت آذر برافروختند     سوختند یمبتان  از سرکوه  

  )6/123شاهنامه ،(                

  :کند یمو یا هوم عابد برفراز کوه عبادت 

  ز شادي شده دور و دور از رمه    پرستشگهش کوه بودي همه 

  )5/366:شاهنامه (                
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  :داراب آتشکده اش بر فراز کوه است

  پرستنده ي آذر آمد گروه    یکی آتش افروخت از تیغ کوه 

  ) 6/374: شاهنامه (               

  : سپارد یممادر فریدون فرزند را برفراز کوه به مرد زاهد 

      ) 1/59شاهنامه ....  (چو مرغان بر آن تیغ بلند    رزند را چون نوند    بیاورد ف
      

کوتاه سخن اینکه، اعتقاد به قداست  اسرارآمیز کوه و نقش ارتباط بخش  آن با جهان ماورایی عالوه بر دین زرتشت در ادیان 
از کوه بر آدمیان  نازل کرده اند و ارتباط غیبی  آنها تا آن جا که بیشتر پیامبران ، آیین خویش را . بزرگ دنیا نیز رسوخ کرده است

س و معنوي     برقرار شده استها کوهدر  اوشیدم(نزد ایرانیان  زرتشت بر فراز کوه اوشیدا )  101:  1379مختاري ،.( ي مقد =
انی  و مکان گفتگوي خدا طورسینا نزد بنی اسرائیل  محل فیض رحم)  137:  1376رضی ،(شود یمبه پیامبري برگزیده ) اوشیدرن

ي ها شهیانددر )  39: 19سفر خروج ، فصل  1372کتاب مقدس،: ،  309:  1377پورداود،(با حضرت موسی بوده است ) یهوه(
بنابراین قداست کوه یکی از . اسالمی  نیز پیامبر اعظم بر فراز  جبل النور در غار حرا به الهام غیبی و وحی الهی دست یافت 

جعفري .(ي خاص خود نمایان استها یژگیواطیري آن است که در ادبیات پیش از اسالم  و آیین و ادب مزدیسنا با ي اسها جنبه
  ) 64-72:  1382کمانگر و مدبري ، محمود ، 

س  که سرچشمه  ع آن » کوه قاف«ي زیادي  نیز گردیده، ها افسانهیکی از این کوههاي مقد ب است که تالش » کوه البرز«و به تَ
  :تا با نقل و بررسی دیدگاههاي مختلف ، اجزاء و هسته اصلی تکوین آنها را بکاویم میکن یم

  

  :ي اسطوره اي کوه مقدس قافها جنبهبررسی  واژه شناختی  و 

س و اسطوره اي قاف را  مورد بررسی و تحلیل .... از دیدگاه لغوي ، جغرافیایی، تاریخی ، دینی و مذهبی و  توان یمکوه مقد
  :داد قرار 

ایرانی )  KauFa(نیز از     واژه ي کئوفه » کوه « واژه ي  ؛است gairiدر زامیادیشت واژه اي که براي کوه به کار رفته است 
به معنی بزرگ و بلند و  KAVشده است و ظاهراً از ریشه  » کوه « و در فارسی  جدید )  KOF(باستان است که در پهلوي  ، کوف 

  )پاورقی 163:  1380،  قرشی.( عالی مرتبه است

ل در کعبه ي زرتشت از . است» کوه « به معنی )  KauFa(» کئوفه«ظاهراً از واژه » قاف « واژه ي  در کتیبه ي      شاه پور او
که مراد همین کوههاست و » کاپک « و »  کاپ « در ادبیات ارمنی نیز از. که در قفقاز است، یاد شده است» کاپ« کوههاي 

و نامگذاري قفقاز و اسامی ایرانی موجود در این خطّه کار » کاپ «تصور آن است که ابداع . یاد شده است  ؛است » قبق« معرّبش 
  ) 199: 1380قرشی ،.(بوده است ها ییسکاقوم 
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است، درمیان دریاي فراخکرت دانسته شده » ویسپوبیش « در اوستا آشیان سیمرغ بر درخت . در اوستا نیامده است» قاف « نام 
ي ادبی فارسی، کوه قاف و در شاهنامه فردوسی البرز کوه محل آشیان سیمرغ  معرفی شده است و شیخ ها کتابولی در بسیاري از 

ین  سهروردي در  269-270:  1372سهروردي ،.(ي خودش از هر دو مفهوم درخت و کوه، استفاده کرده استها لیتمثشهاب الد  (
یاقوت حموي در معجم البلدان . ه درباره ي کوه قاف شده ، بیشتر آمیخته با خیال و افسانه استي مختلفی کها فیتعرتعبیرات و 

. جنس آن از زبر جد سبز و رنگ سبز آسمان از آن است . قاف کوهی است که گرداگرد زمین را گرفته « : سدینو یمدرباره قاف 
جمعی آسمان را بر .... ا آسمان به بلندي یک انسان فاصله است از اوج قاف ت. دیگر کوهها همه از رگ کوه قاف  به وجود آمده 

گروهی  پنداشتند که پشت قاف جهانی با آفریدگانی خاص قرار گرفته است که کسی جز خدا از آن .  دانند یمقاف منطبق  
همین   دیآ یمز آن بر و ا کند یمخورشید  در آن غروب  .  دانند یمگروهی پشت کوه قاف را مربوط  به آخرت . آگاهی ندارد 

مستوفی نیز )  4/18:  1979یاقوت حموي ، ( »دندینام یمو پیشینیان  آن را البرز  پوشاند یمکوه است که چهره خورشید  را از زمین  
چون حق سبحانه را با قومی غضب بوده باشد خواهد که بدیشان « : در نزهه القلوب ضمن بیان سخنان یاقوت چنین افزوده است

امر آید که تارك و بیخ آن کوه مطلوب  را بجنباند ودر آن زمین  زلزله . ه فرستد ، فرشته  را که بر کوه قاف  موکّل استزلزل
سخن نظامی  همان . برده است ) قاف(= نظامی  در اسکندرنامه ، اسکندر را به کوه البرز )  205-206: 1362مستوفی ،( » ......افکند

جامی نیز در خرد نامه ي اسکندري  ، )  322: 1368ثروتیان ، .(و تفاسیر  مختلف ذکره شده استاست که در کتب جغرافیایی 
مولوي هم افسانه اي تقریباً مشابه ) . 503: 1378جامی ، (ي این کوه را برشمرده استها یژگیواسکندر  را به کوه قاف برده و 

میرخواند مورخ معروف نیز در )  498:  1366مولوي ،( »ده است نظامی و جامی به اسکندر نسبت داده و کوه قاف  را توصیف کر
که بتوان بخشی از آن را با بخشی از همان کوه البرز کنونی  رسد یمروضه الصفا      درباره ي کوه قاف مطلبی آورده که به نظر 

  :مطابق دانست

و از آنجا به انطاکیه و شمیات  رسد یمحدود حمص و به  شود یمبدایت آن از میان مکه و مدینه است و تا شام ممتد ...... « 
کشد و از دریاي طبرستان گذرد و بر نواحی دیالمه و گیالن و قزوین و ري و جرجان و دامغان و طوس و نیشابور عبور کند و تا 

که کوه قاف  چنین گفته اند. حدود غور و غورستان و بلخ بکشد و به جزیره سراندیب بکشد و از آنجا  به محیط منتهی شود
  )7/421:ق.هـ1270میرخواند،. (»عبارت از این کوه است که در عرصه ربع مسکون کشیده شده است

ي لغت، فراوان است و نقل ها فرهنگدرباره ي کوه قاف مطالبی از این دست در کتب تاریخی، جغرافیایی، مذهبی و ادبی و    
ا آنچه به طور. و بررسی تمام آنها، بی فایده است آنچه در : گفت، این است که اوالً توان یمخالصه از مطالعه ي مجموع آنها  ام

این گونه منابع در باره ي کوه قاف آمده، اغلب خیالی و افسانه است و بیشتر با افسانه البرز در جغرافیاي اساطیري ایران قابل تطبیق 
 32و آیه ) ق(لب کتب تفسیر قرآن که اغلب هم در تفسیر سوره اکثر قریب به اتّفاق اینگونه مطالب، به نحوي از مطا: ثانیاً . است

:  1344طبري،) ( 1.(نوشته شده است،اخذ شده است.... سوره ي انبیا و 31و آیه ي  18سوره ي  84و 85و آیات  38سوره ي 
  )260ص :1349تفسیر کمبریج،:، 7/1744

کوه قاف نظراتی داده اند که برخی از آنها علمی تر و درست در کنار این گونه مطالب تکراري، برخی از محقّقین، در باره ي 
تلقّی کرده  و معتقد » قفقاز«، قاف را صورت تخفیف یافته )2(محمد خزائلی در شرح بیتی از بوستان سعدي . رسد یمتر به نظر 

تی به سزا داشته است و آن را ع یها کوهظیم ترین کوه و ریشه ي بیشتر است که چون جبال قفقاز نزد بیشتر ملل سامی و آریایی، اهم 
ایشان ابتدا این . به وجود آورده اند و سیمرغ افسانه اي را بر فراز آن آشیان داده اند ها افسانهبه شمار آورده اند؛ سرانجام حول آن 

ه ي الهام بخش احتمال را مطرح کرده است که شاید داستان پگاز ، اسب بله روفون و کوهی که در آن با لگد این اسب، چشم
را به وجود آورده  » سیمرغ«نیز » شیمروس«ي یونانی درباره ها افسانهشعرا تولید شده ، با افسانه ي کوه قفقاز در هم آمیخته باشد و 
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) 37: 1363سعدي،(                   داند ینمو ایشان آن را بر فراز کوه قاف منطبق پنداشته اند، اما در پایان این عقیده را درست 
 kapیا کپ kapkرا ریخت تازیکانه کوه کپک» قاف«،)3(کزازي، اسطوره شناس معاصر ایران، نیز در شرح بیتی از فردوسی

پس از البرز » ابورسین«یا » ابرسین«  ؛دانسته شده است » ابرسین«که در بند هشن، از آن سخن رفته است و کوهی بر رسته از  داند یم
همه ي پارت که بن آن در سیستان، سرش در چین و تیغه اي از آن در خراسان است و مهرداد  کوه بزرگترین کوه است و کوه

کزّازي ضمن نقل مطالب )  172/72: 1380فرنبغ دادگی،. (بهار احتمال داده است که نام قفقاز با نام این کوه ، قاف ، پیوند دارد
نظر اول اینکه کوه قاف، بی هیچ گمان، کوهی نمادین است : ه است، در مورد کوه قاف دو نظریه را مطرح کرد.....نزهه القلوب و

باشد، نماد  تواند یمقاف که از این دیدگاه همتاي البز کوه . که باید آن را در جغرافیاي اسطوره اي و باور شناختی جستجو کرد
در این . از آن کار هر کسی نیست و گذشتن دارد یممرزهایی باز دارنده است که مینو را از گیتی و آسمان را از زمین جدا 

دیدگاه، گذشتن از قاف به معنی رهیدن از تنگناي تن و تعلّقات گیتی است و قاف نشانه اي راز آلود از دیوار بلند و سخت حس 
ه و به همین دلیل است که قاف همچون البرز جایگا. گرداند یمو تنگ و تنک  کشد یماست که دید و دریافت آدمی را به بند در 

قاف «نشانه ي نزدیکی و پیوند با خداوند دانسته اند و از » قاف«است و سخنوران راز آشنا، حرف قاف را در نام ) جان جهان(سیمرغ
  .سخن گفته اند» قربت

  :نظر دوم کزّازي در مورد بیت زیر است

  )کاووسداستان کی)(3(چو آمدش از شهر مکران گذر                    سوي کوه قاف آمد و باختر

باشد و کوهی است که در جغرافیاي گیتی و زمین  تواند ینمبه نظر ایشان در این بیت،کوه قاف، کوه نمادین و باور شناختی 
و به سوي کوه قاف و باختر  دیآ یمکیکاووس پس از در هم شکستن بربران مکران،از این سامان بیرون . باید دنبا ل آن گشت

به احتمال . نهند یماطاعت و تسلیم بودن در برابر او سر بر خاك می سایند و پرداخت باژ را گردن  ،بزرگان مکران به نشانهرود یم
شکل معرب » قبق«بی تردید . است که جغرافیا نویسان کهن،رشته کوه قفقاز را بدان نامیده اند» قبق«زیاد در این جا کوه قاف همان 

و اما علّت . در اصل هر دو نام یک کوه است» قاف«و » قبق«ن ترتیب بدی. است که نام پهلوي قاف است kapیا کپ kapkکپک
که هجاي اول کلمه ي  رسد یمبه نظر . اند جسته یمرا در آن » کوه قاف«خوانده اند این است که » قبق«اینکه رشته کوه قفقاز را 

آن را  توان یمین کوه گرفته شده و بر این اساس نیز از نام ا» قفقاز«است و نام سرزمین » قاف«نیز شکل دیگري از » قف«قفقاز یعنی 
آن است که بسیاري از جغرافی نویسان و  کند یمنکته ي جالبی که این فرض و انگاره را تقویت . نامید»کپستان«در پارسی، 

ه به باب االبواب یا دربند مستوفی ، البرز را از قاف دانسته و آن را پیوست... حمدا. نیز یکی شمرده اند» البرز«را با » قاف« محقّقان،
شاید بتوان گفت، از آن جهت که قفقاز و در بند آن را سرزمینی بس دور و آخرین ) 191: 1363مستوفی،. (قفقاز، شمرده است 

» قبق«اند، کوهسارانش را با کوه نمادین و اسطوره اي قاف برابر دانسته اند و سرزمین قفقاز و کوهساران آن  شمرده یممرز گیتی 
  )486-2/489: 1381کزازي ، .(ام گرفته استن

نام ) کوه قاف) kaf = kof(نیز هنگام برشمردن اسامی کوههایی که از البرز روئیده اند ، از کوه کاف ) 12فصل (بندهشن 
 ها یژگیوهمین  البته این کوه با. که پس از البرز ، بزرگترین و بلندترین کوه عالم است و از سیستان تا خوزستان ادامه دارد برد یم

از . شده است» اپرسین« همان» قاف «، » بندهشن« با این حساب در . است) اپرسین ( در متون دیگري پهلوي ،          اوپئیري سئنه 
و  رسد یمقاف در همین حوالی است که کیکاووس پس از گذر از مکران به آن جا   -چنانکه گفته شد  -قضا در شاهنامه نیز 

  :داند یمرا در سرزمین ایران و متعلق به ایران » کوه قاف « یز در نامه اي به گودرزپیران ویسه ن

  ...به خسرو سپاریم بی جنگ والف      از آن مرز پیوسته تا کوف قاف 
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  )5/102:  1384کزازي ، (

  : در جنگ کیخسرو با افراسیاب نیز سپاهیانی از این منطقه در خدمت کیخسرو بوده اند

  ابا نیزه و تیغ و الف آمدند    وه قاف آمدند بزرگان که از ک

  )5/199: همان ( 

» البروز« اطالق شده و کوه مهم قفقاز ، ) کوه جنوبی طبرستان ( » پتشخوارگر « به » البرز « زمانی که از قرن پنجم هجري ، 
ي کوهستانی بین دریاي خزر و دریاي ها نیسرزمبراي » قفقاز « نامیده گشت؛کوه قاف نیز در قفقاز جاي گرفت و زمانی که نام    

در ایران  kaf-kofدر پهلوي ( پس . بود» کوهستان« سیاه، ابداع شد، مفهومی که از این نام در اذهان بود چیزي معادل و مترادف با 
نطقه ي قفقاز قرار یا نزدیک م» قفقاز « است که در » اپرسین« یا بزرگترین فرزندش » البرز اساطیري« در واقع همان  kaufa)باستان 

: 1380قرشی، .(در این ناحیه تصور گردیده است » قاف « با جزء نخست قفقاز، در اذهان عامه » قاف « دارد و به سبب یکسانی 
152-148(  

  

  : پیوند قاف و سیمرغ

شاخ و آمده است، با  (Meregho saeno)جایگاه مرغ اساطیري کوه نشین ، سیمرغ ، که در اوستا به صورت مرغوسئن 
کوه قاف و کوه البرز که با یکدیگر تطبیق داده شده . برگ عرفانی و تمثیلی، از البرز اساطیري به قاف اساطیري منتقل شده است 

که جایگاهش را در این دو کوه یا مکانهایی مشابه آن قرار داده اند،در ادب فارسی، عالوه بر معانی » سیمرغ« اند، همراه با 
را در معنی » قاف« به عنوان مثال،صوفیان ، .،در معانی تمثیلی و عرفانی و نمادین نیز به وفور به کار رفته انداساطیري وافسانه اي

که تمام تالش سالک صرف رسیدن به » سرزمین حقیقت و راستی مطلق« و        » سر منزل سیمرغ جان« و»  سرزمین دل«عرفانی 
  .؛ به کار برد ه اندشود یمآن 

، همان جایگاه نخستین آدمی است که از آن اوج پرواز گاه ) 587-549(ي شیخ شهاب الدین سهروردي ها لیمثتکوه قاف در 
،به زندان پست تن گرفتار آمده است و پس از جدایی از جهان جسم، بدان جا باز خواهد گشت؛دراین صورت، نقش کوه قاف از 

فی « ،                      » صفیر سیمرغ«، » عقل سرخ« سهروردي از جمله؛ تمثیلی ها رسالهلحاظ سیر به سوي کمال و مقصد نهانی در 
ي سهررودي ، درباره کوه قاف مطالب مشروحی آمده ها رسالهدر . با منطق الطیر عطار تقریباً همانندي دارد... و» حال الطفولیه

  ) 218: 1372سلطانی گرد فرامرزي، . (است

و »  سیمرغ« و » قاف« یلی که این مفاهیم را درخود دارند، ویژگی شگفت انگیز و     افسانه اي عالوه بر داستانهاي نمادین و تمث
ي گوناگون این ها جنبهفرصتی به دست شاعران ونویسندگان پارسی زبان داده است تا در موارد مختلف ، ... و» عنقا« و » البرز « 

خن خویش را زیور بخشند تا آن جا که کمتر شاعري است که از این کلمات اساطیري را وسیله     قرار دهند و به یاري آن س
  .شود یمخودداري  ها نمونهبه علت وضوح این امر از آوردن . مضامین به ویژه سیمرغ و قاف بهره نگرفته باشد 

  

  » البرز« و » قاف « پیوند 
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البزر « با » کوه قاف« مفهوم ... ی و مذهبی و در صفحات قبلی همین مقاله گفته شد که در بسیاري از کتب تاریخی و جغرافیای
در بندهشن و متون دیگري پهلوي نیز هنگام بر شمردن کوههایی که از البرز . یا یکی از شعبات آن یکی دانسته شده است» کوه

دانسته شده است » رسیناپ« و » البرز« در شاهنامه نیز کوه قاف در همین حوالی . یاد شده است» اپرسین « روییده اند ازکوه قاف یا 
از قرن پنجم هجري که البرز به پتشخوارگر اطالق شد و کوه قاف ، البروز نامیده شد ، کوه قاف نیز در سلسله جبال قفقاز جاي 

  .گرفت

نیز با شاخ و برگ ) سیمرغ(جایگاه مرغ اساطیري . گفتگو شده است» قاف« از » البرز« ي اسالمی نیز به جاي فلسفهدر عرفان و 
شفیعی ، ( شفیعی کدکنی نیز به نقل از قدما آن را با البرز یکی  دانسته اند.       عرفانی از البرز اساطیري به قاف منتقل شده است

1365 :224-223(  

بنابراین در این مقاله ضرورت دارد که در مورد کوه البرز و نظریاتی که در مورد آن مطرح است نکاتی را یاد آور شویم  و در 
  . یان به  در مورد این دوکوه بپردازیمپا

  

  :ي اسطوره اي کوه مقدس البرزها جنبهبررسی واژه شناختی و 

پورداوود ، (این دو نام در زبان پهلوي هربرز ) 1/61: 1871اشپیگل ، . (ي اوستایی هرابرزئیتی دانسته اند  واژهالبرز را بازمانده از 
جغرافی دانان مسلمان در نام گذاري این رشته کوه، معموالً نام . آمده است ) 1/222: همو(و هر بورچ ) 2/148، 1/131: 1377

و به همین علّت از نام عمومی البرز ، کمتر ذکري به میان آورده اند ، تا جایی . ي آن را به تمامی رشته تعمیم داده اندها قلهمحلی 
  ) 2/1011: 1367 اعتماد السلطنه،.( که از هفتاد نام براي البرز یاد کرده اند 

به » برزئیتی « به معنی کوه و » هرا« اما شکل اوستایی آن را مرکّب از  ؛هر چند نام بسیار کهن این رشته کوه ناشناخته است 
« را به معنی » هرا« ، ) Eilers(آیلرس ) 3/1554، 2/1025: 1369بهرامی،: ،  2/324، 1377پور داوود، . (دانسته اند» بلند « معناي 

  ) 1/811: 1987ایرانیکا، .( داند یم» کوه« و » پشته« و » بلندي « را به معنی» برزئیتی « و » افظ و پشتیبان مح

« ي مختلف ها صورتکه بعدها به  خواندند یمي ساسانی و به پارسی میانه پدشخوارگر  دورهظاهراً رشته کوه البرز را در 
آمده و از » پاراخواثراس« این نام در یونانی به صورت . نیز آمده است» فدشوارگر «و » فدشخوارگر« ، » پتشخوارگر« ، » فرشوادجر 

ي خزر و سرزمین آریا، ها دروازهآن به عنوان رشته کوههاي در باال دست سرزمین ماد و ماتیانی که از ارمنستان به سوي مشرق و تا 
  .بخشی از کوه البرز   شمرده اند نویسندگان مسلمان کوه قارن را نیز. ، یاد شده استابدی یمامتداد 

اولین جغرافی نگارانی هستند که از رشته کوهی به نام البرز سخن گفته اند و آن را ) 191همان ص (و مستوفی ) 4/18(یاقوت 
جبال مستوفی آن را به صیغه ي جمع یعنی . ولی حدود جغرافیایی روشن و دقیقی براي آن بیان ننموده اند . همان قاف دانسته اند

که داراي کوههاي فراوان پیوسته اي است و از ترکستان تاحجاز طول دارد و طرف  کند یمالبرز و متّصل باب االبواب ذکر   
 شود یمتلفظ ) به کسر همزه(به طور کلی امروز البرز و البروز       . غربش که به جبال گرجستان پیوسته است، کوه لنگري نام دارد

و مقصود از آن رشته کوههاي عظیمی  گردد یمتلفظ ) به فتح همزه( ه ي جبال قفقاز است ولی در ایران البرزو آن نام بلندترین قل
  )393/195: 1371لسترنج، (است که بلندترین قله ي آن موسوم به دماوند در شمال تهران است
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غالباً در طی یشت ها . سادگی میسر نیست امروزه البرز کوه براي هر کس معلوم است؛ ولی در ادبیات مزدیسنا تعیین این کوه به
  . از کوهی به نام کوه هرا با احترام و تقدیس یاد شده است

  )1/130، 1377:پور داود (»    ...و میفرست یمو قلّه ي هرا درود ... و به باد چاالك میفرست یمبه زمین و آسمان درود « 

پشتخوارگر یعنی البرز امروزي نامی نیست، زیرا از حدود قرن پنجم ي مهم کنونی ایران، از جمله ها کوهدر زامیاد یشت از 
البرز (= هجري که مازندران جاي طبرستان را گرفت، کوهستان شمالی ایران نیز به البرز، تغییر نام داده است، اما هربرزئیتی 

و شریف ترین کوهی که تمام ممالک  در زامیاد یشت و سایر مآخذ کهن ایرانی ، به عنوان نخستین) اساطیري به معنی کوه بلند
کرده  ها یقرباني عالم از آن رسته اند ، بزرگان برفراز آن ها کوهشرقی و غربی را احاطه کرده است یاد شده ، کوهی که همه ي 

له سر پل چینوت برفراز ق ؛اند، جایگاه رویش گیاه مقدس هوم است، ایزد سروش برفراز آن مراسم و نیایش به جاي آورده است
ي آریایی است و ستارگان و ماه و خورشید دور قله تئره ها نیسرزمبر فراز آن ناظر و نگهبان ) ایزد مهر(اي از آن است و میترا 

taera  25، رشن یشت فقره 1زامیاد یشت فقره : 1377، پور داوود،  148-152:  1380قرشی، ،. (زنند یمآن، دور(  

مذکور )13،50فقره (ین کوه هرا بایستی در طرف مشرق واقع باشد، زیرا در مهر پشت که قسمت اعظم ا رسد یمظاهراً به نظر 
  تابد یمفرشته ي فروغ،نخستین ایزد مینوي است که پیش از بر آمدن خورشید ازکوه هرا به سراسر ممالک آریایی » مهر« است که 

ي اهریمنی عاري ها شیآالت و نه گرما و نه سرما و از و بارگاه مهر در باالي کوه هرا واقع است، جائی که نه شب است و نه ظلم
  )429/451: 1377پور داود ، (است

به هر حال در اوستا از . به البرز پیوسته است) پل صراط( و در دینکردنیز سري از پل چینوت  30و ندیداد فقره  19در فرد گرد 
این کتاب آمده است که کوهها در  12در فصل . فته استبند هشن مفصل تر از این کوه سخن گ. این کوه مکرّر یاد شده است

و همه ي کوههاي دیگر ازجمله . مدت هجده سال نمو کردند؛ ولی البرز درمدت هشتصد سال به درجه ي کمال در آمده است
  )2/131،  1377پور داوود ، : ، ) 71-72: 1380بهار (تیرگ، ابورسین، قاف از البرز منشعب شده است

نام رشته کوه افسانه اي است که به گرد نیمکره ي قابل زیست » هره برزئیتی « در مورد کوه البرز معتقد است که  مهر داد بهار
و در میان ) 116: 1381بهار ( کند یمي زیرین زمین که در آب است جدا  مکرهینو نیمکره ي قابل زیست زمین را از  گردد یمزمین 

وجود داشته و در نتیجه چون خورشید از » تیرگ البرز« غربی ، رشته کوهی بلند به نام این نیمکره از سوي شمال شرقی به جنوب 
، دو اقلیم  رفته یماست، اقلیم شرقی و دو اقلیم جنوبی و نیمی از اقلیم میانه را و چون به دیگر سوي تیرگ البرز  خاسته یمشرق بر 

هره بر زئتی (ي ایرانی، کوه هراها اسطورهبه هر حال در )106: همو. ( است کرده یمشمالی و غربی و نیم دیگر اقلیم میانه را روشن 
س و مذهبی تصور ) البرز= البورز =هر بورز=  است و کما بیش هر رخداد شگرف و ارجمندي به  شده یمیک کوه معنوي و مقد

ار دارد، یک سوي پل چینوت بر آن  براي نمونه گروثمان بهشت ایرانی، بر فراز این کوه قر. گونه اي با آن درپیوند بوده است
؛ جایگاه میترا برفراز آن است؛ البرز نخستین و بلندترین کوهی است که از پرورد یمنهاده شده است؛ سیمرغ زال را در این کوه 

در » زالبر« و کوتاه سخن این که . زمین روئیده و کوههاي دیگر از آن بر آمده اند و جهان را چون نگینی در میان گرفته است
س و ارجمندي و ارزش براي ایرانیان، همان است که  کوه « عبرانیان را و » طورسینا« یونانیان را و  » المپ« مسلمان را و » قاف« تقد

  )71: 1378گئوویدن گرن، : ، ) 299، 300:  1379کزازي، (هندیان باستان را » مرو

و گردي این کوه ، جاودانه و بی مرگ بودن آن را بیشتر » مربعگرد است نه « که این کوه  کند یمابوریحان بیرونی تصریح 
  )200، 197: 1362بیرونی ، . (ي گرانبها تشکیل شده استها سنگاطراف این کوه از فلزات و . کند یمآشکار 
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ت و چنین جایگاه آرام و نظام مندي که اهریمن و بی تعادلی را در آن راهی نیست و همه از احجار کریمه تشکیل شده اس
، ویلیام جکسن در کند یم، تصور بهشت گمشده و متعالی گذشتگان را آشکار رود یمنزدیک ترین مکان به آسمان به شمار 

پور (به این رشته کوه داده اند بعدهابر خالف پور داوود که معتقد است که نام البرز را  –ي خویش، رشته کوه البرزرا  سفرنامه
شاید به :  سدینو یمو درباره ي باورهاي اسطوره اي در مورد این کوه          داند یممقدس اوستایی همان البرز )2/324: 1377داود، 

  )75،494: 1357جکسن ، (ي آتش مینوي دانسته اند  سرچشمهآن را نشانه اي از ) دماوند ( سبب آتشفشان این کوه 

در مقابل آیلرس معتقد است که ایرانیان  دانند یملبرز امروزي برخی دیگر نیز البرز باستانی و البرز مذکور در شاهنامه را همین ا
  )745ص  -9ي المعارف  بزرگ اسالمی ، ج دائرهنقل از  -1/810: ایرانیکا(دندینام یمهر کوه بلندي را البرز 

  

  :  

ي مختلف جهان اه نهیزماین اساطیر در . کنند یماساطیر ارزشمند ایرانی ، ما را در شناخت فرهنگ غنی ایران راهنمایی  -1
یکی از این نمودها ، بحث تصویر آفرینش و کیفیت پیدایش کوهها از زمین و محوریت و تقدس . آفرینش نمود پیدا کرده است
در نظراقوام هند و ایرانی، تمام عناصر طبیعت به ویژه رود و کوه ، زنده و بالنده هستند و حضور . کوه البرز و شعبات آن است

 .دایره ي خلقت دارند برجسته و مقدسی در

ي اساطیري آن است که در ادبیات ها جنبهقد است اسرار آمیز کوه و نقش ارتباط بخش آن با جهان ماورایی، یکی از   -2
ي ها یژگیورسوخ کرده است و با ... پیش از اسالم و آئین و ادب مزدیسنا و نیز در ادیان بزرگ دنیا، از جمله اسالم و یهود و 

س که سرچشمه خاص خود نمایان  ي خاص گردیده و با ها ییبایزو  ها حماسهو  ها اسطورهو  ها افسانهاست و یکی از کوههاي مقد
 .است» البرز « و به تبع آن » کوه قاف« ي متضادي تفسیر و تعیین گردیده است  ها وهیش

ارمنی، و » کاپک« و » کاپ« ارسی دري، ف» کوه « : پهلوي » کوف « ایران باستان » ي  کئوفه« : ي ها واژهبا » قاف« ي  واژه -3
است که پس از البرز بزرگترین » اپرسین« همان » قاف« د ربندهشن  ؛در اوستا نیامده است» قاف« نام . عربی ، هم ریشه است» قپق« 

ي  افسانهکه بیشتر با بیشتر آمیخته با خیال و افسانه است، » قاف« کوه عالم است تعبیرات و تعاریف جغرافی دانان و مورخان از کوه 
از مجموع . این تعاریف و تعابیر در تفاسیر قرآن نیز نموده پیدا کرده است. البرز در جغرافیاي اساطیري ایران قابل تطبیق است

است که معرّب آن قبق است چرا که جبال » قفقاز« گفت که در جغرافیاي جهان و زمین مخفف توان یمنظرات محققین معاصر 
تی به سزا داشته و آن را عظیم ترین کوه قفقاز نزد ب ی ي زیادي حول آن به ها افسانه، لذا،  دانستند یمیشتر ملل سامی و آریایی، اهم

« خوانده اند، این است که کوه » قبق« علّت اینکه رشته کوه قفقاز را  ؛وجود آوردند و سیمرغ افسانه اي را نیز بر آن آشیان دادند
به هیچ تردید کوهی نمادین شده است که باید آن را در » کوه قاف« اما ازدیدگاه اسطورهاي . ند ا جسته یمرادر آن » قاف

ي  دارندهجغرافیایی اسطورهاي جستجو کرد و از این نظر همتاي البرز کوه اسطوره اي است ونماد دیوار بلند حس و و مرزهاي باز 
 . قاف در این دیدگاه به معنی رهیدن از تعلقات دنیوي است مینو وگیتی است و جایگاه سیمرغ حقیقت است و گذشتن از 

( » پتشخوارگر«به » البرز« ظاهراً از قرن پنجم که . یکی دانسته اند» البرز« را با » قاف« بسیاري از محقّقان قدیم و جدید،  -4
« با  » قاف« پیوند. فقاز جاي گرفته استاطالق شده و کوه مهم قفقاز ، البرز ، نامیده شده ، کوه قاف نیز در ق) کوه جنوبی طبرستان

امروزه البرز کوه براي هر کسی معلوم است؛ ولی در ادبیات مزدیسنا تعیین دقیق . انکار پذیر است» قاف« و » سیمرغ« مانند » البرز
با احترام و )وه بلندک –هرا برزئیتی (به ویژه زامیاد یشت ها به نام کوه هرا ها پشتظاهراً کوهی که در طی . این کوه مشکل است
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دراسطوره هاي ایرانی یک کوه ) البرز= البورز= هربورز= هرا برزئیتی = هرا(این کوه. ، همان کوه البرز استشود یمتقدیس یاد 
 و کمابیش هر رخداد شگرف و ارجمندي به گونه اي با آن در ارتباط بوده است  شده یممعنوي و مقدس تصور 

  
  پی نوشت

در اصول به  ها نوشتهاز آن جا که اغلب این گونه . تفاسیر قرآن در مورد کوه قاف ، مطالبی نوشته شده است در بسیاري از ) 1(
  :میکن یمیکدیگر  شباهت دارند، صرفاً به نقل چند مورد از مطالب کهن بسنده 

بدین : گفت: ال سوگند استجبرئیل بیامد و این سوره  بیاورد و این بر مث.... « : ترجمه تفسیري طبري در تفسیر سوره ق  •
و این کوه قاف  گرداگرد  جهان اندر است و این جهان بر مثل انگشت در انگشتري است و این ... کوه قاف  و بدین قرآن بزرگوار

و خداي عزّوجلّ  از آن کوه قاف چندانی خالیق از گوناگون آفریده . کوه قاف از زمرد سبز است و به آسمان اول پیوسته است
و این کبودي آسمان که تو . هیچ کس  نداند و روشنایی ایشان از نورد کوه قاف باشد -عزوجل  –ه عدد آن به جز خداي است ک

این خلقان که بدین شهرها اند که نزدیک کوه قاف است که آن را جا بلقا .... ی  نه کبودي  است که سبزي کوه قاف است ونیب یم
 ) 1744- 1745صص :  2ترجمه تفسیر طبري به اهتمام  حبیب یغمایی ، جلد ( ....و جابلسا و تارش و تافیل خوانند 

 :چنین آمده است) و القی فی االرض رواسی ان تمیدبکم ( سوره لقمان  10در تفسیر کمبریج در ترجمه و تفسیر آیه  •

تا : نوشته است » بالحجاب حتی توارت« :  38سوره   32در همین تفسیر در ترجمه آیه ..... از آن کوها یکی قاف است ... 
 ) 48ص 1جلد ....(آفتاب  از پس کوه قاف فرو شد  و پنهان شد 

کهف ، در ماجراي رسیدن  ذوالقرنین   18سوره  84-85نیز در تفسیر آیات » تفسیر بر عشري از قرآن مجید « در کتاب  •
، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، صص  1352، تفسیر بر عشري  از قرآن مجید : ( به کوه قاف  مفصل از قاف  سخن گفته است

 ) 11و 12/  170-169

  :بیت بوستان سعدي  چنین است) 2(

  که سیمرغ در قاف  قسمت خورد      چنان پهن خوان گرم گسترد  

  ) 37ص : شرح بوستان سعدي، خزائلی (             

  نکته جالب توجه در مورد این بیت فردوسی) 3(

  »سوي کوه قاف آمد و باختر    رچون آمدش از شهر مکران گذ«  

در این جا در معنی کهن و نژاده خویش که شمال است به کار » باختر« در باختر دانسته سده است و » کوه قاف« این است که 
  .رفته است نه در معنی مغرب یا مشرق

به کار » شمال«به ندرت در معنی و » مغرب«و گاه در معنی » مشرق« گاه در معنی » باختر« توضیح اینکه در شاهنامه فردوسی، 
  :برده شده است

  که شد توس  و رستم برآن روي آب    چو بشنید بدگـوهـر افراسیـاب 

  دلـی پرزکــین و ســري پرزجنگ    سوي دریاي گنگ   باخترشد از 
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  مشرق      

    *  

  گشت گیتی فروز باخترسوي       همی بود تا تیره برگشت روز

  مغرب                                                               

*  

  درفش خجسته برافراخت سر       باخترسوي گرگساران  شد و 

  شمال                         

  ) 2/487: 1381کزازي ، (               

، 7ره، رام پشت فق 25، رشن یشت فقره  118،  90، 51، 50، 13، مهریشت فقرات  21از آن جمله در آبان پشت فقره ) 4(
  و غیره 5وندیداد فقره       21و فرگرد  19فقره  57، یسنا  3فقره  42، یسنا  10فقره  10یسنا

  :کزازي در شرح دو بیت زیر از شاهنامه چنین توضیح داده است) 5(

  شوم با پسر سوي هندوستان      ببرم پی از خاك جادوستان 

  هبرم خوب رخ را به البرز کو      شوم ناپدید از میان گروه 

 توان یماز این نکته . نکته نغز و شایسته درنگ در این بیت آن است که در داستان فریدون ، البرز کوه در هندوستان جاي دارد
در . است شده یمانگاشت که روزگاري در تاریخ گرانسنگ و پرشیب و فراز، البرز، رشته کوهی در خاور ایران زمین  شمرده 

300:  1379کزازي  ،. ( خوانده شده است» هندکوه « داستان  زال نیز، البرز،   
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  : منابع

( پاکزاد، مندرج در نقد ادبی نو... ترجمه ي بهارمختاریان و فضل ا» بررسی ساختار اسطوره « ،)ش 1386(استروس، کلودلوي 
 .تهران، وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی  سازمان چاپ و انتشارات) 4مجموعه مقاالت ارغنون 

 .مرآه البلدان، به کوشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدث، تهران) ش1367(ه ، محمد حسن،اعتماد السلطن

 .، رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جالل ستاري ، تهران، سروش )1372(الیاده، میرچا

 .، اسطوره بازگشت  جاودانه ، ترجمه بهمن سرکاراتی ، تهران، قطره، چاپ اول) 1378/ (، /

 . اسطوره ، امروز ، ترجمه ي شیرین دقیقیان ، تهران، نشر مرکز )1375(بارت، روالن 

 .دانش اساطیر، ترجمه ي جالل ستاري، تهران، نشر توس) 1370(باستید، روژه 

 .، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، آگاه ، چاپ چهارم) 1381(بهار، مهرداد

مجموعه مقاالت ( بهار مختاریان ، مندرج در نقد ادبی نو ، ترجمه» اسطوره ، نماد گرایی، حقیقت« )1386(بیدنی، دیوید، 
 .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات ) 4ارغنون 

 .تحقیق ماللهند، ترجمه منوچهر صدوقی سها، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی) 1362(بیرونی ، ابوریحان

 .جلد، تهران، اساطیر ، چاپ اول 2 ها پشت) 1377(پورداود، ابراهیم 

 .جلد، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم 2یسنا ) 1356( -/،  -/

دفتر  -هفت اورنگ، تصحیح اعالخان افصح زاد و حسین احمد تربت، چاپ اول، تهران) 1378(جامی ، نورالدین عبدالرحمن 
 .نشر میراث مکتوب

ي ادبی نشریه ها پژوهش، فصلنامه ي » تجلی آن در شاهنامه فردوسیکوه و «، ) 1382(جعفري کمانگر، مدبري ، محمود 
 ، پاییز و زمستان 2انجمن زبان و ادبیات فارسی،  سال اول ، شماره 

 .سفرنامه ، ترجمه ي منوچهر امیري و فریدون  بدره اي ، تهران، ) ش1357(و ویلیامز .جکسن ، ا

 .، فروهر ،چاپ اولي اوستا ، تهرانها نامفرهنگ )  1346(رضی ، هاشم 

 .جلد، تهران، فکر روز، چاپ اول 4وندیداد ) 1376( -/، /

 . 4.2مهر، تهران، سال هشتم،شماره » البرز« ) ش 1331(ستوده ، منوچهر 

 .، شرح بوستان، به اهتمام دکتر محمد خزانلی ، سازمان  انتشارات جاویدان ، چاپ پنجم) 1363(سعدي، مصلح الدین

 .، سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران، تهران، مبتکران ، چاپ اول)ش 1372(زي، علی سلطانی گرد فرامر

 .مجموعه مصنفّات ، تصحیح سید حسین نصر، تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی)  1372(سهروردي ، شهاب الدین

 .ران، انتشارات دانشگاه تهرانجلد، به اهتمام حبیب یغمایی ، ته7، ترجمه تفسیر طبري  ) 1344(طبري ، محمد بن جریر 

 .شاهنامه ، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ چهارم، تهران ، نشر قطره)  1376(فردوسی، ابوالقاسم

 .بندهشن ، به کوشش مهرداد بهار، تهران، نشر توس) 1380(فرنبغ دادگی

 .آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی ، تهران ، هرمس ) 1380(قرشی ، امان اهللا 

 . 20و19سفر خروج، فصل ) 1372(مقدس  کتاب

 .، به کوشش جالل متینی ، تهران ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران) 2تفسیر کمبریج ج(، گزیده  تفسیر قرآن مجید ) 1349(؟ ، ؟ 

 .، ترجمه جالل ستاري ، تهران، نشر مرکز2جهان اسطوره شناسی  جلد) 1379(کراپ ، الکساندر و دیگران 
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ي نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه اي ، ترجمه ي ژاله آموزگا ر و ها نمونه، ) 1372(رتورکریستین سن، آ
 .احمد تفّضلی ، چاپ دوم ، تهران، نشر چشمه 

 .، تهران، سمت ، چاپ اول)جلد اول(، نامه باستان ) 1379(کزازي ، میر جالل الدین

 .، سمت ، چاپ اولتهران) جلد دوم(نامه باستان ) 1381( -/، -/

 .ي خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم ها نیسرزم، ) 1373(لسترنج ،گی 

د، اسطوره زال، چاپ دوم، تهران، توس) 1379(مختاري ، محم. 

 .دنیاي کتاب: ، نزهه القلوب ، به اهتمام لسترنج، تهران )1362... (مستوفی ، حمدا

 .، سوگ سیاوش ، تهران، خوارزمی ،چاپ پنجم) 1357(سکوب، شاهرخم

، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی 9دائره المعارف بزرگ اساالمی جلد ) 1385... (موسوي  بجنوردي ، کاظم و
 .؛  روایت پهلوي ، تهران، موسسه مطالعات فرهنگی ، چاپ اول)1367(میرفخرایی، مهشید

 .، به تصحیح رینولدنیکلسون، تهران، انتشارات مولی ، چاپ پنجم2مثنوي معنوي، ج) 1366(ین،مولوي جالل الد

 .گزیده غزلیات شمس، تهران، شرکت کتابهاي جیبی) 1365(مولوي بلخی، جالل الدین محمد

تکمله رضا قلی خان  جلد ، با 10روضه الصفا فی سیره االنبیا الملوك و الخلفا، ) ق-هـ 1270(میرخواند، محمد بن خاوندشاه،
 .هدایت، تهران 

 .، شرفنامه، تصحیح دکتر بهروز ثروتیان ، تهران ، توس)1368(نظامی گنجوي ، الیاس بن یوسف

مندرج در » ي ملی و مذهبیها اسطورهبناهاي اساطیري و راز جاودانگی در « )  1385... (نیکوبخت ، ناصر و اکبري ؛ هیبت ا
شماره هفتم، پاییز و ) پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی(ارسی  ، دو فصلنامه جهاد دانشگاهی مجله پژووهش زبان و ادبیات ف

 .زمستان

 .فئودالیسم در ایران باستان، ترجمه هوشنگ  صادقی ، تهران، نشرقطره ) 1378(ویدن گرن، گئو، 

  .لی ، تهران، کتاب سراي بابلاحمد تفضّ –شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله ي آموزگار ) 1371(هینلز ، جان راسل
 .شناخت اساطیر ایران ، ترجمه محمد حسین باجالن فرخی ، تهران انتشارات اساطیر ، چاپ دوم)  1385( -- //،/ 

  .بیروت، داراالحیاء التراث العربی)  1979(جلد، 5یاقوت حموي، شهاب الدین ، معجم البلدان 
 

Spiegl , F,R . Eranische Alterthums Kunde , Leipzing.1871 
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212  

  لکاني  هینظری براساس هقیب خیتاریی در قایموسی زبان شناس روان

  
  1انیرضوان هیقدس

  2زاده کوچکمقدسه 

  :دهیچک

او . برد یماز زبان و ادبیـات بهره ي خود کاو رواناو در . ی زبان استشناس رواني علم  برجستـهاز پـژوهشگران  لکان ژاك
؛ اما کند یمارتباط خواننده با متن استفاده  کردن تر کینزدي براي ابزاري قائل است و از زبان به عنوان ا ژهیوبراي متن اهمیت 

ي خاص استفاده عنصریی در اثر خود از بایز دنیآفري براي ا سندهینوهر  کهمعتقد است  لکان. کند ینمی توجهزبان  تیماهبه 
اثباتی  _یلیتحلمقاله با روش  نیا. دیجو یمي اري متن از آن یباسازیزدر  سندهینو کهی است مهمي ابزارهای از قیموس. کند یم

 جادیاي براي جمله را اجزای از هقیبي  ابزارگونهي  استفادهی کند و بررسرا در تاریخ بیهقی  لکان دگاهیددرصدد است 
ي رساندن مقصود بـه براي ابزار به عنوان در آن از ساختار جمله کهي است اثری هقیب خیتار. کندی در متن اثبات قیموس

این مقاله . ی ارائه دادهقیب خیتاراز  شناسانه روانی ـلیتحل تـوان یم لکاني  ـهینظر کمکبا  ـجهینت؛ در شود یمخواننـده استفاده 
ه ، پسوند، حرف اضافشوندیپ، فعل، مصوت و صامت، دیقی نهاد، قیموسی بررسبه  ها بخش نیا. شود یمبه هشت بخش تقسیم 

ی از هقیب که کنندتا اثبات  اند تالشي است و نگارندگان در ا کتابخانهمقاله  نیاي اطالعات در آور جمعروش . پردازد یم... و
 حاکمي فضا که نیبرا عالوه که سازد یمي ا وستهیپی و ضرباهنگ به هم قیموس گریکدی کناردر  ها آن بیترکجمله و  ارکان

  .  گذارد یم شینماي او به براحوادث را به صورت زنده  بلکه؛ کند یمی یرونماي خواننده برابر متن را 

  

.يا رهیزنجي ها واژهی زبان، شناس روان، لکانی، قیموسی، هقیب خیتار :ها واژه دیکل  

                                                        
 یفارس اتیادبزبان و  اریاستاد - 1
 یفارس اتیادبو  ی ارشد زبانکارشناس - 2
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 مقدمه  .1

 نیا. دهد دونیپی را به هم شناس زبانی و شناس رواندر تالش است دو دانش  کهي است ا رشته انیمی زبان از علوم شنـاس روان
و خواننده  سندهینو او شنونده ی ندهیگو انیمي ارتباط برقراری چگونگو درصدد است  کنـد یمی بررسي پردازش زبان را  نحوهعلم 

و   رساند یمي اری به ناقدان یادبمتون  دركو خواننده در  سندهینو انیمارتباط  کشف) 1387:25حسینی،.(کندرا مشخص 
  . کنند یمي متن رمزهاراز و  کشفي براي ترشیبتالش  زینخوانندگان 

ی با شناس زبانی و شناس روانی است که در سازگار کردن کاوان رواني از جمله فرانسو شناس روان) 1981-1901( 1لکان ژاك 
او در  کهي ا گونه، به شود یمي خـود قواعدي منطبق بر زبان و ادبیات قائل کاو روانو براي  کند یمتالش فراوان  گریکدی

او براي متن اهمیت . نهد یمي همین آثار بنا  مطالعهي  هیپاو بسیاري از نظریاتش را بر  کند یماز آثار ادبی استفاده  شیها لیتحل
ارتباط خواننده با متن خود  کردن تر کینزدي براي ابزارآن به عنوان  کارکرداز نوشتار انتظار دارد ... چهآن «ي قائل است و ا ژهیو

ي سومتن ندارد؛ و از  نیاي جز وارد شدن به مفر چیه که شود یمبه خواننده  نانیاطم نیاسو، منجر به دادن  کامر، از ی نیا. است
خواننده براي پی بردن به مقصود نویسنده باید با  جهینت؛ در )128-1380:127،نیپ(»ی استمتني دشوارمرجح دانستن  نیمب، گرید

  . ی ببردپ سندهینوي موردنظر  کتهنمتن ارتباط برقرار کند تا به 

چه نقش رابط بین  در این عرصـه آن. کنـد یم کاو رواندر تحلیل متون ادبی، نویسنده و خواننده را جایگزین بیمار و  لکان
ك متـون ادبی عنوان ابزاري براي دررابطی تنها به  چون همزبان . ، زبان استکند یمرا بازي  کاو رواننویسنده و خواننده یا بیمار و 

از  اش لیتأوي خود و هم در ها نوشته، هم در لکان«. شـود یمي فرعی استفـاده  ها جنبهو از ماهیـت زبانی آن در  رود یمکار به 
 کردن منعکسي برا شان ـتیقابلبه خاطر  بلکهو گفتگو؛  تیروا، لیتمث، هیکناي استعاره،  باشناسانهیز، نه به خاطر ارزش گریدمتون 

ي ارتباط بین خواننده و نویسنده برقرار؛ درنتیجه براي )41:همان(»کند یم دیتأک ها آني گنگ و نامتعارف ناخودآگاه، بر ها وهیش
بهترین رابط براي این . بکاهدباید از ابزاري استفاده کرد که این دو را در یک راستا قرار دهد و از حاکمیت نویسنده در متن 

برخی از . ي متن استریگ شکلي نویسنده در راهگشاو هم  رساند یمتحلیل به خواننده یاري  ارتباط، زبان است که هم در
 دهند یمقرار  گریکـدی کناری در صورتجمله را بـه  باتیترکو  ها واژهو  سازند یمنویسندگان از زبان بستري براي رساندن مفهوم 

احساسات و عواطف خود استفاده  انیبي براي ا لهیوسبه عنوان  ها هواژاز  ها آنی گاهی حترا منتقل کند؛  ها آنهدف موردنظر  که
ي ریجلوگاضافه  حاتیتوضو از  برند یمي بهره دیقي آن از ها يکار زهیری از راه رفتن و حالتي وصف جاي مثال به برا، کنند یم
ي روي جمله را بر  هیتکو  آورند یمي جمله داابت، فعل را در کنند یم دیتأکفعل  تیاهمبر  کهیی ها واژهي آوردن جابه  ای کنـنـد یم

ی به آهنگ نیبرا عالوه؛ شود یمي ریجلوگاضافه  حاتیتوضو هم، از  شود یم ـدیتأکحالت هم، بر فعل  نیا، در دهند یمفعل قرار 
ی دارد، از آگاهبان ي که از ز ا سندهینوبراي خواننده قابل لمس است؛ در واقع  زین تمیري کندي و تندی حتو  شود یماضافه  کالم
ی راهي رساندن مقصود به خواننده از برا سندهینواما هر تا خواننده را از مفهوم متن آگاه سازد؛  برد یمآن بهره  امکاناتتمام 

را ی متن زباني  جنبهو  کند یمي از زبان استفاده گرید، کند یمی ادبو متن را  دیجو یمی بهره ادب امکاناتی از ک، یکند یماستفاده 
وجه  نیتر مهم«. کنند یمبه هدف از دو راه مختلف استفاده  دنیرسي براو زبان با هم متفاوت هستند و  اتیادب. دهد یمگسترش 

ي خاص عنصریی در اثر خود از بایز دنیآفري براي ا سندهینوهر ) 90-1379:89،ایرنیوز(».یی استبایز جادیااز زبان  اتیادب زیتما
. ي خواننده به ارمغان آوردبرایی و لذت را بایز که دهد یمهم قرار  کناري در ا گونهجمله را به  ارکانناصر، ع نیا. کند یماستفاده 

                                                        
1 Jacques Lacan 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 186

ي  سازندهی عناصر ادبدر نثر . ی سابقه داردفارسی زبان ادبدر آثار ... ي واژگان مرتبهي جمله در  سازندهي دستورعناصر  شیآرا«
ساخت؛ به خصوص  ای شیآرا نیهم. شود یمي را سبب متعددي ها شیآرامله در ج کجمله به شرط مشخص بودن نقش هر ی

و  سندهینوی خواه ییبایزي راستاو اثر را در ) 685-1379:684،انیثروت(»کند یم کمکي نثرتوازن  جادیاساخت به  نیا تکرار
ی است عواملي  مجموعهیی قایموسروه گ«. یی استقایموسگروه  کند یم بایزمتن را  کهي عناصری از کی. برد یم شیپخواننده به 

از حد  دینباآهنگ و توازن  نیا؛ اما )1368:9ی،عیشف(»سازد یمآهنگ و توازن ممتاز  کمکی را از زبان هنجار به ادبزبان  که
را در خود  یجهانهر واژه  رایز؛ کندیی راهنمامتن  دركخواننده را در  دیبا بلکه؛ کندو دشوار  دهیچیپاعتدال خارج شود و متن را 

. گذارد یمي خواننده  عهدهعمق آن را بر  کشفو  کند یم آشکارجهان را در متن  نیاي از ا هیروتنها  سندهینواست و  کردهپنهان 
اگر  الفاظ از «؛ اما ابدی یمدست  سندهینودر آن قرار گرفته است به هدف موردنظر  کهي ا جملهبا دقت در لفظ واژه و  زینخواننده 

  ) 579-1333:578ي،خانلر ناتل(».ی نخواهد داشتارزشبرود  کارهنر به  ها آن بیترکهر چـه در  نکننـد ـتیاحکی معان

عناصر حاالت و  نیا کمکو شاعر به  شود یمو وزن استفاده  فیرد، هیقافي چون عناصری در شعر از قیموس جادیاي براعموماً 
از  کالمشدن  نیآهنگي برامعموالً  سندگانینو. عناصر بهره برد نیااز  توان ینمر ؛ اما در نثکنداحساسات خود را به خواننده منتقل 

ي عنصراز  دیبا سندهینو جهیدرنت؛ کند یم ابیریدو متن را   گذارد یمي متن اثر  برونهعنصر تنها بر  نیا؛ اما کنند یمسجع استفاده 
ی او را به خواننده منتقل احساسی و رواني ها حرکت قاًیدق هک کندی تداعیی را فضا کلماتشی صـوتي ها ارزش« که کنداستفاده 

 انیبي برا«ی هقیب کارابزار . کنند انیبدارند  ریضمآنچه در  کهی برآنند هقیب چون هم سندگانینو نیا) 1379:47،دهیجهاند(».دینما
 اکثر که–دورپرداز خود را  التیختي بلند، عواطف و احساسات گوناگون و ها شهیاندي با و. است کلماتدارد  ریضمآنچه در 

 دیپدهمان حال و انفعال را  زیندر آنان  که کندمنتقل  گرانیدچنان به  کلمات نیهمبه مدد  -ابندیدشوارو  زندهیگر
واژه،  کحروف مصوت و صامت در ی بیترک. ي واژگان استایدنشناخت  لیدلبه  ریتأث نیا) 254-1357:253ی،وسفی(».آورد
 کهر ی کهی خاص ریتأثعالوه بر «. ي جدا از متنزیچنه  ابدی یمي متن  کرهیپخواننده آن را در  که سازد یممتن  ی همگون باآهنگ

از  شهیهمذهن . مهم است اریبس زین گریکدبا ی ها آنتناسب  تیرعاو  بیترکاز حروف مصوت و صامت در ذهن مستمع دارد، 
 زینی هقیب خیتارآهنگ موزون در  نیا) 578-1333:577ي،خانلر ناتل(».دبر یمهم لذت به  کینزد اي متشابه یها صوت دنیشن

  . کندي متن استفاده اجزا ریسایی متوازن و هماهنگ با ها واژهاز  کند یمتالش  سندهینووجود دارد و 

 نشیچي  جهینتر د کهی آهنگی و قیموسی کی. ی قرار دادبررسمورد  کردیروحداقل با دو  توان یمی را هقیب خیتاری در قیموس«
 نیا؛ دینما یمو موزون  نیآهنگرا  کالمو در واقع سطح  شود یم جادیاهم در متن  کناري مختـلف و همساز در آواهابا  کلمات

؛ دینماي خواننـده قابـل لمـس بـرای در متـن را ـقیموسی وجود نوعیی شاعرانه گرفته و به هوا، متن حال و شود یمی باعث قیموس
 سبکبـا استفـاده از واژگان خاص هماهنگ با  سنـدهینودانسـت،  کالمی ـیمعنـابتـوان آن را سطح  ـدیشا که گـرید یسطحاما در 

ي ا حادثهاگر از  کهچنان . ندیآفر یمذهن خواننده  ـشیگوی را در خاصی قیموسآن در ذهنش،  گاهیجاخود بسته به نوع حادثه و 
ی به گوش سوزناکي نواي جمالت او ال البهو از  کند یمانتخاب  کیتراژ زینرا  ها واژه، زند یمحرف  زیانگ غمو  کننده ناراحت

 حاکمي فضاو از خالل  کردي کاو روانواژگان را  نیا توان یم، لکاني  هینظربراساس ) 1389:98،وپورشبانان انیرضوان(».رسد یم
 سندهینو که ابددست ی نکته نیاي شود و به بازکاوحادثه  در هنگام سندهینوی روحشود و هم حالت  آشکاربر متن هم مفهوم متن 

در  که مؤثرسـت، هم چنان سندهینو فکریی در انتقال نواهم  نیا«و  کند یمانتخاب  کالمبر  حاکمي فضای متن را براساس قیموس
با عناصر  کامالًی قیموس که رود یم شیپیی جای تا هقیب )1386:828ی،وسفی(»رستیمتغ عتاًیطبی معني اقتضاگفتار، آهنگ سخن به 

ي روین ریصف، آن کند یم بیترغي او را به خواندن متن ریصف؛ اما ابدی ینمی در آن قیموسی از نشـانخواننـده . شود بیترکی زبان
ي ا انهکتابخي اطالعات آور جمعمقاله روش  نیادر . کند یمی همراهي داستان با گوش خواننده انتهاتا  که هاست واژهیی قایموس
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ی و قیموس، گریکدی کناردر  ها آن بیترکجمله و  ارکانی از هقیب که ابنددست ی نکته نیابه  اند تالشاست و نگارندگان در 
 میترسي خواننده برابه صورت زنده  زینبر متن، حوادث را  حاکمي فضایی رونمابر عالوه  که سازد یمي ا وستهیپضرباهنگ به هم 

  .  کند یم

 وهشي پژ پیشینه .2

 ابیغمتن در « کتابو تنها در بخشی از  ي مستقل وجود ندارداثر» یهقیب خیتاریی در قایموسی زبان شناس روان«ي  نهیزمدر 
ي جمله  سازندهي اجزای از برخیی قایموس راتیتأثی به ادبی و زباني ها لیتحلو  هیتجزدر خالل ، دهیجهاند نایساثر » استعاره

  . شود یمپرداخته 

 

  :  ها و صامتها  مصوت .3

بر اطالع از عالوه  ندیببي خواندن جااگر خواننده حوادث داستان را به . ی بودن آن استشینمای در ادبي متن ها ارزشی از کی
و با  شود یمشاد  ها يشاددر طول داستان با . شود یمهمراه  سندهینوو با  ندیب یمحادثه، خود را حاضر و ناظر بر روند حوادث 

ی را وارد متن قیموس سندهینو. آن است کردنی شینما زینی در متن قیموسي کاربردهای از کی. آورد یمی شانیپبر  نیچ ها یتلخ
بـا چشم سـر  زیني آن را ها صحنهبشنود و  بلکهي متن نخواند؛ ها نوشتهی حوادث را تنها از احساسي ها انیغلتا خواننده  کند یم
 تیخاصبا شناختـن « که ـلیدل ـنیا؛ بـه کنـد یماستفـاده  ها مصوتو به خصوص  ها صامتي روین، از کار ـنیاي برا سندهینو. ندیبب

اصوات  ـانیم که میدان یم رایزی؛ معانعواطف و  انیبو هم در  کردی استفاده عیطباصـوات  ـدیتقلهم در  ها آناز  توان یم ها مصوت
 ـانیب. مناسب است) o،u(ي بم ها صوتو هراس و وحشت با  میبهت و ي هست؛ مثالً حاالت وقار و ابا رابطه زینی نفسانو حاالت 

ي شتریبتناسب ) i،e( ریزي با اصوات شادی و سرمستنشاط و  او ناله و اندوه ی تیشکا؛ مانند ـدیشدعواطـف تنـد و 
اشاره  کالمي فضـادن یی شقایموسدر  ها مصوتو  ها صامت کاربـردبه چند نمونه از  ریزدر ) 1333:575ي،خانلر ناتل(».دارد

   1)176(».جا رفت و شکار کرد چند بار دیدم که برنشست در روزهاي سخت صعب سرد و برف نیک قوي و آن«: از جمله. شود یم

و او با تمام  چدیپ یمي سوزش و سرما در گوش خواننده آوا» سخت و سرد«ي ها واژهدر » س«ي آوا تکرارجمله با  نیادر 
  . کند یموجود خود سرما را حس 

  ) 31(».در شهر نشابور بس کس نمانده است« -

ی دمش انیبغالباً در «) s(صامت  تکرار. سازد یمالمزدوج  نیتضمي  هیآرا گریکدی کناردر » و بس کس«ي ها واژهجمله  نیادر 
باد  ریصفاز  دیتقلی نوعبه  ها نهمخوا نیا تکرار که رسد یمو غالباً به نظر ... روند یم کاري همراه با دمش به ریصف ای ریصفهمراه با 

به گوش  کهیی صداو تنها  اند شتافتهی نمانده است و همه به استقبال مسعود کسدر شهر نشابور ) 56-1383:54ی،میقو(».باشد
  .  ي باد است زوزه رسد یم

  ) 181(».بوسعید از شادي بگریست سخت بدرد« -

                                                        
 .  مهتاب: تهران. سه مجلد. رهبر بیخط لیخل کوششبه .  یهقیب خیتار) . 1387. (ی، ابوالفضلهقیب 1
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ي شروع شاداو از . کشد یم ریتصوبه  دیبوسعرا بر صورت  اشکی روانو  زشیر« ر«صامـت  کمکی با هقیبجمله  نیادر 
. کند یماستفـاده  پرشکوهمناظـر  فیتوصي براaو  aي درخشان ها واکهی معموالً  از هقیب. رسد یم ـدیشـدي  هیگرو به  کند یم

  .  کند یم کیشراحساساسات خود  در زینو خواننده را  دهد یمرا نشان  دیبوسع ختنیر اشک شکوهي با  صحنهاو  زینجمله  نیادر 

  ) 202(».بکند نخست گردن او فگار کنم تا جان و جگر می« -

استفـاده » فگار«ي  کلمهجمله از  نیااو در . کند یم ـانیبو خشم خواجه احمد حسـن را از بوسهل  نهیکی هقیبجمله  نیادر 
به  ـزیناحمد حسن . کند یمم ادا راه نفس را مسـدود در هنگا کهی است شیساي هـا صامتاز  کلمه نیادر » ف«صامت . کند یم

 نیادر  خواهد یمو  ستینهم قانع  نیای به حتبا دستانش گردن او را فشار دهد؛  خواهد یم کهی است عصباني از بوسهل ا گونه
در  گرانیدبوسهل و  اریز؛ ستینو خشم احمد نامعقول هم  نهیک نیا. ردیبمی با درد و رنج عن؛ یبکندجان و جگر هم  کردنفگار 
 کوتاهی حکومتي  کارهارا از  مسلکانـش هم، دسـت او و رسد یمی احمـد حسن بـه وزارت وقت؛ اما کنند یمدخالت  کارهاي  همه

  .  دهد ینمي دخالت  اجازه ها آنبه  گریدو  کند یم

  ) 203(».ها افتاد که نه خرد مردي بر کار شد هزاهز در دل« -

 نیبنابرا. شود یمی خارج نیببه هنگام تلفظ از راه « کهی است شومیخي ها صامتاز » ن«استفاده از صامت  جمله با نیای در هقیب
ی تداعرا  ـتیرضاي و عدم ناخشنودی از نـاشی اصواتی در واقع عنـبه نـق نـق آهسته؛ ی ـهیشبیی صداغالبـاً ... واج نیا
مصوت . زنند یمی ندارنـد و نـق خوشاز انتصاب احمدحسن بـه وزارت دل  نـایدربار زینجمله  نیادر ) 1383:49ی،میقو(».کنند یم
»a «ی و غر زدن ناراحتی همراه با شیتشواحساس  جـهینتـ؛ در کندو عظمت احمدحسن را نمودار  شکوهتوانسته است، » نـه«ي  کلمه

  . شود یم دهیددر بزرگان 

  ) 235(».حسنک تنها ماند چنان که تنها آمده بود از شکم مادر« -

ي در ـزیانگ حزنی قیموساست و  کردهحال آرام  نیعو در  نیسنگرا  کالمي فضا ها صامتبردن  کاری با به هقیبجمله  نیادر 
ي مبهم و دردآلود فضا نیای خود را در لحظاتي براخواننده  کهاست  بار اندوهآرام و  چنان آن هیتشب نیا. شود یم انداز نیطنصحنه 
  . دیگر یم حسنک و به حال کند یمحس 

این روز و این شب در شهر چندان شادي و طرب و گشتن و شراب خوردن و مهمان رفتن و خواندن بود که کس یاد « -
  ) 405(».نداشت

ي ها واژهپس از » واو« ذکر. کند یم تیتقورا  کالمو ضرباهنگ  بـرد یمی سرعت جمـله را بـاال متوالي ها واوجمله  نیادر 
  . گردد یم ـختهیآمخواننـده  ـجانیهبـا نشاط و  که کند یمرا به خواننـده القا  کارها نیادن بو وستهیپمختلف، 

  

  : نهاد .4

ي انتهاو آن را در  گذارد یمپا  ریزاصل را  نیای هقیب؛ اما گاه ردیگ یمی قرار فارسي ها جملهي ابتدابه طور معمول، نهاد در       
از جمله وارد  کهي زیچ نیآخر؛ چون گردد یمدر ذهن خواننده  امیپي استوارخاص و  دیتأکامر باعث  نیا«. کند یم ذکرجمله 

برده شده  کاري و منحرف از ساختار دستورمند به رعادیغی صورتاگر به  ژهیوگفتار است؛ به  امیپ، همان گردد یمذهن خواننده 
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ي در گوشه کنجکاوو او با  کند یم رو روبهرا با چالش ي ذهن خواننده رعادیغیی جا جابه نیا) 1381:443،پور یوقاسم یسلم(».باشد
  . گردد یمیی جا جابه نیا لیدلمتن به دنبال  کنارو 

  : ي جملهانتهادر 

  ) 230(».امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمطی خوانده بود، خلیفه« - 
  )  407(».سخت ناپسند آمده است مرا این حدیث« - 
  ) 884(».بودند؛ مگر قاضی صاعد ي اعیان به استقبال رفته همه« - 

 ها آني جمله، دیتأکبار  شیافزاي برای هقیبو  اند جملـهنهاد » ی صاعدقاضو  ثیحد نیا، فهیخل«ي ها واژهي باال ها نمونهدر       
ي  واژهي اول؛  نمونهدر . دارند تیاهمي او برا ها واژه ـنیا که؛ تا بدون زحمت به خواننده بفهماند کنـد یم ذکررا در آخر جمله 

ي براي دوم؛  نمونهدر . است کردهرا با حقارت خطاب  فهیخلواژه داده است و محمود،  نیای به منفي جمله، بار انتهادر » فهیخل«
 نیا ذکري گریدو » ثیحد«قبل از » نیا«ي  اشارهصفت  ذکری؛ کی کند یم دیتأکواژه  نیادو بار بر » ثیحد« تیاهمنشان دادن 

ی حاضر نبودن هقیب کهدارد  تیاهمي ا اندازهی صاعد، در مجلس مسعود به قاضي سوم؛ حضور  نمونهدر . جمله استواژه در آخر 
؛ اما قدرت عبور شود یمي آخر متوقف  واژهو بر  خواند یم، خواننده جمله را ها نمونه نیادر . کند یم انیباو را به صورت جداگانه 

با  جهینت؛ در برد یمی پجمله  نیای در هنگام نگارش هقیبی درونو به نگاه  کند یمهن او رخنه واژه در ذ نیا. واژه را ندارد نیااز 
  . شود یمنگاه او همراه 

و بر آن  دهد یمگاه آن را به وسط جمله انتقال  بلکه؛ کند ینمي جمله استفاده انتهاخود تنها از نهاد در  تفکري انتقال برای هقیب
با  زینو خواننده را  کند یم دیتأکخاص  تفکرو طرز  شهیاند کبر ی بلکهواژه؛  کیی؛ نه تنها بر یجا ابهج نیااو با . کند یم دیتأک

 : شود یم ذکریی ها نمونه ریزدر . کند یمخود همراه 

  : در وسط جمله

 ) 163(».بدان وقت شغل دیوان رسالت من داشتم« - 

 ) 3(»ل لشکر منصورنبشتند بندگان از تگیناباد روز دوشنبه سوم شوال از احوا« - 

 ) 756(»و خواجه بونصر نوکی را استادم نامزد کرد به فرمان عالی و با وزیر برفت انهی را« - 

 )78(».کرد نهـاد و مصـادرات او می بـرید و مـرافعـات را او می ها بـا بوسهل زوزنی بـود، صارفات او می و بیشتر خلوت« - 

بر را در وسط جمله قرار دارند و عالوه  ها واژه نیا. اند جملهفاعل » ان، استادم و اومن، بندگ«ي ها واژهي باال، ها نمونهدر      
 نیا. و سپس به خواندن ادامه دهد کند مکثي ا لحظه دیبا که کند یمو خواننده احساس  شود یم دیتأک ها آنی، بر هنجارشکن

و جمله را  گردد یبرم جهیدرنتی دارد؛ هدف مکث نیاز ا سندهینو که شود یمو او مطمئن  کند یم ریدرگتوقف ذهن خواننده را 
؛ در واقع کند دركیی جا جابه نیااز  زینرا  سندهینو، هدف ها مصوتو  ها صامتی قیموس دنیشنبر  ؛ تا عالوهخواند یمدوباره 

و او را به  کند یممتوقف ي خاص ا واژهیی همراه است، ذهن خواننده را بر قایموسضرباهنگ  رییتغبا  کهي جمله  هیتکیی جا جابه
  . رساند یممقصود متن 

  

  : قید .5
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بردن آن واقعاً هنر  کار؛ اما درست و خوب به ...وجه اسـت نیتر قیدقمطلب به  انیبی جمله، انیب رکن کبه عنوان ی دیق کار«
 سندهینویی اثر بـه قایموسي باروري تاریخ بیهقی است که در  برجستهی از عنـاصر اصلی و کقید؛ ی) 1380:139ي،محمد(».است

ي بیان مفهوم، ایجاد موسیقی، تأکید، ایجاز، اطنـاب، براي ابزار عنوان بهبیهقی در تاریخ خود از قید؛ . کند یمی انیشا کمک
به عمق قیدها نفوذ کند و  کند یمي سعی کاو رواناو همانند . کند یماستفاده ... و ها داستانتوصیف و نمایش فضاهاي حاکم بر 

ي  لهیوس، گاه به کند یمرا تکرار  ها آن، گاه دهد یمرا در جمله تغییر  ها آن، گاه جایگاه کند کشفرا  ها آنردهاي مختلف کارک
، گـاه با آن گنجاند یمو اغراق را در جمله  کند یماستفاده  افزا شدت، گاه از آن به عنوان کند یمي را تـوصیف ا صحنـه ها آن

، گاه با استفاده از ندیآفر یم، گاه با کمک آن ایجاز و اطناب کند یمو فضاسازي  دهد یمیش حاالت حاکم بر صحنه را نما
ي با ا واژهي کـه در این زمینه مشهود است، این است که قید در تاریخ بیهقی تنها ا نکتـه؛ اما سازد یمپسوندها، قیدي جدید 

بیهقی از . ي داده استجاکارکردهاي مختلف را در خود  کهکارکردهاي دستوري و معنایی نیست؛ بلکه فرهنگ کاملی است 
خود  رینظ یبیی قایموسبیهقی با هوش . دهد یمی در جمله عیوس دانیمفعل،  کنارآگاه است و به آن در  دیقی شناخت روان تیقابل
با انتخاب  تواند یمارد، ی دآگاه تیظرف نیااز  کهي  ا سندهینواست و تنها  کردهی را در خود پنهان آهنگهر واژه  که داند یم

، از قیدهاي حالت طوالنی و کند یم اداگر از غـم و اندوه ی. دینما میترسي خواننده برارا  کالمبر  حاکمي فضاواژه،  نیبهتـر
ده استفا ریز، از قیدهایی با اصوات بکشد ریتصوي را به شاد خواهد یم، اگر برد یمیی با اصوات بم بهـره ها واژههمراه با  نیسنگ

به  دیق. دهد صیتشخی صحنه را روانبتواند، حالت  زینی از معنا آگاهی بدون حتتا خواننده  برد یمرا باال  کارو سرعت  کند یم
  :  شود یمی پرداخته هقیب خیتاري  برجستهي دهایقبه  ریزدر . دیبازنمای را هقیبی زبانی آگاهیی قادر است تا توان و تنها

   حالت دیق: 1- 5

یی با آوردن افزا قاعدهاز طریق «و  کند یماستفاده  ها صحنهاثـر خـود از قیـد حالـت بـه عنـوان ابـزاري بـراي نمایش  بیهقی در«
قیـدهاي حـالـت طـوالنی کـه مایـه گرفـتـه از دقـت خـاص اوست، خـوانـنده را در عمق فـضاي حادثـه یـا داستـان فرو 

؛ بلکه کند یم انیب؛ نه تنها حاالت صحنه را با جزئیات کامل دهایقرا بیهقی با استفاده از این ؛ زی)145-1385:144،زاده یگل(»برد یم
در مورد قید حالت . دهد یمي حوادث را به صـورت عینی به او نشان  همهو همانند تماشاچی صحنه  ردیگ یمدست خواننده را 

  : شود یمي فراوانی وجود دارد که در زیر به چند نمونه اشاره ها نمونه

گونه، دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاري  زد، خلق اي داشت حبري رنگ با سیاه می بند جبه حسنک پیدا آمد بی« -
  )          231(» بود ي میکائیلی نو در پاي و موي سر مـالیده، زیر دستار پوشیده کرده، اندك مـایه پیـدا می نشابوري مالیده و موزه

 o« ـرهیتي بـم و ها واکهو » aو a«ي درخشان ها واکهو » eو i«ي روشن ها واکهبـا آوردن  ـدیقعالوه بر  صـحنه نیای در ـهقیب
یی چون ها واژهدر  رهیتي بم و ها واکهاو با استفاده از . به گوش خواننده برساند زینتوانسته است آواي حاکم بر جمالت را » uو 
هاي متوالی در کالم فضاي حاکم را »و«و آمدن  کشد یم ریتصوي را به بار اندوهو  نیسنگفضاي » و«و حتی » ، موي، بودگونه خلق«

نفس  کی دیباکه خواننده  شود یمحتی در خواندن این عبارت نوعی پیوستگی حس . کند یمهمراه  ریگ نفسبا آرامش و اندوهی 
که  فضاي سنگین حاکم بر صحنه را  نیا بر عالوه نکتهاین . و تنها بعد از پایان عبارت قادر به نفس کشیدن خواهد بود کندآن را ادا 

ی با استفاده از هقیب. کند یمي داستان ترغیب ریگیپو او را به  کند یم، نوعی دلهره و نگرانی را نیز به خواننده منتقل کند یمترسیم 
ي توانمند و بلندمرتبه به کار ها تیشخصعظمت و شوکت  ای زیانگ شگفتمناظر پرشکوه و  فیتوص«ي درخشان که در ها واکه

حزنی توأم با خشم را   کهي با شکوه ا صحنهو  کشد یم ریتصو، شخصیت بزرگی چون حسنک را به )37:1383ی،میقو(»روند یم
ي بردار لمیف نیدورب کو ماننـد ی کند یم فیتوص اتیجزئ نیتر کوچکاو لباس حسنک را با . گذارد یم ـشینمابه همراه دارد، به 
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ي خود  دهیعقی بر کس کهی دوراندر  رایزبه اسطوره شده است؛  لیتبدی هقیبي برا حسنک. کند یمحسنک زون  کاتحربر 
 شکوهي نشان دادن عظمت و برای هقیب. کند یمراه فدا  نیاو جان را در  کند یمي پافشاري جان بر اعتقادش پا، او تا ستدیا ینم

ی طوالن لیدل، به ها تیشخصحاالت  شینماو  فیتوصعالوه بر  دهایق نیا رایز ؛بـرد یمی بهـره طوالني حالت دهایقاز  حسنک
خواننده  دهایق نیا کردنی طوالنی با هقیب. با خشم و اندوه همراه است کهی آرامش؛ اما کند یمرا آرام  کالمبر  حاکمي فضابودن 

ي برای آرام ضرباهنگبا  زینبر صحنه را  حاکمی قیموس یحتو  رساند یمو اندوه و خشم او را از حادثه به اوج  گذارد یمرا منتظر 
  .    دیافزا یمو بر اندوه او  نوازد یمخواننده 

 ) 25(»...برفتند مگر کسانی که میل داشتند به مامون یا دزدیده و یا بی حشمت «: دزدیده -

 ) 648(».اولیا و حشم و لشکر را فرمود تا بر خوان شراب دادند و مستان بازگشتند«: مستان -

باشد و من ترسان خاطر و دست از کار بشده، ضرر آن به کارهاي  و بدان چه بر من بدگمان می«: دست از کار بشده -
 ) 703(».ملک بازگرد

 ) 209(».خورده و آنگاه برنشسته و خوران خوران به کوي عباد گذر کرده تا میان دو نماز«: خوران خوران -

  ) 735(».ز خوان برخاست، هفت پیاله شراب خورده و به سراي فرود رفتا) امیرمسعود(«: هفت پیاله شراب خورده -

را به صورت دقیق بیـان  ها تیشخصی روح تیوضعهر کدام بـه تنـهایی » دزدیـده، مسـتـان و دسـت از کار بشده«ي ها واژه
او با تمام وجود شخصی مست را . ـاندینمـا یممستـی حاصل از شراب خوردن را به خواننده  زین» خوران خوران«ي  واژه. کند یم

او  ـرایزشـده است؛  ذکـري اطنـاب بـرامـورد آخر . رود یمـطرف و آن طرف  ـنیاکـه تعـادل نـدارد و بـه  کند یممشاهده 
ی ي مسـت را بیـاورد، ولی آوردن ایـن قیـد حالت طوالنـی که نوعـ کلمـه» هـفـت پـیـالـه شراب خـورده«به جـاي  توانـست یم«

ي هنجار زبـان است بیـان نویسنده را حالوتی هنري بخشیـده، در عیـن حال داللت بر دقت او در توصیـف  قاعـدهخروج از 
و در  کند یم؛ در واقع بیـهقی از قید حالت به عنوان دستاویزي بـراي رساندن مقصود استـفـاده )145-1385:144،زاده یگل(»دارد

دهند و به نمایشی شدن  شیافزارا  کالمیی قایموسیی استفاده کند که عالوه بر توصیف صحنه، بار این راه در تالش است از قیدها
  . ي رساننداراثر نیز ی

   تکرار دیق: 2- 5

، شیافزا، شدت، دیتأکی چون میمفاهو  رود یم کاربه  ـدیجـدي ها واژهي ساختـن بـرای فـارسدر زبـان  تکـرار نـدیفرآ«
 ـرییتغ زیني آن را  مقوله، هیپای معن ـمیتعمبر و گاه عالوه  دیافزا یم ـهیپـاجنـس و قسم را بـه  ـاي یشمار یبی و انبـوهتـداوم، 

 خیتار. کندتا معنی مورد نظر خود را به آسانی به خواننده منتقل  کند یماین فرآیند به نویسنده کمک ) 1379:525ی،شقاق(».دهد یم
 ـدیقبیـهقی گاه با تکرار یک کلمه، «. مناسبی براي استفاده از تکرار را در خود گنجانده است ی از جمله آثاري است که بسترهقیب

ي طوالنی از بیم آن که شنونده یا ها جملهاو در . کند یمي آن، تأکید ایجاد ها وابسـتهو زمانی با تکرار فعـل یا  سازد یمیا صفتی 
این تکرارها بیانگر . کند یمجزء دیگر جمله اشتباه نماید، همان جزء را تکرار  خواننده، فاعل یا متمم جمله را از یاد ببرد و با
و از  کند یمخواننده را با خود همراه  ها ـبیترکاین ) 144-1385:143،زاده یگل(».پرداختن بیهقی به ارایه معنی و ترکیبی تازه است

و به هدف مورد نظر  کندنفوذ  سندهینوي آن، به عمق وجود آوا دنیشنواژه و  کی شکل دنیدتنها با  که سازد یمي گر لیتحلاو 
 سندهینو داتیتأکبه  بلکه؛ کند یم درك تکرارها نیاي داستان را از خالل هواموارد نه تنها حال و  نیاخواننده در . ابداو دست ی

خواننده را به  کهاست  نیانوشتار  ارکردک لکانبه نظر . رساند یمي ارو به او در انتقال مفهوم ی برد یمی پ زیني مختلف ها حوزهدر 
؛ در این کندو او را در حصار متن گرفتار  کند ریدرگذهن خواننده را  ها واژه تکراربا  کهدرصدد است  زینی هقیب، کند کینزدمتن 
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و او از خالل  دکن یم کینزد اریبسي خواننده را با متن  رابطه وهیش نیا. ي متن نداردمعنای بردن به پي جز ا چارهصورت او 
 بیترغي حوادث متن ریگیپو او را به  کند یم میترسي داستان را در ذهن او فضا که کند یمشده، آهنگی را حس  تکراري ها واژه

  : از جمله. شود یمبه چند نمونه اشاره  ریزدر . کند یم

 ) 250(».آمد، دلم بسوخت چنان ناالن ناالن می تا نزدیک شهر رسیدم، آن مادرش هم« -

 ) 266(»گونه و شاره و مشک وعود و عنبر و دو عقد گوهر که یکدانه گویند هاي قصب گونه تخت« -

 ) 707(».لشکري بدین بزرگی خیر خیر زیر و زبر شد« -

 ) 951(».رفتیم چنان آویزان آویزان می تر شدندي و هم رفت ناچار و خصمان چیره جنگی می« -

را پرورش  کالمگاه  دیق. ندیب یم حاکم ها دیق تک تکرا بر  سندهینویی، روح قایسمو، خواننده عالوه بر لذت ها نمونه نیادر 
 . پردازد یم ها ـتیشخصصحنه و حاالت  شینما، فیتوصو به  دهد یم

   افزا شدت: 3- 5

و  کنند یمت ي قیـدي غالباً از قیود مقدار یا کیفیتند که بر فراوانی و شدت و عینیت و کمال داللها گـروهقیـدها و  گونه نیا«
: ؛ این عناصر عبارتند ازمییگو یمهم  1افزا شدت ها آناز این رو به  دینما یمرا تقـویت  ها آنوقتی صفـت و قیـد را مقیـد سازند 

  ) 1382:266فرشیدورد،(»...بسیار، سخت، بس، صعب، نیک، راست، بغایت، بسیار از حد گذشته، چند و

 ) 398(»بسیار بنواختآن جا آمد و امیر محمود را «: بسیار -

 ) 179(»و حدیث این امام آورده آید سخت مشبع«: سخت -

 ) 169(».و آن مالعین گرم درآمدند و نیک نیرو کردند«: نیک -

 ) 225(».گفت راست همین بایست کردن که کردي و به خداي عزوجل سوگند خورم«: راست -

 ) 39(».لکانههاي بغدادي بغایت نادر م یکی از آن سیاه و دیگر دبیق«: بغایت -

در هنگام تلفظ  ها واژه نیا رایز؛ کند یم نیسنگرا  کالمي فضاو  دیافزا یمي جمله دیتأک، بر بار افزا شدتي ها واژهي ریکارگ به
موسیـقی این . شود یم انداز نیطندر فضا  سکوتی و بالفاصله نیسنگ؛ در نتیجه شونـد یمبا سنگینی و فشار از راه دهان خارج 

، دلیل این کند یمبا تمام وجود این شکـوه را درك  زینو خواننده  دهد یمي حوادث را پرشکوه و حماسی جلوه  حنهص ها واژه
از  افزا شدتي ها واژهبیهقی در ساختار . ي زبان فارسی استها صامتو  ها مصوتاحساس خواننده به دلیل آشنایی بیهقی با ظرفیت 

؛ درنتیجه شوند یماستفـاده  پرشکوهمناظـر  فیتوصي بـرااغلـب  ها واکـهاین . کند یم استفادهaو  aدرخشان ) مصوت(ي ها واکه
خواننده نیز . ي باشکوه یا تأثیـرگذار را بـه تصویر بکشدا صحنهقصد دارد  که دیجو یمي ارواژگان ی نیا تیقابلی از زمانبیهقی 

. کنـد یمی همراهـداستان را  اقیاشتو با  کند یمداستان احساس ي فضادار را در  کشی آرام و ضرباهنگ ها واژه نیا دنیشنپس از 
بیـان  گونه اغراقي ا گونهرا به  ها ـتیشخصو غم و شادي  اند خوردهعموماً با نوعی اغراق گره  افـزاها شدتدر تاریخ بیهقی 

ی با اغراق دارد و فیظري  رابطهی هقیب خیتارلحن در  رایز؛ کند یم، این کاربرد خود به ایجاد لحن در تاریخ بیهقی کمک دارد یم
ي  جمله توان یممورد  نیادر ) 1379:163،دهیجهاند.(دیجو یمسود  کیتراژلحن و طرح  جادیاي برای اغراق، انیباز فرم  زینی هقیب
  . کرد ذکررا  ریز

                                                        
1 Intensifier 
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ران از درد وي چه حاض کنند؛ بلکه بگریست بدرد چنان جزعی نکرد چندان که زنان می... زنی بود سخت جگرآور« -
  ) 236(»!بزرگا مردا که این پسرم بود: خون گریستند، پس گفت

که  نیبرا عالوهاین ترکیب . ندیگز یبرمرا » سخت جگرآور« ـبیترک حسنکعظمـت مادر  انیبي برای هقیبعبارت  نیادر 
است؛ اما اغراقی که با واقعیت  با نوعی اغراق نیز عجین شده دارد یم انیب کاملدالوري و شجاعت مادر حسنک را به صورت 

و همراه با حاضران مجلس از  کند یمخواننده اندوه مادر حسنک را از عمق جگر او حس . رسد ینمی دارد و هرگز به غلو هماهنگ
  . کند یماندوه مادر حسنک خون گریه 

  : ینوعمفعول مطلق : 4- 5

 فایارا  مکرر دیقی بسان نقشی هقیب خیتاری است، در عربل مطلق ي از مفعودیتقلی گر چه فارسی در زبان نوعمفعول مطلق       
 تکرارحاصل  که دیافزا یم کالمی را به آهنگي جمله، دیتأکبار  شیافزاعنصر در متن؛ عالوه بر  نیاي از ریگ بهرهی با هقیب. کند یم

چون  دهایق نیا. پردازد یمجمله  فیتوص وصف است و به دیقبا  تراز هم باًیتقری، نوعی مفعول مطلق فارسدر زبان . واژه است
را  زیچهر  تینها دهایق نیا. رسانند یمرا به گوش خواننده  میمالو  باشکوهی آهنگو  کنند یمرا آرام  کالمي فضای هستند، طوالن
ی هقیبت قلم و قدر شود یم دیتأک» و زدن داریدي ارجمند، ترس، شکوه« تینها، بر ریزي ها نمونهي مثال در برا. دهد یمنشان 
  .   شود یم آشکار

  )32(».بر تخت نشست و بار داد بار دادنی سخت بشکوه« -
  )35(».ایشان را هزیمت کردند هزیمتی هول« -
  ) 64(».دیدار کنند دیدار کردنی بسزا« -
  ) 155(».باید که پادشاه و لشکر بترسد ترسیدنی تمام و طاعت دارند« -
  ) 211(».پاره کردند غالمان را بفمود تا زدند زدنی سخت و قباش« -
 ) 253(».ناگاه از کمین برآمدند و بر فائق و ایلمنگو زدند زدنی سخت استوار، چنان که هزیمت شدند« -

   
 : فعل .6

این عنصر عالوه بر نقش دستوري و . کنند یمی در بارور کردن متن تاریخ بیهقی ایفا اساسنقش  کهي است عناصرفعـل از 
ی ایـن عنـصر اثر خود را بر حول شنـاخت روانبیهقی با پی بردن به بعد . در جمله به عهده دارد زینی را شناخت روانمعنایی، نقش 
  کهآهنگ بهره برد  نیااز  توان یمی زمانی نهفته است و تنها آهنـگآگاه است که در هر واژه  نکته نیااو از . دهد یممحور آن قرار 

عالوه بر رساندن مفهوم، با ساختار جمله  که برد یمیی بهره ها فعلاز  زیناو . کرداب را انتخ کالمي هماهنگ با ساختار جمله و ا واژه
 ها صحنه اکثری ستون جمله است و در هقیب خیتارفعل در . کنند انداز نیطني متن فضاي را در نواز گوشی قیموسهماهنگ باشند و 

بر صحنه  حاکمي فضاو  سازد یمرا دگرگون  کالمرباهنگ فعل ض کمکاو با . دیآ یمی هقیب کمکبه  رسازیتصوبه عنوان ابزاري 
ي نمونه فعل برا، کند یم جا جابهي جمله را اجزاحوادث داستان،  میترسی و قیموس جادیاي برااو گاه . کند میترسي خواننده برارا 
ي زیر ها نمونهبراي مثال . کند یممنتقل  ي جملهابتـدا، به رسد یم انیپابا آن به  کالمو  ردیگ یمي جمله قرار انتهاعموماً در  کهرا 

  : شود یماشاره 

  )630(»آغازید آب عبدالجبار را خیرخیر ریختن« -
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 که دهد یمرا به مخاطب  امیپ نیای، هنجارشکنبر عالوه  کار نیاو  آورد یمدر این نمونه بیهقی فعل را در ابتداي جمله 
 نیای در هقیب. ندیافریبي نو هنجارضر است از هنجار زبان پا فراتر نهد و ی خاص حاموضوعبر  دیتأکو  تمیر رییتغي برا سندهینو
داستان به  کحوادث و اتفاقات در ی شینما. بگذارد شینماحادثه آن را به  کی انیبي جابه  که رود یم شیپیی جاتا  نهیزم

به چند نمونه  ریزدر . کندي پندار همذات سندهینوو با  کندمشاهده  کینزدحوادث داستان را از  که دهد یمفرصت را  نیامخاطب 
  :کند یم فایای را اساسفعل نقش  ها آني  همهدر  که میکن یمی شدن جمله اشاره شینمادر مورد 

 ) 175(».خیلتاش دررسید، از اسب فرود آمد و شمشیر برکشید و دبوس درکش گرفت و اسب بگذاشت« -

داد و پیش تخت رفت و دست امیر را ببوسید و بازگشت و  ها را بخواند، بر پاي خاست و زمین بوسه چون جواب« -
  ) 203(«.بنشست
: گفت: چه کردي و چه رفت؟ حال بازگفتم: استادم به من رسید، اشارتی کرد سوي من، پیش رفتم، پوشیده گفت« -

  )217(».بدانستم و براندند و امیر دررسید و پیاده شدند خدمت را و باز برنشستند و براندند

داده است و صحنه را  شیافزارا  کالمسرعت و ضرباهنگ  گریکدی کناردر  کوتاهي  جملهچند  کاربردي باال،  نهنمودر سه 
بر سرعت  زینفعل  کناری در متوالي واوها کاربردو  اند شدهفعل ساخته  کتنها از ی ها جمله اکثر. ي خواننده ملموس ساخته استبرا

 اتیجزئي  همهو  کند یم میترس کامالًفراز و فرود فعل را  کاربرد نیا. کند یم تر ملموسي خواننده براو صحنه را  دیافزا یم حرکت
  . کشد یم ریتصوي خواننده به برا میفربه  میفررا 

برخاستم و آواز دادم به خدمتکاران تا شمع برافروختند و به گرمابه رفتم و دست و روي بشستم و قرار نبود، تا دروقت « -
  ) 220(».روم شیدم و خري زین کرده بودند، برنشستم و براندم و البته ندانستم که کجا میبیامدم و جامه درپو

ی خوباحمد را به  شیتشو اند توانسته کند یمرا به هم متصل  ها آن کهیی واوهای با همراهآمدن و  سر همبا پشت  ها فعل نیا
. دهد یمی انجام سردرگمی و گنگ؛ اما با عیسررا  شیارهاک جهیدرنت؛ کندچه  داند ینم کهاو آن قدر مشوش است . نشان دهند

او منتظر است تا . شود یم حاکمی بر وجود او اضطرابو  رود یمناگهان باال  ها صحنه نیاضربان قلب خواننده در هنگام خواندن 
ي برامنتظر بماند تا اصل ماجرا  دیباو تنها  برد ینمیی جاقسمت راه به  نیای احمد را بفهمد؛ اما در نگران لیدلو  کند کشفعلت را 

  . شود آشکاراو 

ی از با گاه بلکه؛ کند ینم فیتوصبر صحـنـه را  حاکمي فضـاو نشان دادن حالت او،  ندهیگو تیعصبان انیبي برا شهیهمی هقیب
روش خواننده وادار  با این. کند یمو شتاب را به خواننـده القـا  تیعصبانی متوالي ها»واو«و  گریکدی کنارچند فعل در  کمک

 زینرا  تیشخص، خشم و شتاب سخن کالمی بخواند؛ تا عالوه بر باال رفتن ضرباهنگ متوال، بدون مکث چند جمله را شود یم
استفاده  کوتاهي ها جملهاز  ها تیشخصحالت خشم و اضطراب  ـانیبي بـرا سندهینـو زینو بودلف  نیافشدر داستان . کند درك

ي او ها واژه انیبي  نحوهی و خشم از نگران، کند یمی پرس احوالاز وضع بودلف از او  نانیاطمي برااحمد  کهي ا صحنـهدر . کنـد یم
و  کوتاهي ها جمله، از برد یم نیبصحنه به جاي استفاده از جمالت بلند که حس عصبانیت را از  نیابیهقی در . شود یممشاهده 

  . و خشم احمد را توأمان به خواننده القا کند ینگرانتا حس  کند یمبریده استفاده بریده 

هیـچ جـراحـت داري؟ : گفتـم. هستـم: تندرست هستی؟ گفت: گفتم. لبیک: ، گفت)بـودلـف(اي قاسـم : پس گفتـم« -
  )224(».ندارم: گفـت
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ی زبان معتقد شناس روان. ـدان شـدهتنها از فعل ساخته  ها آن شتریب که کند یم ذکری کوتاه اریبسي باال جمالت ها نمونهی در هقیب
ي ابزاري  استفادهاز فعل  ها جمله نیای در هقیب. افتد یمی جمله است و حذف آن به ندرت اتفاق اصلي  شاکـلهفعـل  کهاست 

ی یقایموسو ابعاد  دیجو یمبهره  زین شیتوالاز ساخت و  بلکه؛ بخشد یمسر و سامان  کالمي آن بـه  لهیوسی نه تنها به عن؛ یکند یم
  .  دهد یماثرش را گسترش 

  

  پیشوند  .7
ي ریجلوگی زبان سرطاناز رشد «آن  کمکبه  سندهینوهنوز در متن فعال است و  کهي است عناصراز جمله  شوندیپ      

زبان به  امکانات شیافزاي ها راهی از کی... نامحدود به وجود آورد امکاناتي محـدود، ها واژهاز  کند یمی سعو  کند یم
  : شود یم ذکری هقیب خیتاردر  شوندیپ کاربردیی از ها نمونه ـریزدر ) 1379:60،دهیجهاند(».اسـت شوندهایپ... يریکارگ

 )1107(»نمودند شمردند و بازمی منهیان داشت بر همگان که انفاس می«: باز -

 ) 189(»هر کسی را که برکشیدند، برکشیدند و نرسد کسی را که گوید چرا چنین است«: بر -

  )  29(».طاهر و هرثمه به در بغداد برادرش محمد زبیده را درپیچیدند«: در  -

 گریداز ... کند یمصداي ناشی از برخوردها را کامالً تداعی «واکه  نیا. کند یمـاسـتفاده aي  واکهی از هقـیبي اول؛  نمونهدر 
را  انیمنهنمونه کار  نیااو در ) 36و 1383:32ی،میقو(».و مناظر است ها صحنهاشخاص،  فیتوصي مذکور،  واکهي بسامد ها نقش

ی با هقیب. کند یمی تداعرا  ـدنیکشي نفس آشناصداي » انفاس«در aي  واکه. تبحر دارند اریبسدر جاسوسی  که دهد یمشرح 
در دو مثال بعدي  .دهد یم رییتغ» با دقت نشان دادن«به » کردن«را از » نمودن«و معناي  دیافزا یمجمله  دیتأکبر » باز« شوندیپ کمک

را در خود دارد و  دنیکشصداي باال aي  واکهچون  زینواکه  نیا. دهد یمنشان  aي    واکهرا با  دنیبرکشخواننده صداي  زین
و نبرد تن به تن از روي  چشیپصداي  زینو در مثال آخر  شنود یم زینرا  دنیبرکشواکه حتی صداي  نیاخواننده با استفاده از 

  .  شود یم دهیشنساخت جمله 

  : پسوند .8
و غالباً  شـود یم، متصل شود یم دهینام شـهیر که کلمه کبه آخر ی کهمستقل است  زینی گاهو  رمستقلیغی زبانپسوند عنصر «

ي بند دستهي خاص دستوري و لغوي ها گروهمعموالً در  که سـازد یمی مشتقاتو  کنـد یمي آن تصرف دستـوری و حالـت معنـدر 
ي ها واژه توان یمواژگان  گریدبا  ها آن بیترکي و انتقال معنا دارند و از ساز واژه تیخاصعناصر  نیا) 1371:5ی،کشان(».شوند یم

  .کند یمی معرف ساز واژهي ا سندهینوو خود را به عنوان  کند یمعناصر استفاده  نیااز  زینی هقیبابوالفضل . ي ساختفرد منحصربه

و  گذارند یم ریتأثبر تمام ابعاد جمله  که سازند یمیی دهایق» ...ن، گونه، وار، گانه، گان، انه وگو«ي پسوندهای هقیب خیتاردر 
  :  از جمله. رساند یمي اری زیني داستان فضاسازو به  دیافزا یمي به جمله دیتأکي شباهت، بار معناعالوه بر 

ي چوب آن را استوار کرده و  ه، پس به تراشههاي خرد آن جا نهاد ها تهی کرده بودند و ملطفه میان چوب«: گون چوب -
 ) 751(».گون کرده تا به جاي نیاورند رنگ چوب

 )  260(».کرد که زمین ترگونه می بارید چنان بارانکی خرد خرد می«: ترگونه -

 )  181(».وار درم بخشید چنان که در یک شب علوي زینبی را که شاعر بود یک پیل«: وار پیل -

  )  946(».وار ترکانه بگفت یک لخت و سخن تمام«: ترکانه -
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 امعنوي، اخالقی ی اکه از نظر مادي ی شود یمیی استفاده ها دهیپد ااجسام، عناصر ی فیتوصدر «در پسوند گون » u«ي  واکه
چوب که شیء سخت و به دور از  فیتوصی براي هقیب زیندر مثال اول ) 1383:41ی،میقو(».اند یظلمان اجسمانی، زشت، عبوس ی

 جادیا دیجدی رنگآن با چوب،  بیترکجمله از  نیاپسوند شباهت است و در » گون«، کند یمی است، از پسوند گون استفاده افتلط
ی مخفي ها ملطفهی رنگ حت کهاست  قیدقي ا اندازهی تا هقیب فیتوص. آن است هیشبتنها  بلکه؛ ستینبه رنگ چوب  که شود یم

» ك«عنصر اول، . کند یمباران از سه عنصر استفاده  فیتوصدر مثال دوم او براي . دهد یمبه خواننده نشان  زینشده در چوب را 
تکرار . است» خردخرد«تکرار  دیقعنصر دوم، . شود یم دهیکش ریتصوآن نم نم باران به  کمکبا  کهدر بارانک است  بیتحب
به صفت  کهاست » گونه«عنصر سوم؛ پسوند . کند یم دیتأکرا  بیتحبو کاف  دهد یم شینمابارش آرام باران را » خرد«ي  واژه
ي  نمونهدر . کند یمآن را شبه تر  بلکهاست؛  نکـردهرا تـر  نیزمی حت که دیگو یمی نرم سخـن بارانی از هقیب. شود یماضافه » تر«

در نظر  لیپ ـکی بتیهواکه  نیااز . شمرد یبرمي مسعود را  هیهدعظمت و بزرگی aي  واکه کمکبا » وار«سوم؛ پسـوند 
ي و خشونت را از تنـداو . ي ذهن خالق اوست ساخته که برد یمبهره » ترکانه« ـدیقی از هقیبدر مثال آخر . شود یمخواننـده مجـسم 

 نیاخواننده با . ندیآفر یمرا » وار ترك ای ترکانه« ریتعب، از آن دیگو یملحن سخن  نیای با کسی وقتو  داند یم ترکاني ها خصلت
که عالوه بر شناخت دنیاي  ابدی یم کاو روانی ببرد؛ درواقع خواننده خود را در جایگاه یک پی هقیببه مقصود  تواند یم بیکتر

ی با استفاده از هقیب. پی ببرد ها جملهبازکاوي کند و به مقصود  او در کاربرد  ها داستانذهن بیهقی را نیز در خالل  تواند یمواژگان 
و  کنند یمي هم فضاسازیی، قایموسبار  کردنعالوه بر اضافه  که ندیآفر یمیی دهایق» ه، گون، وار، گان و انهگون«یی چون پسوندها

ي جمله، اجزاآن با  بیترکو  دهایق نیا کاربردي  نحوههنگام خوانش متن از  زینخواننده . دهد یمي حادثه قرار فضاخواننده را در 
  . شود یمو با او همراه  ابدی یمدست  سندهینوبه دنیاي موردنظر 

  » را«ي  حرف اضافه .9
به مقصود  لیندر جهت  زینی از حرف ربط و اضافه حتو  برد یمي زبان، بهره ها تیظرفي  همهي خالق از  سندهینوشاعر و 

فلـت غ زین ها آنیی قایموس تیقابلحروف، از  نیای نیمعناآفرمورد خاص بسان حافظ، گذشته از  نیای در هقیب. دیجو یمي اری
 خیتار. ی داردفـارس کهـنیی متـون ـوایشی و ـیرسـای در مـهمنقـش  ها آنی استـفـاده از چگـونگي حـروف و معـنـا«. ورزد ینم
گستـرده و متنـوع استـفاده شـده  شکـلدر آن بـه » را«از حـرف  کـهی اسـت فارسـي نثـر ـوایشی از متـون کی یهقیب

ي  گستـره«. بـرد یمبهـره  هـا جملـهیی معنـاي گستـرش بـار بـرا» را«ي  اضافـهی از حرف هقـیبـ) 1387:161ي،محمود(».اسـت
به نظام  که برد یمی استفاده شکلابزار ساده به  نیای از هقیببـا طول و عرض است و  ـاریبسی، ـهقـیب خیتـاردر » را«ی مـعـان

به چند نمونه  ریزدر . کند یمچنـد معنـا را به خواننده القا » را« کمک او بـا) 1379:43،دهیجهاند(».بخـشـد یمیی بـایز کلماتـش
  : شود یماشاره 

    :زمان

  هنگام غروب)= 956(»آفتاب زرد را امیر به آب روان رسید« - 
 تا بامداد )= 957(»...جا یافتم سوار شده بامداد را منزلی رفته بودیم، بوالحسن دلشاد را آن - 

ي رجب را  عمال همه راست کن تا بفرماییم کار غالمان و پیالن راست کردن، چنان که غرهبه دیوان رو و شغل لشکر و « - 
 ي رجب در غره)= 621(».سوي ري رود

 : اضافه فک
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 ریشِ مردان)= 653(».بریدند کشیدند و سرشان می گرفتند و بیرون می مردان را ریش می« - 

  : حرف اضافه

 براي نگاهداشت قلعه )= 4(»ه، نگاهداشت قلعه رادر پاي قلعت است در شارستان رتبیل فرود آمد« - 

 در برابر محنت)= 475(».ام که محنت را هیچ چیزي چون صبر نیست سوم؛ پیراهم صبر پوشیده« - 

 نیآهنگی را هقیب کالمیی، جا جابه نیا. شود یم جا جابهی ندارد و عموماً در جمله مشخص گاهیجا» را« ها نمونه نیادر       
در . دیآرا یماز همه متن را  تر مهمو  کند یم جادیا، لحن ندیآفر یم جازیا، کند یم، معنا خلق کند یمي ریجلوگ ارتکر، از کند یم

 ها واژه نیا؛ اما اند شده ذکر» را«به همراه » ي رجب و محنت غرهآفتاب، مردان، نگاهداشت قلعه، بامداد، «شده  ادي یها نمـونه
ي  نمـونـهزمان است و مانند  دیقي اول؛ گاه  نمونهچون سه  بلکه؛ ستینی مفعولي  نشانه شهیهم» را« حرف رایز؛ ستندینمفعول جمله 
ي باز» را«ی با هقیب ها نمونه نیاي  همهدر . ي پنجم و ششم؛ گاه حرف اضافـه است نمونه چون هماضافـه اسـت و  فکچهارم؛ گاه 

و  ـردیگ یم کمک زین» را«ي  واژهدر aي درخشان  واکهی از حتاو . کند یموارد  زیني جمله را اجزاي  همهي باز نیاو در  کند یم
ي تناسب داشته درباری و اشرافي فضابا  دیباي است و غزنواشراف  خیتاری، هقیب خیتار. پردازد یم ها صحنهاشخاص و  فیتوصبه 

 کالم آهنگ ضرب ها واکههجاها و  نیا رایز؛ کند یمي بلند استفاده هجاهاي درخشان و ها واکهی در اثر خود از هقیب جهیدرنتباشد؛ 
  .ي آن سازگار است منهیهو  شکوهبا دربار و  کاملبه صورت  که ندیآفر یم باشکوهي فاخر و نثرو  کند یم کندرا 

  

  : اي هاي زنجیره واژه .10
ی خود به معان انیبو در  دهیآفر آهنگ خوشو  سیسلی باتیترکو  کلماتو توانا،  حهیقرخوش  سندگانینوي  همهی مانند هقیب«
ی فارسي زبان غنااست و هم، بر  دهیبخشیی خاص بایزروشن و رسا هم، نثر خود را  باتیترک نیاي با استعمال و. برده است کار

ی منطقبر صحنه به صورت  حاکمي فضا که دهد یمقرار  گریکدی کناررا در  ها واژهي ا گونهاو به ) 1386:821ی،وسفی(».افزوده
در  که دیکن یمبرخورد  کلماتی از اجتماع حالتـشمـا بـه ... یـهقیبي از عبـارات اریبسدر «. اننـده قابـل مشـاهده استي خوبرا

شود، آن  لیتبد... ي بـه مترادف خودا کلمـه اشود ی ـشیپي پس و ا کلمهاگر  کهي حدي قدرت و انتظام قرار دارند؛ به ها منت
بخش از آن  کاگر ی کهي هستند ا رهیزنجی هقیب خیتاردر  ها واژه نیا) 238-1368:237ی،عیشف(».خورد یمسلسله و انتظام به هم 

ي در جمله دارنـد، اشاره کارکـرد ـنیچن کهی هقیبی از واژگان بـرخبـه  ریزدر . رود یم نیباز  زین ها بخش گریدجدا شود، انسجام 
  :  شود یم

 ) 65(».ا کرانه کننددلی روزگار ر حاسدان و دشمنان به کوري و ده« - 

ی را به همراه دارد؛ پس نگرانی و شانیپرو با خود  کند یمرا القا  شکو  دیترد کهدارد  کاربرد» یدودل«ي  واژهی فارسدر زبان 
ي  واژهواژه از  نیاي جای به هقیب؟ اگر دیرسدرجه خواهد  کدامی به نگرانی و شانیپرشود،  لیتبد» یدل ده«به » یدودل« نیااگر 
واژه  نیای با استفاده از هقیب کالم. شود یمادا  تر یطوالنو هم جمله  رود یم نیبیی از قایموس، هم انسجام کنداستفاده  خاطر شانیپر
به  بیترک نیااز  زینخواننده . دهد یمي به خواننـده انتـقال غزنوی خاندان کدلی خاطر دشمنان را از یپراکندگی و شانیپر تینها

  .) کند یمی را باور هقیبحرف  نیاباشد،  دل دهاگر خواننده . (برد یمی پخاندان  نیااز  دشمنان اریبسترس 

 ) 72(».همتا و حلیم و کریم است؛ ولیکن بس شنونده است خداوند بزرگ نفیس است و نیست« - 
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استفاده » یب« شوندیپاز » تسین«ي  واژهي جابه  توانست یماو . سازد یمرا » همتا ستین«ي  واژه» همتا«و » ستین« بیترکی از هقیب
» ستین«بردن فعل  کاربه . کند یماستفاده  شوندیپبه عنوان » ستین«و از فعل  زند یم تیخالقرا بسازد؛ اما دست به » همتا یب«و  کند

 کاربرد نیا. آورد یم» است«را پس از فعل » ستین«عبارت فعل  نیادر  سندهینو. کند یم دیتأکي مسعود رینظ یببر » همتا«از  شیپ
. برد یمفرو  فکراو را به  که شود یمروبرو  انکاری اثبات و نوعزمان با  نیاخواننده در . بخشد یم کالمی حالت متضادگونه به نوع

  . کند یمی تلق رینظ یب اریبسی انسانو خواننده مسعود را  دهد یم شیافزارا » ستین«ی منفیی معناهم بار  کناردو فعل در  نیا کاربرد

ندر مردي بوده است با طول و عرض و برق و صاعقه، چنان که در بهار و تابستان ابر باشد که به پادشاهان زمین اسک« - 
 ) 151(».بگذشته است و بباریده و باز شده

 و زود دیپا ینم شتـریبي ا لحظـه؛ اما چنـد کند یمو سر و صدا بـه پا  دیآ یمتند  کـه دانـد یمرا مثـل برق و صاعقه  اسکندر
و هنوز  آورد یدرمي را به تصرف اریبسي کشورهااو  رایزمطابقت دارد؛  اسکندر تیشخصبا  کامالً ریتصو نیا. کند یم فروکش
از عبارت  ها واژه نیای از کی ابه هم خورد ی ها واژه نیای نینش هماگر . کشد یم لشکر گرید کشوري را سامان نداده است، به کشور

  . خواند یمرا   اسکندري غوغاو تنها وصف جنبش و  کرد ینم دركی نیعرا به صورت  کندراسحذف شود، خواننده رفتار 

 ) 193(».مردي سخت فاضل و نیکو ادب و نیکو شعر؛ ولیکن در دبیري پیاده« - 

ي مرد ها یبخوجمله ابتدا  نیادر . برخالف انتظار خواننده است کهیی معنادارد، » بهره یب«ي معنا »ادهیپ«ي  واژهی هقیب خیتاردر 
بخواند، ذهن خواننده را  بهره یبي ریدبجمله او را در  انیپا؛ پس اگر در شمارد یمو شاعر  بیادفاضل و  اریبسو او را  شود یم ذکر

ی هقیب. شود یم رنگ کمي او در ذهن خواننده کوینو تمام صفات  ماند یمی باقواژه در ذهن او  نیاو  کند یم رو روبهبا چالش 
 تیشخصي ها يبرترو  رود یمرا باال  کالمي آواابتدا  که برد یمیی بهره ها واژهي خود از  جملهو در  کند یمي کاو روان را ها واژه

افول از  نیا. کند یمرا رو بـه افول احساس  زشیخ نیا، شـود یم تر کینزد کالمي انتها؛ اما هر چه خواننده به کند یممتن را مطرح 
ی هدف خود را به صورت آهنگنوسانات  کمکبا  سندهینو. کند یم فروکش کامالً» ادهیپ«ي  واژه و در شود یمآغاز » کنیول«

و  کندی طي را صعودروند  دیبا زین کالمي آوا جهینت؛ در دیگو یمی سخن تیشخصي ها یبزرگاو ابتدا از . کند یم آشکاری منطق
 ابدی یمی نزولي روند، سندهینومتناسب با مقصود  زین کالم يآوا، دیگو یمي سخن ریدبدر  تیشخص نیای تجربگ یباز  کهی زمان

  . شود یمختم » ادهیپ«و به 

  

  : گیري نتیجه .11
او از زبان به . برد یماز زبان و ادبیـات بهره ي خود کاو روانکه او در  ـمیابی یمي ژاك لکان به این نکته دست  هینظربا بررسی 

 دنیآفري بـراي ا سنـدهینوهـر  کهمعتقد است  لکان .کند یماننده با متن استفاده ارتباط خو کردن تر کینزدي براي ابزارعنوان 
ي اري متن از آن یباسازیزدر  سندهینو کهی است مهمي ابزارهای از قیموس. کند یمي خاص استفاده عنصریی در اثر خود از بایز
ي براي ابزاری اثرش به عنوان زبانکه بیهقی از عناصر  میرس یمبا دقت در تاریخ بیهقی به این نتیجه  لکاني  هینظربراساس . دیجو یم

استفاده » ...، پسوند، حرف اضافه وشوندیپ، فعل، دیقنهاد، «ي مانند عناصراو از کارکردهاي مختلف . برد یمی بهره قیموسخلق 
ی متناسب با آن آهنگرا به همراه  ي حاکم بر صحنهفضاعناصر،  نیا کردنو پس  شیپی و تنها با اضافبه ابزار  ازینو بدون  کند یم

 نیبهترو  با انتخاب  ابدی یمدست  ها آنبه آهنـگ پنهان  ها واژهی شناخت روانبیهقی با پی بردن به بعد . کند یم میترسي خواننده برا
در  ها واژهاجتماع  کهي است ا گونهی به هقیب خیتارانتخاب واژگان در . دهد یم وندیپ گریکدرا به ی شیها جملهواژه،  نیتر مناسبو 

به مترادف  اشود و ی شیپي پس و ا واژهاگر  کهي ا گونه؛ به کشند یم ریتصواو را به  کالمي قدرت و انتظام ها منت گریکدی کنار
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ي اثر گریدخواننده  بلکه؛ شود ینم میترسي خواننده برابر صحنه  حاکمي فضاو  خورد یمبه هم  کالمشود؛ نه تنها نظام  لیتبدخود 
 کند یمي مثال او گاه جمله را آن چنان فشرده برا. مواجه خواهد شد ختهیگسی از هم کالمو با  کردحس نخواهد  زینی را قیموساز 
زمان  نیادر . شود یم سندهینومحض  میتسلو او  دهد ینمي حذف به خواننده برای فرصتترفند  نیا، شود یمتنها به فعل ختم  که

 ها جملهو  ها واژه نشیچو از  کند دركمتن را  قیدقا که شود یماجازه داده  نیاو به خواننده  شود یم حاکمی بر متن هقیبقدرت 
. لذت ببرد گریکدی کناردر 
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٢١٣  

  اشعار احمد شاملو پوپولیسم در بررسی

  
   1قدسیه رضوانیان

  2پارسا مریم 

  :چکیده

بندي و تصمیمات مهم  ي مردم در تدوین، جمع که در آن باورها و اعتقادات توده. پوپولیسم به معناي یک جریان سیاسی است
اجتماعی در بین روشنفکران روسیه موسوم به پاپیولیسم براي اولین بار به عنوان یک جنبش . دهد اي می سیاسی، اهمیت تعیین کننده

ها  هاي پوپولیست اي از نویسندگان و شاعران جهان به عقاید و آرمان کم گرایش عده کم. پدید آمد» دوستان مردم«ها یا  ناردینگ
پس از جنگ، صنعتی شدن جوامع، وقوع جنگ جهانی اول و دوم، پیامدهاي . راه را براي ورود این جنبش به ادبیات هموار کرد

همه و همه شاعران را در مناطق مختلف جهان به نوشتن اشعار پوپولیستی براي ... هاي سیاسی خودکامه، تضاد طبقاتی و وجود نظام
تواند  دریچه اي نو  بررسی اشعار شاملو بر اساس مکتب پوپولیسم می. هایشان سوق داد انتقاد از وضع موجود و رسیدن به آرمان

براي دستیابی به این هدف ابتدا به طور اجمالی معناي دقیق پوپولیسم و . شعر این شاعر به روي مخاطبان بگشایدبراي درك بهتر 
هاي پوپولیستی  در اشعار شاملو  مانند سیماي زندگی اجتماعی،   سپس با روش تحلیل محتوا جنبه. هاي آن بیان شده است ویژگی

نتیجه این بررسی . ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است...بی عدالتی و هاي یک جامعه، مبارزه بافقر و مردم، آرمان
دهد پوپولیسم به شکلی مثبت و سازنده و نه مخرب و در جهت رفع مشکالت مردم و رسیدن به عدالت اجتماعی بسیار  نشان می

است که با ارائه نگاهی جامع از مکتب پوپولیسم  این پژوهش درصدد آن. زیبا و هنرمندانه در اشعار احمد شاملو نمود یافته است
  .در اشعار احمد شاملو دیدي تازه و درکی نو را از شعر این شاعر فراهم آورد

  

  .پوپولیسم، شعر، مردم، احمد شاملو :هاکلید واژه

                                                        
  ghrezvan@umz.ac.ir -عضو هئیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران.  1
   stu.parsamaryam@gmail.com -دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران.  2
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  مقدمه

روشنفکران روسیه موسوم به  به عنوان یک جنبش اجتماعی در بین 1870ي  پاپیولیسم براي اولین بار در دهه« پوپولیسم یا
یا دوستان مردم پدید آمد؛ و براي بدست آوردن دو هدف سیاسی بارز، یعنی آزادي براي توده ) Nardrodniki(ها  ناردینک

کرد؛ هم زمان با این جنبش، جنبش پاپیولیستی دیگري در غرب  مردم و گسترش مالکیت خصوصی بر روي زمین مبارزه می
هاي پوپولیست  مردم در رأس اندیشه و آرمان )305: 1384اغصان، رحیق(».هادي و سازمان یافته پدیدار شدآمریکا در یک روند ن

شوند، در هر جا شکلی خاصی دارد این صفت  شناخته می "مردم باورنه"هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي که  اندیشه«.قرار دارند
آشوري، (».براي دفاع از منافع کشاورزان تشکیل شد 1891د که در به کار برده ش "حزب مردم باور"در آمریکا نخست براي 

هاي  مردم باوري را در جنبش«.هاي پوپولیستی و مردم باوري، دیگر نقاط دنیا را نیز در بر گرفت کم اندیشه کم) 300: 1373
توان  بخش جهان سوم نیز می هاي آزادي و بسیاري از جنبش 1، و نیز در فاشیسم و نازیسم1939روستایی اروپاي شرقی پیش از 

ممکن است رهبري آن با روشنفکران یا عناصر . اي باشد اي میانه مردم باوري ممکن است روستایی یا شهري، دهقانی یا طبقه. یافت
ممکن است چپ یا راست . ممکن است داراي آگاهی طبقاتی یا ناسیونالیست، یا هر دو باشد. ي خرده بورژوازي باشد وازده
هاي متفاوت حتی با باورهایی نزدیک به هم اما اندکی متفاوت و در بین  پوپولیسم در کشورهاي مختلف به شکل)همان(».باشد
بود که ) ي مردم اراده(تجلی سیاسی پوپولیسم در روسیه به شکل جنبش نارودنایا ولیا «.هاي مختلف مردم پدیدار شد توده

واز میان تمام نویسندگان بزرگ روسیه تولستوي .به افکار جدید انقالبی بود و جلب نظر دهقانان "ها رفتن به میان توده"هدفش
پوپولیسم آمریکاي التین پاي خود را از «) 157: 1386یر و دیگران، سه(».بیش از همه به کیش پوپولیستی دهقانان گرایش داشت

در کانادا نیز به کشاورزان و کارگران پوپولیسم . شود اي کارگر شهري پدیدار می کشد و چون جنبش طبقه روستا بیرون می
- 16: 1381تاگارت،(».کشاورزي متکی بوده است و پوپولیسم جدید راست افراطی در اروپا اساساً شهري و مهاجر ستیز است

هاي خودکامه، تضاد طبقاتی، نبودن آزادي بیان، ظلم و ستم بر مردم، خفقان و عقب ماندگی علمی و فرهنگی  وجود حکومت)15
همه و همه عواملی شدند تا پوپولیسم به دیگر نقاط جهان آسیا و آفریقا و کشورهاي جهان سوم نیز راه یابد این روند تا آن حد  ...و

ادبیات فرودستان یا «.پیش رفت که نویسندگان و شاعران بسیاري به بیان دردهاي مردم و گرایشات پوپولیستی در آثارشان پرداختند
ها ادبیاتی بوجود آوردند که زندگی مردم  این گروه از نویسنده. گذاري کردند ویسندگان فرانسوي پایهپوپولیسم را گروهی از ن

هاي طبقه فرودست و پایین جامعه  ها، به شخصیت آثار این نویسنده. کند ي پایین اجتماعی را توصیف می طبقه متوسط و طبقه
ایران در دوره معاصر  در)339: 1382میرصادقی،(».شد لیستی تصویر میگرایانه و گاه ناتورا اي واقع پرداخت که زندگی به شیوه

به طور ملموس این نگرش درآثارشان لحاظ نشده  گرچه شاید اند شاعران بسیاري به بیان مسائل پوپولیستی در اشعارشان پرداخته
شباهت بسیاري به ادبیات   ...یاقوتی واشرف درویشیان، صمد بهرنگی، منصور  علی« کسانی چون از میان نویسندگان نیز آثار.باشد

همواره اش  هاي اوج جوانی سال«بزرگترین شاعران معاصراست؛ که  احمد شاملو یکی از)340همان،(».دارد)پوپولیسم(فرودستان 
هاي سیاسی واجتماعی بوده  ها وطوفان اش سرشار از تنش وتاب داشته وزندگی حضوري نمایان وپرتب. جامعه، ي درعرصه

ها و  عدالتی ها و بی اي بسیار زیبا و هنرمندانه نمایشگر نابسامانی ا شعار او به گونه)229: 1381صاحب اختیاري ودیگران، (».است
با توجه به . اي غالب پیدا کرده است هاي اجتماعی و تضاد طبقاتی است؛ در این میان تعهد ادبی و اجتماعی در آثار او جنبه ناروایی

م جدید شکل معاصر پوپولیسمی است که، ابتدا در اروپاي غربی در اواخر قرن بیستم پدیدار پوپولیس«این که جنبش 

                                                        
صار آموزه ي سیاسی و اجتماعی که در دهه ي سوم سده ي بیستم در آلمان شکل گرفت و بر اصل انح] سیاست. [اسم Nazism: نازیسم  1

 .طلبی شدید تک حزبی نژاد پرستی افراطی، استبداد و سلطه طلبی استوار بود
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مایه بسیار مشترکی  اي از احزاب سیاسی متفاوت در کشورهاي مختلف طی این دوره شکل گرفتند که درون ومجموعه.شد
تا افق دید جدیدي را در شناخت . بال آن استاین پژوهش با بررسی پوپولیسم در شعر شاملو به دن) 115: 1381تاگارت،(».دارند

که پوپولیسم چگونه و به چه شکل و با چه هدفی دراشعار : شعر شاملو به روي مخاطب بگشاید و به این سوال اساسی پاسخ گوید
  .گر شده است  شاملو جلوه

  

  :پوپولیسم

گرفته شده و به معناي یک جریان ) Popularis(این اصطالح از ریشه التینی «پاپیولیسم، مردم انگیزي، یا همان پوپولیسم
اي  بندي و تصمیمات مهم سیاسی، اهمیت تعیین کننده ي مردم در تدوین، جمع سیاسی است که در آن به باورها و اعتقادات توده

نارودکیها  در بین روشنفکران رادیکال روسیه و به طور مشخص در بین«این جنبش نخستین بار) 305: 1384اغصان، رحیق(».دهد می
تواند بدون گذر از مرحله سرمایه داري، با اتکا به کمونهاي دهقانی به  یا خلقیون به وجود آمد که اعتقاد داشتند روسیه تزاري می

مردم «ها قرار داشت به طوري که  هاي پوپولیست مردم در رأس خواست) 269: 1374آقا بخشی و دیگران،(».سوسیالیسم برسد
باید به خواست و  هاي سیاسی را می تا حد مفهومی مقدس، و باور به این که هدف "خلق"یا  "مردم"هوم باوري، بزرگداشت مف

داند و این  را عین حق و اخالق می "مردم"مردم باوري خواست . هاي موجود، پیش برد ها و نهاد جدا از حزب» نیروي مردم 
آید که  پوپولیسم زمانی بوجود می« )299، 1373:آشوري(».شناسد ها و ساز و کارهاي اجتماعی می خواست را برتر از همه سنجه

پاي حاکم که انحصار قدرت، مالکیت و آموزش و فرهنگ را در اختیار دارد به ستوه  ي متمایز و دیر مردم از نظم تحمیلی طبقه
ایه داري تأکید محوریت پیکار اقتصادي ضد سرم«ژیژك در تعریف پوپولیسم بر) 100-101: 1956شیلز،(».آمده باشد

برخی از نویسندگان «در مجموع براي پوپولیسم تعریف روشن و دقیقی وجود ندارد تا آنجا که ) 200: 1381تاگارت،(».کند می
اما با وجود ) 21همان،(».اند که پوپولیسم مفهوم روشنی ندارد ي اصلی پوپولیسم، به این نتیجه قطعی رسیده دریافتن هسته

  .توان براي این مکتب در نظر گرفت اصل بنیادي را میهاي متعدد چند  تعریف

  

  :ها و مبانی پوپولیسم ویژگی

اي که مطلوب  ها با کانون آرمانی درون جامعه هم ذات پنداري پوپولیست«و )148،همان(».توسل به کانون آرمانی« ―
ها را  اش همنوا باشد و از همین روي اساساً آن انیآفریند که با کانون آرم ها و نمادهایی می ها، اسطوره پوپولیسم روایت.پندارند می

  )12-9همان،(».کند از محیط اطراف کسب می

) 99: 1996وست لیند،(».ي مردم است پوپولیسم نماینده« )11همان،(».دهند ها مردم را در کانون قرار می پوپولیست« ―
پوپولیسم اکثریت را در بند . داند یش میپوپولیسم با ستایش از مردم به عنوان کلی ارگانیک، جمع را مبناي خو«

  )172: 1381تاگارت،(».داند می

هدف « )10همان،(».پوپولیسم با سیاست ناسازگار است و سیاست از نظر پوپولیسم امري کثیف و فساد انگیز است« ―
و اصوال ) 173همان،(».باشد پوپولیسم شفافیت صریح است امور سیاسی باید تجسم خرد مردمان ساده و بنابراین باید ساده و صریح



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 204

دهد تا سایر  هاي مبتنی برنمایندگی است؛ و پوپولیسم بیشتر خود را به سایر ائیدولوژي ها نسبت می ها با نظام دشمنی پوپولیست«
  )11-9همان،(».ها را به خود اندیشه

-167: 1969وایلز،.(ستیز دارد ها سر مخالف نابرابري اجتماعی و اقتصادي است که مسبب آن نهادهایی هستند که با آن ―
  )26: 1381تاگارت،(».راست قدمی، سادگی و شفافیت صفات آشکار پوپولیسم است«و)171

  )9همان،(».تأثیر پذیري و همرنگی پوپولیسم با محیط خود ―

یاري هاي منفی بس هاي منفی نیز هست و این امر باعث شده است که اصوال دیدگاه البته جنبش پوپولیسم داراي ویژگی
 :شود ي این مکتب وجود دارد که به چند مورد از آنها اشاره می درباره

  )171-167: 1969وایلز،(».موافق مذهب اما مخالف استقرار مذهب است.جنبشی نامنظم است« ―

  )همان(».گاه به شدت نژاد پرست است« ―

  )همان(».از علم و تکنولوژي بیزار است«گاه  ―

ها، خودکامگان، چپ و راست بوده است زیرا تعهدي در برابر  خواهان، مرتجعان، دمکرات پوپولیسم گاه ابزار ترقی« ―
  )11: 1381تاگارت،(».هاي بنیادي ندارد ارزش

  )9همان،(».هاي بنیادین بهرگی ایدلوژي پوپولیسم از ارزش بی« ―

  )7-8همان، (».شود ه ناپدید میگذرد ک شود اما چیزي نمی گاه با قدرتی چشمگیر پدیدار می پوپولیسم گذراست و گه« ―

کند اما در عمل همواره اصالح  گري حمایت شگرف مردم را در مواقع بحرانی کسب می پوپولیسم با تظاهر به انقالبی«گاه  ―
  )همان(».است "بنیادي"طلب و ناتوان از ارائه ي اصطالحات 

  )18همان،(».ضدیت پوپولیسم با نخبگان و روشنفکران« ―

 

  احمد شاملو

ي دبستان را در خاش، زاهدان و  دوره«. در تهران متولد شد 1340آذرماه  21در تاریخ ) بامداد -صبح، الف -الف(حمد شاملو ا
صاحب (».گذراند) ارومیه(سال سوم دبیرستان را در رضائیه . دبیرستان را در بیرجند، مشهد و تهران طی کرد. مشهد گذراند

و ترك . پس از آن تحصیالت خود را ادامه نداد. ن به دلیل فعالیت سیاسی به زندان افتادپس از آ) 19: 1381اختیاري و دیگران،
از میان ) همان(».براي سومین بار ازدواج کرد 1343براي بار دوم و در  1326براي بار نخست، در  1326در سال«. تحصیل کرد

احمد شاملو هم مثل فروغ فرخزاد شاعري «. افته استدر شعر او جایگاهی ویژه ی "آیدا"همسرانش همسر سوم او با نام مستعار
فرخ (».زید هاست می ها و پلیدي تجربه گراست که در دنیاي واقعی و ملموس، دنیایی عینی و دیداري که ذره ذره آکنده از پلشتی

ماعی است که در بخش بینیم شاملو بیشتر شاعري اجت به همین دلیل در شعر او جلوه واقعی و ملموس زندگی را می) 7: 1383زاد،
پوپولیسم یا همان . پردازد هایش نیز در لفافه به بیان مسائل اجتماعی و سیاسی می عظیمی از شعرهایش حتی در بعضی از عاشقانه
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هاي پوپولیسم در زیبا و  در این پژوهش تأثیر ژرف مؤلفه. ادبیات فرودستان به شکلی بسیار زیبا در اشعار شاملو نمود یافته است
  .دگار شدن شعر شاملو نشان داده شده استمان

  

  فرضیه پژوهش

فرضیه ما بر این اصل استوار است که پوپولیسم یا همان ادبیات فرودستان در اشعار احمد شاملو با به تصویر کشیدن زندگی 
وتحلیل اشعار احمد شاملو نمود یافته است؛ که با بررسی وتجزیه ... مردم فرودست، خفقان سیاسی جامعه، مبارزه با تضاد طبقاتی و

  .براساس اصول مکتب پوپولیسم این فرضیه مورد بررسی قرارگرفته است

 

  ي پژوهش پیشینه

آثار زیادي  نیز درباره سبک شعري و  هنر . اند پژوهشگران و نویسندگان بسیاري به نقد وتحلیل شعر احمد شاملو پرداخته
ه این است که؛ در هیچ یک از آثار کار شده به موضوع پوپولیسم پرداخته نشده شاعري شاملو نوشته شده است؛ اما نکته قابل توج

اي از آثار و  به طور کلی درباره مکتب پوپولیسم کار اختصاصی صورت نگرفته است و آنچه که موجود است ترجمه. است
ده است؛ اشعار احمد شاملو بر در این مقاله سعی ش. به همین دلیل این پژوهش کاري نو خواهد بود. هاي خارجی است پژوهش

  .اساس اصول مکتب پوپولیسم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

  

  نمودهاي پوپولیسم درشعرشاملو

  : مردم

پیش فرض اصلی پوپولیست این است « .هاي پوپولیستی مردم و مشکالت آنان است شاید بتوان گفت بزرگترین انگیزه حرکت
دهند زیرا مردم به دلیل عادي  شان است که اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل می هاي جمعی و سنتکه فضیلت از آن مردم ساده 

بخش عظیمی از اشعار شاملو خطاب به مردم است؛ مردمی ) 146: 1381تاگارت،(».بودن و شایستگی خود حق حکم فرمایی دارند
  . که دردها و مشکالتشان براي شاملوقابل درك است

 روم، با شما و برايِ شما و من هم چنان می "

تان هستم -   ...-.برايِ شما که این گونه دوستارِ
  دوست داشتنِ شتاب و تأمل

  دوست داشتنِ مردم
  میرند که می 

  شوند آب می
  و در خاك خشک بی روح

  دسته دسته
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  )60 -59 -55: 1389شاملو، (طع نامه ق                                                                               "گروه گروه
پس چنین . اي در دست، بیرون آمده باشد اي بمباران شده، با جسد فرزند دردانه هنرمند درست مانند فردي که از میان ویرانه«

نی داند که به درستی، جهان بدون مردم، جها او در میان مردم است و می. زند فردي در کشاکش زندگی، مبارزه و مرگ قلم می
تونم  من اگه انسان باشم نمی«:گوید اي دیگر با اندیشه و هنر می شاملو خود در مصاحبه) 19: 1381درویشیان،(».بیهوده و یاوه است

به نقل از صاحب (».کنین ي اجتماعی پیدا می ترین شعراي من یه عقیده توي عاشقونه. تونم از درد شما غافل باشم، نمی
  ))139-147، 1343:اندیشه و هنر(1381اختیاري،

  اند ئی ز جنگلِ خلق شاعران خود شاخه "
ل خانه   .يِ فالن نه یاسمین و سنبلِ گُ

  بیگانه نیست شاعرِ امروز
  :هايِ مشترك خلق با درد

  زند، خند می او با لبانِ مردم لب
  درد و امید مردم را با استخوانِ خویش

  )142: 1389شاملو، (هواي تازي                                                                                       ".زند پیوند می 
و درد ... او با لبان مردم«و با تکرار . پردازد شاملو در این شعر هم به بیان موضوع شعر امروز و هم به بیان وظیفه شاعر امروز می

چون تنی "مردم".پوپولیستی مردم اساساً مبتنی بر یکپارچگی است مفهوم« .تأکید ژرفی بر این نگرش خود دارد» ...و امید مردم
کامال » مردم«ي پوپولیستی،  در اندیشه.شوند بسته، مبرا از تقسیمات بنیادي پنداشته می واحد بازنموده و چون موجودیتی متحد و هم

  )  143: 1381تاگارت،(».شکل یافته و خود آگاه هستند

 برف، پایان ناپذیر بود "

  ریختند که برف ها به خیابان می مردمی از کوچهاما 
  .پیراهن ِ گرم ِ برهنگی يِ شان بود

  .در تاریکی دست یک دیگر را قشرده بودند زیرا که بی کسی، آنان را به انبوهی يِ خانواده يِ بی کسان افزوده بود
هواي تازه  "...زدند ايِ گرسنه گان پیوند میآنان آسمانِ بارانی را به لب خند برهنه گان و مخمل ِ زرد مزرعه را به روی

  )247: 1389شاملو،(
پوپولیسم زمانی «. کند شاملو در این شعر وضع زندگی مردم و نبودن عدالت ظلم و بدبختی مردم را نیز در لفافه را نیز ترسیم می

هاي  جودیتی عام رویا روي شرایط و ناکامیبه همین نحو هنگامی که مردم به عنوان مو. شود ها تبدیل می آید که او به آن پدید می
اي واقعی  مردم نه یک ماهیت ایدئولوژیک، که رابطه«) 172: 1381تاگارت،(».شود می "من"جایگزین  "ما"گیرند مشابه قرار می

: گوید وردزورث در توصیفی ساده از شاعر می) 15: 1388الکالئو،(».میان عامالن اجتماعی است، یک راه براي ایجاد یکپارچگی
هنر را من همیشه چنین تعریف «:گوید شاملو نیز می) 48، 1386:وردزورث(».گوید شاعر انسانی است که خطاب به انسانها سخن می«

  ))49، 1345:فردوسی(1381به نق از صاحب اختیاري،(»"ي انسان طبیعت به اضافه"ام  کرده

 و من در لفاف، قطع نامه يِ میتینگ بزرگ متولد شدم"

  ...هاي زمان ام پیوند یابم مردمِ اعماق بجوشم و با وصلهتا با 
  -ها حک کنم يِ همه دیوان تا مردمِ چشمِ تاریخ را بر گلمه

  دارم مردمی که من دوست می
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  )289 -288: 1389شاملو،(هواي تازه                                 ":-!ام ترین عشقی که هرگز نداشته تر از بیش سهم ناك

  

  : سیاست

پوپولیسم نه نوع ویژه یک امر سیاسی «.هاي غلط است ها مسائل سیاسی و  مبارزه با سیاست یکی از اهداف بزرگ پوپولیست
کنند که طرفدار کاربرد  هاي سیاسی دفاع می ها از نظام پوپولیست«) 64الکالئو،(».ترین شکل یک امر سیاسی است بلکه ناب

  )159: 1381رت،تاگا(».ابزارهاي دموکراسی مستقیم هستند

 و معبرِ هر گلوله بر هر گوشت "

  .جود دهانِ سگی ست که عاجِ گران بهايِ پادشاهی را در انوالیدي می
  يِ دهانِ جنازه يِ هر بی چیز پادشاه و لقمه

  ...رضاخان شرف یک پادشاه بی همه چیز است
  يِ حماقت یک اسب پادشاهانِ خلق، با شیهه 

  به سلطنت نرسیدند،
  )68-66: 1389شاملو، (قطع نامه           ".ها را با بند ترازويِ عدالت شان به دار آویختند نام نگرفتند که انسان ها و آن

خواري،  ها، رواج انواع فساد، رشوه قانونی اش آزادانه بتواند در برابر بی هنرمند باید به عنوان وجدان آگاه و بیدار جامعه« 
رگرایی و ظلم و ستم و سانسور، ایستادگی کند و تمام کوشش خود را براي قانون مند کردن کشور به مآبی، انحصا بازي، قیم پارتی

و با . کوبد و سلطنت را می. کند پروا سازمان سیاسی کشور را تحقیر می شاملو نیز همین گونه بی) 27: 1381درویشیان،(».کار برد
الك الئو در این . دارد عدالتی که بر مردم روا داشته پرده بر می فساد و بی و از ظلم و. کند ذکر نام رضا خان پستی او را افشا می

خور فرصت طلب است که موجب فساد اجتماعی  هاي مفت سو استفاده از قدرت از سوي گروه.  باره معتقد است
شاملو کوشش «) 14، 1378:پاشایی(».هاي اجتماعی شاخص بسیاري از شعرهاي شاملو است اندیشه«) 118: 1388الکالئو،(».شود می

 "مسایل اجتماعی میهن خود"ي  کند اگرچه هیچگاه از فعالیت فردي و گروهی در زمینه ي فرهنگ متمرکز می خود را در عرصه
شاملو در اشعار بسیاري بی پروا به افشاي چهره ي پلید سیاستمداران و حاکمان کشور ) 22، 1377:مجابی(».گردان نبوده رو
  . پردازد می

 ر را در پستويِ خانه نهان باید کردنو "

نده و ساتوري خون آلود   آنک قصابان اند برگذرگاه ها مستقر، با کُ
  روزگارِ غریبی ست، نازنین

  کنند ها جراحی می و تبسم را بر لب
  کبابِ قناري بر آتشِ سوسن یاس پیروزمست

  )825-824: 1389شاملو،(هاي کوچک غربت  ترانه                                    "خدا را در پستويِ خانه نهان باید کرد
  ها گرگ – "

  بی قرار از خمارِ خون
  کنند حلقه بر بارافکنِ قافله تنگ می

  )848: 1389شاملو،(مدایح بی صله                            ".فشرند و از سرخوشی دندان به گوش و گردنِ یک دیگر می
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  مخواستم نامِ چنگیز را بدان نمی"
  خواستم نام نادر را بدانم نمی

  نامِ شاهان را
  محمد خواجه و تیمورِ لنگ،

ت دهنده فَ خواستم و  گان را نمی نام خ  
ت چشنده فَ 871: 1389شاملو،(مدایح بی صله                                                                            ".گان را خ(  

  دینار نه مزد شرافت مندانه يِ کار،کردم که هر  احساس می "
  که به رشوت، لقمه ئی ست گلوگیر

  برم تا فریاد برنیاورم از رنجی که می
  )627: 1389شاملو،(ققنوس در باران                                                                        ".کشم از دردي که می

  اضیانهاي بی رونق و خاموشِ ق و وجدان "
  يِ عدالت بر آن کشیده اند که تنها تصویري از دغدغه

  )667: 1389شاملو،(هاي خاك  مرثیه                                                                       ".نهند به خود بازم می
  .با خشم و جدال زیستم "

  و به هنگامی که قاضیان
  يِ اشتباه نیست بهاثبات آن را در عدالت ایسان شای

  کردند انسانیت را محکوم می
  زدند، و امیران، نمایشِ قدرت را  شمشیر بر گردنِ محکوم می

  )670: 1389شاملو،(هاي خاك  مرثیه                                                     ".محتضر را سر یر زانويِ خویش نهادم
  خواند آه اگر آزادي سرودي می "

  کوچک
  چون گلوگاه پرنده ئی، هم

  )799: 1389شاملو،(دشنه در دیس                                                ".ماند هیج کجا دیواري فروریخته بر جاي نمی

 ام هرگز از مرگ نهراسیده "

  .اش از ابتذال شکننده تر بود اگر چه دستان
  همه از مردن در سرزمینی ست –باري  -هراسِ من 

  )460: 1389شاملو، (آیدا در آینه                                          ".زد گورکن، از بهايِ آزادي يِ آدمی افزون باشدکه م
براي این منظور از عناصر ادبی تشبیه، . گوید ترین دردهاي جامعه سخن می در چند شعري که پیاپی ذکر شد شاملو از عظیم

اي هنرمندانه حاکمان و سیاستمداران  با استعاره... قرار از خمار خون  ها بی برد مثالً در شعر گرگ می نیز بهره... کنایه، استعاره و
اسمش را «:گوید اي با پیرنیا می ي بعد سیاسی و اجتماعی در اشعارش در مصاحبه شاملو خود درباره. کند کشور را توصیف می

ها شعر  کند این که حتی اگر غبارش به دامن شعر بنشیند آن را آلوده می قدر کثیف است سیاست نگذاریم، براي این که سیاست آن
سوختگی و فریب و دروغ و چاخان  و در ستایش انسان چون سیاست در ذاتش جز رذالت و پدر. شعر اجتماعی است. سیاسی نیست

 )611، 1378:پاشایی( ».و تبلیغات و این حرفها چیزي نیست
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  . پردازد ز به بیان مسائل سیاسی و اجتماعی میهایش نی شاملو حتی در عاشقانه

  زنی، که نان و رخت اش را  "
  در این قربان گاه  بی عدالت

  )477: 1389شاملو، (آیدا در آینه                                                         ".ام کند که من برخی يِ مجکومی  می
اي از زندگی را، چه زیبا و چه  تواند هر گوشه ادبیات می. و عالقه آزادي را محدود سازداي باشد که عشق  ادبیات نباید قاعده« 

شعر عاشقانه ي سیاسی نیز در چرخه ي ارتباطات «) 180، 1387:حسینی سید(».زشت، چه عالی و چه دانی موضوع بحث قراردهد
 )111: 1380باباچاهی،(» .منحصر به نظر رسدنیز مستقل و ... تواند از منظر زیبایی شناختی و کارکردهاي زبانی و می

  پس پشت مردمکانت، فریاد کدام زندانی است "

  )722: 1378شاملو،(ابراهیم در آتش                            "کند؟ که آزادي را، بر لبان برآماسیده، گل سرخی پرتاب می

  : کانون آرمانی

ي  اي که در آن همه دارند براي رسیدن به جامعه می آل و آرمانی گام بر هها همواره براي رسیدن به یک جامعه اید پوپولیست 
هاي دور تا امروز، همواره در جست و جوي آرمانی اجتماعی پیش  ادبیات و شعر از گذشته«.ها و آرزوهایشان تحقق یابد خواست

اجتماعی نیز تا روزگار یونان باستان  قدمت این پویه و تالش! آمده، و در پی مداواي دردهاي اجتماعی انسانها پوییده است
کانون آرمانی سرزمین تخیل است کانون آرمانی مکانی است . مردم ساکنان کانون آرمانی هستند«)283: 1377درگاهی،(»..رسد می

  ) 147: 1381تاگارت،(».سازد هاي مثبت زندگی روزمره را جلوه گر می که جنبه

  است، بوسه شان کوره است و صداشان طبل، و پوالد بالشِ بسترشانبه مردانی که استخوان هاشان آجرِ یک بن"
تک است قلبت را چون گوشی آماده کن... یک پ  

  :تا من سرودم را بخوانم
  سرود جگرهايِ نارنج را که چلیده شد -

  ...در هوايِ مرطوبِ زندان
  ...در هوايِ سوزانِ شکنجه
  در هوايِ خفقانی يِ دار،

  رد استفراقهاي خونین را نک و نام
  در تبِ دردآلود اقرار

  سرود فرزندانِ دریا را که در سواحلِ برخورد به زانو درآمدند
  بی که به زانو در آیند
  )45 -42: 1389شاملو، (23                                                                                  "!و مردند، بی که بمیرند

او با این . کشد ها به تصویر می ها و شکنجه شعر عظمت روح مردان مبارز و اوج مقاومتشان را در برابر رنجشاملو در این 
هاي بزرگی  زیرا آرمانشهري که مردمانش چنین انسان. خواهند بسازند تصویر کند اي را که این مردان می خواهد جامعه توصیف می

  . گنجد باشند، وصفش در کالم نمی
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دهد که چرا در شعارهاي پوپولیستی به شدت بر همگونی مردم  نی ساکنان خیالی کانون آرمانی نشان میوحدت و همگو«
  ) 148-149: 1381تاگارت،(».آورد ها را فراهم می ي حذف پلیدي کانون آرمانی نمادي است که بهانه. شود تأکید می

 شب "

  با گلويِ خونین
  خوانده ست 

  دیرگاه، دریا  نشسته سرد
  ، در سیاهی يِ جنگل به سويِ نوریک شاخه
  )346: 1389شاملو، (باغ آینه                                                                                       ".کشد فریاد می

  :فریاد برداشتم "
  نشستید شد آن زمانه که برمسیحِ مصلوبِ خویش به مویه می -

  تکه اکنون ،هر زن، مریمی اس
  و هر مریم را عیسائی بر صلیب استف

تا ل جبی تاجِ خار و صلیب و ج  
  )582-581: 1389شاملو، (درخت و خنجر و آینه : آیدا                             ".بی پیالت و قاضیان و دیوانِ عدالت

یک شاخه در  "اوج امید را در . دارد یدر این دو شعر شاملو امید به رسیدن به کانون آرمانی را با مردمانی آرمانی را بیان م
که داراي نوعی . اي انداموار استوار است ي جامعه کانون آرمانی بر اندیشه«.دارد بیان می".کشد سیاهی جنگل به سوي نور فریاد می

مسائل «). 149همان،(».گیرند بنابراین محدودتر از اجتماعات است، که در چارچوب مرزهاي ملی قرار می. همبستگی طبیعی است
کانون آرمانی را ) همان(».دهند ها را تشکیل می هاي ثانوي پوپولیست انگیزد دغدغه اي بر خارج از کانون آرمانی حتی اگر عالقه

  :ي فاضله در نظر گرفت اي یک مدینه توان به گونه می

  کتابِ رسالت ما محبت است و زیبائی ست – "
  .هاي بوسه بر شاخِ ارغوان بسرایند تا بلبل

  ایم شوربختان را نیک فرجام، برده گان را آزاد و، نومیدان را امیدوار خواسته
  تا تبارِ یزدانیِ انسان
  .اش را، بر قلم رو ِ خاك بازیابد سلطنت جاویدان

  کتابِ رسالت ما محبت است و زیبائی ست
  تا زهدانِ خاك از تخمه ي ِ کین

  )465: 1389شاملو، (آیدا در آینه                                                                                           ".بار نبندد
ي فاضله ناکجا آباد  ، مدینه)آرمانی(ي دلخواه  شهري خیالی یا فرضی  داراي قانون، حکومت و جامعه: آرمانشهر«
آرمانشهري که محبت و زیبایی اساس . کند ترسیم می در این شعر شاملو آرمانشهر خود را کامالً)16: 1384صدري افشار،(».است

 .آرمانشهري که درآن آزادي است و ناامیدي در آن نیست. آن است

  

 :مخالف نابرابري اجتماعی و اقتصادي 
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وي معتقد بود باید به تقسیم مالکیت بزرگ ارضی و . نظریه اقتصادي پوپولیسم را پی ریختند 1سیسموندي. سی.آثار جی«
در کشورهایی که کشاورز صاحب زمین : گوید سیسموندي می«) 157-158: 1386سه یر و دیگران،(».ز آن دست زدصنعتی و ج

برداري از زمین بر اساس  کنند؛ کشورهایی که در آن بهره هاي زمینی کال به مردمی تعلق دارد که کار می است و در جایی که مائده
) 158همان، (».کند آشکارا ببیند اي که در آن زندگی می ند عشق مردم را به خانهتوا گیرد آدمی همه جا می پدر ساالري انجام می

زبان «)173-178: 1968آیزابرلین و دیگران، (».پوپولیسم اگرچه به مردم مختلفی اشاره دارد اما روي سخن آن اکثریت است«
هاي سرشناس و پرنفوذ، اشراف  مزدان، آدم پوپولیستی سرشار از تصاویر منفی  و اهریمنی از روشنفکران، بوروکرات، قلم به

  )146: 1386تاگارت،(».هاي مفت خور است هاي سرخورده پولدار غارتگر، نویسنده

 !هی – "

 !چه کنم هاي سر به هوايِ دستانِ بی تدبیرِ تقدیر

  هاي اشرافیت ها و ملیله پشت میله
  پشت سکوت و پشت دارها، پشت افتراها، پشت دیوارها

  -با قابِ سیاه شکسته اش –ز و روزِ میالد پشت امرو
  پشت رنج، پشت نه، پشت ظلمت
  )42: 1389شاملو، (23                                                                              "پشت پافشاري، پشت ضخامت

  و آن   کس که برايِ یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق "
  برايِ یک لقمه نان در دهان و سه لقمه نان در کفو آن کس که 

  و آن کس که برايِ یک خانه در شهر و سه خانه در ده
  با قبا و نان و خانه يِ یک تاریخ چنان کند که تو کردي، رضاخان

  ...نام اش نیست انسان
  دانم چیست من نمی

  )67 -66: 1389شاملو، (قطع نامه                                                                           "!به جز یک سلطان
  .و دروغ"
  يِ تو عصري که ضمانِ کام کاري "

  ي ِ قدرت ات زنی و به پشتوانه ست که به جیب می پول ِ چایی
  )519 -517: 1389شاملو، (درخت و خنجر و آینه : آیدا                                "از سمسارهاو رئیسه گان

را به وضوح بیان ... هاي اجتماعی و اقتصادي، فقر و در این چند شعر شاملو با زبانی تلخ و گزنده تضاد طبقاتی، نابرابري
آورد؛  آنجا که تکرار می) 54: 1375رضایی نیا،(».انگیزد مهم آن است که هر شعر و اثر ادبی، چه مایه، همدلی ما را بر می«. کند می

اي دیگر نیز همین تکرار و تأکید را بیان  در قطعه. ها دارد ها و ظلم تأکید بر این نابرابري "...پشت  ها، پشت سکوت، پشت میله"
سپس نام رضاخان را به عنوان  "...آنکس که براي یک قبا، آن کس که براي یک لقمه نان، آن کس که براي یک خانه ".دارد می

گوید  ارزشی پول سخن می در شعر بعد نیز از بی. کند ات را در کالمش بیان میو عظیم ترین انتقاد. دارد سمبل ظلم و فساد بیان می
  .گزارند گشاید که به خاطر پول انسانیت را به حراج می و زبان به انتقاد از کسانی می

                                                        
یکی از منتقدان اولیه ي که با نظري نافذ، عقاید مکتب کالسیک را مورد انتقاد قرار داد،لئوناردو سیمون سیسموندي  یک مورخ سویسی   1

  .است
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 :1381تاگارت،(».کنند هاي مهم پوپولیستی تفاوتی است که تهیدستان میان خود و بخشی از نخبگان احساس می از ویژگی«
طلبان  خواهان اصالح در روسیه بتدریج این کشور مورد توجه تمام آزادي 1917اکتبر  28پس از پیروزي انقالب سوسیالیستی «) 26

کشان، وجه شناخته  آزادیخواهی و طرفداري از طبقات محروم، و مبارزه علیه ثروتمندان و بهره. گوشه و کنار جهان قرار گرفت
 )195-196: 1380غالمحسین زاده،( ».رفت ي آن به شمار می شده

آمیز و با زبانی انتقادي از  داند و در شعرهاي مختلفش با بیانات اعتراض شاملو فقر را یکی از عظیم ترین مشکالت جامعه می
 :گوید وسعت فقر در جامعه که نتیجه ي بی عدالتی و ظلم و فساد درونی جامعه است سخن می

  ئی بی پاي لغزانم ات بر مخمل ِ اندیشه نمی "
  : غلتانم ات بر بستر ِ نرم ِ خیالی خام نمی

  کند تن گرم؟ دو کودك بر جلوخان ِ کدامین خانه با رؤیاي ِ آتش می 
  سه کودك بر کدامین سنگ فرش ِ سرد؟
  و صد کودك به نم ناك ِ کدامین کوي؟

  دو کودك بر جلو خان ِ سرائی مرده اند اکنون
 )137 -136: 1389شاملو، (هواي تازه  ".و صد کودك به خاك مرده ي ِ مرطوب سه کودك بر سریر ِ سنگ فرش ِ سرد

 اي دریغ! اي دریغ "

  که فقر
  )623: 1389شاملو،(ققنوس در باران                                                        ".چه به آسانی احتضارِ فضیلت است

  دریغا که فقر "
  ممنوع ماندن است

  ها از توانائی
  )626: 1389شاملو،(ققنوس در باران                                                                         "-به هیأت محکومیتی؛

  صبحِ پائیزي، در رسیده بود با بويِ گرسنه گی "
  )627: 1389شاملو،(ققنوس در باران                                                                                   "در ره گذرها

  
  :تأثیرپذیري و همرنگی با محیط

تواند احساسات خواننده را برانگیزد  گیرد می ترین حاالت و فضاها بهره می هنگامی که شاعر از محیط خود در توصیف جزیی
کند و بیانگر  هنر مدرن نقشی چنین اساسی ایفا میابداع جزئیات در «هاوز معتقد است که . و او را در ژرفاي معناي شعرغرق سازد

ها مردم را بر حسب این که کجا هستند به تصور  پوپولیسم«و ) 210: 1378هاوز،(».ي فردي و اصیل هنرمند است تجربه
. ه برده استاز زبان عامیانه بهر...شاملو در بسیاري از اشعارش چون دختراي ننه دریا و پریا و)  147: 1381تاگارت،(».آورند می

هاي عامیونه نمیشه بیان  هاي عامیونه رو قطعاً جز با کلمه قصه... هاي عامیونس این چندتا شعر قصه«:گوید خود او در این باره می
  )161: 1381زرین کوب،(».بامداد یک اثر پر مایه است از شعر امروز.قطعه ي پریا اثر ا«) 664، 1378:پاشایی(».کرد

  يِ دیبا داغونه ه، خونهامشب تو شهر چراغون "
  مردمِ ده مهمونِ مان، با دامب و دومب به شهر میان
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  داریه و دمبک می زنن،می رقصن و می رقصونن                                               
  !پریا

  اگه تا زوده بلَن شین
  .صداش میاد: رسیم به شهرِ مردم، ببینین می

  ...ده هاش میادجینگ و جینگ ریختنِ زنجیرِ بر
  }!نمی دونین پریا! آخ{ ... عوضش تو شهرِ ما   

  غلوما آزاد می شن، ویرونه ها آباد می شن
  هر کی غصه داره

  )197-198: 1389شاملو،(هواي تازه                                                                         ".غمِ شو زمین می ذاره
هاي  متل ها و افسانه«)112: 1379اسحاق،(».شود هاي مجرد عرفانی فرود آمده زمینی می از آسمان اندیشهشعر جدید فارسی « 

  » )161: 1381زرین کوب،. (هاي هنري است عامیانه بی شک پر معنی ترین و عمیق ترین آفرینش

 بارون میاد جرجر"

  رويِ خونه هايِ بی در
  چهار تا مرد بیدار
  )192: 1389شاملو،(هواي تازه                                                                                     "نشسه تنگ دیفار

  غصه نخور دیوونه "
  -کی دیده که شب بمونه؟
  زهره يِ تابون این جاس

شت مرداس م تو گره  
  وقتی که مردا پاشن
  )193: 1389شاملو،(هواي تازه  "ابرا زِ هم می پاشن

و در لفافه زبان به انتقاد از وضع . دارد هاي پوپولیستی خود را بیان می ر این اشعار نیز شاملو با استفاده از زبان عامیانه اندیشهد
  .گوید موجود و امید به آینده اي روشن در کانونی آرمانی سخن می

  
 :نمودهاي منفی پوپولیسم 

اي که ممکن است؛ مخاطبان  به گونه. شود ملو نمودهاي منفی نیز دیده میعالوه بر نمودهاي مثبت پوپولیسم در بعضی اشعار شا
هر هنرمند بزرگی، در مرکز وجودي خود، یک «اما باید دانست که . به این نتیجه برسند که تناقض در شعر شاملو وجود دارد

در وجود ایشان خود را آشکار  شاید یکی از عوامل اصلی عظمت هنرمندان، همین نوع تناقضی باشد که. تناقض ناگزیر دارد
  )       395-396: 1386شفیعی کدکنی،(».کند می

                                                                                                

  : موافق مذهب اما مخالف استقرار مذهب و نژاد پرستی
 اعراب فریب ام دادند "
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 .عِ سیاه نشاندند و گردن زدندگان بر نط مرا و همه

  .نمازگزاردم و قتلِ عام شدم، که رافضی ام دانستند
  .نمازگزاردم و قتلِ عام شدم، که قرمطی ام دانستند

  آن گاه قرار نهادند که ما و برادرانِ مان یک دیگر را بکشیم و 
  )883 -882: 1389شاملو، (مدایح بی صله                                       "!این، کوتاه ترین طریقِ وصولِ به بهشت بود

اعراب فریب ام «گوید  آنجا که می. گشاید و به مذهب نگاهی نژاد پرستانه و تلخ دارد شاملو در اینجا زبان به اعتراض می
  .مخاطبش برانگیزد تا احساسات ناسیونالیستی را در. دهد اش در ذهن در مقام مقایسه قرار می اعراب را با خود ایرانی» ...دادند

  

  :بهرگی از ارزشهاي بنیادین و گذرا بودن بی

  .روید در به درتر از باد زیستم، در سرزمینی که گیاهی نمی "

  !اي تیز خرامان
  )589: 1389شاملو، (آیدا در آینه                                                  ".يِ پايِ من، از ناهمواري يِ راه شما بود لنگی

  !يِ من برویم اي یار، اي یگانه "
  !دست مرا بگیر

  سخنِ من از درد ایشان بود، خود از درد ایشان بود،
  !خود از دردي بود، که ایشان اند

  )590: 1389شاملو، (آیدا در آینه                    ". اینان دردند و بود خود را، نیازمند جراحات به چرك اندر نشسته اند
گویند و  مردمی که دروغ می. شود گوید در این ابیات از مردم دلگیر می هاي آنان سخن می ه همواره از مردم و دردشاملو ک

ممکن است مخاطب در نگاه اول تصور کند که افکار پوپولیستی . پردازد ها می با زبانی تلخ به  انتقاد از آن. نهند درد بر دل او می
  .خواهد از هجرتش بگوید تا شاید بتواند مخاطبش را به حرکت برانگیزد نیست شاملو می در حالی که چنین. شاملو گذرا است

 شهر  "

  )510: 1389شاملو، (آیدا درخت و خنجر و خاطره                                             ".همه بیگانگی و عداوت است
 در آوازِ من، زندگی بی هوده هست "

  ار، که در تالشِ تاراندنِ مرگ، با شتابی دیوانه واربی هوده تر از تشنجِ احتض
  کند گیِ را مصرف می يِ زنده باقی مانده

  )634: 1389شاملو، (ققنوس در باران                                                                        "تا مرگ کامل فرا رسد
  .انگارد ؛ و تمام ارزش زندگی را بیهوده میداند در این شعر شاملو ارزش زندگی را هیچ می

  

 :ناتوانی در رسیدن به اهداف در مواقع بحرانی

  مرگ من سفري نیست، هجرتی ست "
 )544: 1389شاملو، (آیدا درخت و خنجر و خاطره              ".اش داشتم، به خاطرِ نامردمان از وطنی که دوست نمی
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تا به مبارزه با ظلم بپردازند و به آرمانهاي خود برسند؛ اما . مردم را با خود همراه سازدکند؛  تواند سعی می شاملو تا آنجا می
  .گوید شود سخن از هجرت با مرگ می چون ناگزیر و ناتوان می

  
:  

رساند که؛ پوپولیسم هم به شکل مثبت در قالب  بررسی اشعار شاملو بر اساس اصول مکتب پوپولیسم ما را به این نتیجه می
مردم، سیاست، نابرابري اجتماعی و اقتصادي، کانون آرمانی و همرنگی با "هاي اصلی مکتب پوپولیسم  ن مؤلفه از مولفهچندی
بهرگی از ارزشهاي بنیادین  موافق مذهب اما مخالف استقرار مذهب و نژاد پرستی، بی": ، و هم به شکل منفی در چند مؤلفه"محیط

در شعر شاملو نمود یافته است؛ اما عناصر و ابعاد مثبت پوپولیسم در  ".اهداف در مواقع بحرانیو گذرا بودن و ناتوانی در رسیدن به 
نمودهاي منفی در . از نمودهاي پوپولیستی سیاست و مردم از همه بیشتر در شعر او جلوه کرده است. تر است شعر او بیشتر و برجسته

بیند زبان  را، تنها آنجا که سکون و سکوت مردم را در برابر ظلم و فساد میشعر او نیز حقیقت و اعتقاد  قبلی احمد شاملو نیست زی
توان گفت که اهداف پوپولیستی به شکلی مثبت و سازنده و نه مخرب و در جهت رفع مشکالت  در نهایت می. گشاید به شکوه می

 .ار شاملو نمود یافته استبسیار زیبا و هنرمندانه  در اشع... مردم و رسیدن به عدالت اجتماعی زدودن فقر و 
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٢١٤  

  هاي بشري در مثنوي معنوي موالنا بررسی سه مصداق از حق

  )اي حقوق محاکمه حق آموزش، ،اتیححق (

  
  1مهدي رضوي فرد دیس

  

  :دهیچک

فراوانی برخوردار  تیاهماست که در روزگار کنونی از  ریاخي مدرن و قرون ایدن دهییزاي کهن ایدني در ا شهیرحقوق بشر با 
مداري  عتیشرمبناي آن انسان مداري است و نه  نیتر لیاصی که نید. شود یم ادنوظهور از آن ی ینیدشده و حتی گاهی به عنوان 

قد واسط آنها تساهل و تسامح  ها و آزادي عبارتند از حق زیندهنده آن  لیتشکو عناصر  هاي بشري آن هم مبتنی بر برابري که ع
در مثنوي موالنا پرداخته است و ) هیاعالممندرج در (هاي بشري اي به بررسی برخی از حق رشته نیبمقاله از منظري  نیا. است

و مماس با  گریکدی دیمؤکه هر چندکامال  افتموالنا نسبتی ی شهیاندحقوق بشر معاصر و  انیمتوان  نگارنده مدعی است که می
تر و  با آن را آسان وندیپو  سازند یمي دارند که حقوق بشر را براي ما معنادار گریهمدهاي باز رو به  اما پنجره ستندین گریهمد
  . تر قیعم

که  لیدل نیابه  اتیححق . اي پرداخته شده است ،حق آموزش و حقوق محاکمهاتیحیی چون حق ها حقپژوهش به  نیادر 
 که از لیدل نیابه  زیناي  حق آموزش و حقوق محاکمه.حقوق بشر است هیاعالمي مندرج در ها يآزادحقوق و  گریدیی براي مبنا

ی به هیبدحقوق توسط موالنا امري  نیا رشیپذ دیشاهر چند در نگاه اول . ها زندگی اوست دستاوردهاي بشري در قرن نیمهمتر
و ضرورت  تیاهمکشد و  می ریتصواز مثنوي موالنا را به  گریدآنها با مثنوي سطحی  قیدق قیتطباما بررسی علمی و  دیآ نظر 
  .سازد یماثر بزرگ را خاطر نشان  نیاجامعه با  شتریبیی هر چه آشنا

   

اي، مثنوي معنوي ، حق آموزش، حقوق محاکمهاتیححقوق بشر، حق  :هاواژه دیکل

                                                        
  فارسی اتیادبکارشناس ارشد   - 1
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  :ـ حق1

در قاموس لغت به معناي ثبوت، ضد باطل و موجود . ها داراي دو معناي لغوي و اصطالحی است واژه حق مانند سایر واژه«
االمر باشد حق  اي را که مطابق با واقع و موافق با نفس علماي علم منطق قضیه....نباشد ثابت و وجود ثابتی است که انکار آن روا

شود در برابر  گویند حق حکم مطابق با واقع است و شامل اقوال و عقاید می نامند و در مورد تفاوت آن با صدق می می
  } 23ـ4: 1384جوادي آملی،{»..باطل

حق .4حق در مقابل سحر .3حق در مقابل گمراهی .2حق در مقابل باطل .1«: رود میحق در قاموس دین در چهار معنا به کار 
  } 28: پیشین{»در مقابل هوا و هوس

دانند که در زبان  گفتیم که برخی حق را امتیازي می. اما آنچه مد نظر ما در این پژوهش است حق از منظر حقوقی آن است
حق نوعی است از سلطنت بر «: خوانیم ن که در همین معنا با مراجعه به دهخدا میآن چنا. شود حقوقی به سلطه و اختیار تعبیر می

پس حق مرتبه ضعیفی است از ملک بلکه نوعی از ملکیت . چون قصاص و حق حضانت. چیزي متعلق به شخص
  }دهخدا،مدخل حق{».است

از میان تعاریف ارایه شده ..«: اند دانسته اند و آن را بیشتر سلطنت تر میان ملکیت وسلطنت تفکیک نموده اما در متون تخصصی
حق سلطنت : الحقُ سلطنه فعلیه ال یعقَل طرفیها بشخصٍ واحد.(تر از همه آن است که حق از سنخ سلطنت است نه ملکیت جامع
حق یک طرف صاحب حق و دیگر آنکه ) اي است که با فرض یک طرف قابل تصور نیست بلکه باید قایم به دو طرف باشد فعلیه

  } 24ـ5: 1384جوادي آملی،{»بر ذمه اوست

حقوقدان (دهند به شکلی که جان آستین  پردازان حضور قانون و مبانی قانونی را در تعریف آن جاي می اما برخی از نظریه
ي حقوق نیز در ترمینولوژ.باشد داند که دیگري به حکم قانون در برابر او ملزم به انجام عملی می دارنده حق را کسی می) انگلیسی

در فقه در همین معنا کلمه سلطه را بکار . شود قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده شده حق نامیده می«:خوانیم می
  }،حق1384جعفري لنگرودي،{».برند می

  .ددانن گیرند و در تعریف حق عنصر قدرت را مهم می اما هستند کسانی مانند جان استوارت میل که به این تعریف خرده می

دهند بدین صورت که اگر انسان حقی دارد دیگران نیز همان  بسیاري از دانشمندان حق را در برابر و در تقابل تکلیف قرار می
یعنی من هم صاحب حقم و هم متعهد به آن هر چند برخی . حق را دارند و چون چنین است حق من در معنی تکلیف من نیز هست

دسته تقسیم کرد که فقط در یکی  4ال هوفلر این تعریف را به چالش کشید و روابط حقوقی را در براي مث«. این امر را قبول ندارند
گیرد مثل آزادي مردم در  قرار می» نه حق«گیرد و در شکلی دیگر حق در برابر نفی خود یعنی  ها حق در برابر تکلیف قرار می از آن

  .کند را بپوشم ولی این تکلیفی به من بار نمیبرخی امور مانند اینکه من آزادم و حق دارم فالن لباس 

معناي سوم قدرت و توانایی بر انجام یک امر است مانند حق یک انسان بر وصیت کردن مانند حق مالک بر اخراج ملک از 
درت توانند نسبت به من اعمال ق وقتی من مصونیت دارم دیگران نمی. و در معناي دیگر حق به معنی مصونیت است. مالکیت خود

  }42- 60:  1384موحد،{».طفل را از پدر و مادر بگیرد مگر به علت قانون تواند ینمکنند مثال کسی 
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بندي هارت از حق اشاره  توان به تقسیم هاي دیگري نیز وجود دارد که از آن جمله می بندي بندي، تقسیم صرفنظر از این تقسیم
حق اختصاصی که ناظر بر (هاست جودیت آن ناشی از عمل ارادي انسانحقی که مو. کند را به دو نوع تقسیم می حقاو : کرد 

این حق ). حق عمومی(و حقی که بدون دخالت اراده انسانی موجودیت دارد ) روابط یک فرد معین در برابر افراد دیگر است
چه هیچ . طبیعی خواند توان آن را حق شود و از همین روي می عمومی حقی است که به صرف انسان بودن براي انسان حاصل می

  .تواند آن را از او بگیرد کس در آفریدن آن دست نداشته و هیچ کس هم نمی

آنچه در تقسیم هارت حق . کند مانند عقد نکاح در حق اختصاصی فرد با عهد و پیمان آزادي خود را به نفع دیگري محدود می
  }62ـ64: همان {.شود شناخته می شود در اصطالح رایج امروزي به نام حقوق بشر عمومی خوانده می

از این تعاریف فلسفی و بعضا معاصر که بگذریم باید دید که حق در اندیشه متفکران قدیم ما به چه شکلی بوده است؟ آیا از 
ها برخوردار است؟ بررسی حق در متون کهن عرفانی زبان فارسی و باالخص واکاوي آن در مثنوي  همین عناصر و چارچوب

نا مستلزم توضیح و شرح آن در بستر تاریخی ـ فرهنگی روزگار کهن و روشن نمودن برخی از زوایاي اجتماعی آن معنوي موال
  . روزگار است

  ـ مفهوم حق در بستر تاریخ 1ـ1

همان طوري که پیشتر گفتیم حق در جهان معاصر بیشتر به نوعی امتیاز و سلطه و اختیار اشاره دارد که توسط دولت و حکومت 
ایم که حق معانی مغایري دارد و مفهوم حق در ضدیت با باطل، مشهورترین معناي آن  گیرد اما این را نیز گفته دفاع قرار می مورد
شده یک مفهوم اخالقی بوده است،  اما آیا سخن برخی از صاحب نظران که معتقدند آنچه در گذشته از مفهوم حق اراده می. است

تواند مطابق با واقع باشد؟ آیا اصال بشر جهان کهن و سنتی با مفهوم حق به عنوان یک  طلق میگیري م صحیح است؟ آیا این نتیجه
  حق و امتیاز آشنایی نداشته است؟ 

بخشی از دانشمندان باور دارند که به طور کل حق تا اواخر قرون وسطی نقش مهمی در گفتمان سیاسی و اخالقی ایفا «
  }269: 1378بی گلدینگ، {».اند هاي اخالقی افالطون و ارسطو برجسته نشده نظامکرده است و اساساً مفهوم حق در  نمی

در توضیح باید گفت در نگاه این . کند و محصولی نوین است از رنسانس به بعد است که معناي جدید حق خودنمایی می«
دو مقوله متفاوت است و چنین توضیح  دنیاي کهن قرار گرفته است و» حق بودنِ«جهان معاصر در مقابل » حق داشتنِ«اندیشمندان 

گرا نیست و تفاوت حقوق  مدار و حق دهند که ادعاي حقوق بشر مدرن به هیچ وجه به معناي نفی وجود باورها و رفتارهاي حق می
ن یعنی انسان مدرن به یک خودآگاهی دست یافته و ای. بشر نوین با آنچه در گذشته مطرح شده در خود آگاهی و تدوین آن است

  }34: 1381راسخ،{» .مطلب از پس ذهنش به جلوي ذهنش آمده است

باید دانست که شاید ویلیام اوکان اولین کسی باشد که مفهوم حق را به مفهوم امروزین به کاربرد و نظر او مبناي دیدگاه بلک «
پسندد بدون هیچ قید و کنترلی مگر  از نظر استون حق قدرت اقدام به عمل است آن گونه که فرد می. استون درباره حق قرار گرفت

  }273: 1378گلدینگ،{».قید و کنترل برخاسته از قانون طبیعت

هایی موجود باشد که با ادعاهاي  بنابر این مبانی این اندیشمندان معتقدند که هر چند ممکن است که در منشور کوروش فرمان
به فرض کوروش تئوري حقوق بشر داشته یا حق را به مفهوم حق حقوق بشر مدرن قابل تطبیق باشد اما این بدان معنا نیست که 

  } 33: 1381راسخ،{.دانسته است داشتن در برابر حق بودن می
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توانیم بر این بخش اخیر سخن  ورزان موافق نیستیم اما در راستاي موضوع این پژوهش می هر چند با برخی مبانی این اندیشه
و مصادیق حقوق بشر در مثنوي معنوي و امثال آن به معناي ادعایی بر وجود کامل این  صحه بگذاریم که تالش براي یافتن مبانی

مدارانه آن هم با مبانی  رسد که تالش براي اثبات اینکه موالنا نگاهی حق باشد و به نظر می مصادیق و مبانی در این متون نمی
اما همین که برخی از مبانی و مصادیق را هر چند که بر مبانی . برد اومانیستی و با نتایجی بدینسان مدرن داشته، راهی به دیهی نمی

چه بسیاري از این اندیشمندان تجددگرا که به سنت . متفاوتی سوار باشد بیابیم خود گامی است که ارزش آن انکارناپذیر است
گرایی  نبوده است و از این رو انسان رسند که اصوالً انسان تا پیش از دوران مدرن واجد هیچ شأنی نقدهاي تندي دارند به اینجا می

شناسند که نتیجه آن  دانند و در چارچوب چنین دیدگاهی رابطه انسان و دین را منشأ از خودبیگانگی انسان می را حاصل تجدد می
طاعت انسان جز عبودیت و ا«چرا که بر این باورند که . انجامد به انکار هر گونه شأنی براي انسان در عرفان و متون عرفانی نیز می

  }22: 1382کچوئیان ،{»اي ندارد فراموشی و سرکوب حقیقت او نتیجه

کنند و دنیاي جدید را  مداري را در دنیاي کهن انکار می دانند و هر گونه حق مدار می اینان بر این اساس دنیاي سنت را تکلیف« 
انسانی که «: کند همه این مباحث است ـ چنین تعریف میگرایی تجدد را ـ که پایه  آن چنان که کانت انسان.خوانند مدار می حق

اقتدار و مرجعیتی باالتر از خود و عقل خودبنیاد را پذیرفته و بدان تن دهد حتی اگر این اقتدار خدا و دین باشد، خویش را بنده 
ظم وجود و عدم طغیان در برابر آن از این منظر علیرغم هر شأنی که انسان در سنت داشته به اعتبار تمکین در برابر ن» .ساخته است

  } 23: پیشین {».ارزد گرایی به چیزي نمی بنابراین، این انسان. تحقیر شده است چون خود بنیاد نیست

بنابر این مبانی، تجددگرایان بر این باورند که در نگاه سنتی عالم داراي نظمی است که واضع آن خدا یا طبیعت است و اگر «
مداري که بنابر آن موجودات عالم و از جمله  ن از تکلیف در برابر این نهاد برتر است و این یعنی تکلیفسخن از تکلیف است سخ

در حوزه رفتاري نیز نظم حیات باید تابع نظم عالم باشد و نباید از حدود وجود . توانند واضع نظم وجودي عالم باشند ها نمی انسان
از آنجایی که . هایی است که در نظم تجدد مجاز شمرده شده است ر نهی شده همانشناختی عالم تجاوز کند اما برعکس، این امو

. در دنیاي مدرن نظم وجود از دست رفته لذا مفهوم تکلیف، از دست رفته و لذا در تجدد نظمی از پیش مقرر و مقدر وجود ندارد
اند و بر این باورند که شأن انسان  در سنت نه  ي خواندهمدار صاحبان این اندیشه فقدان این الزامات براي رفتار و حیات انسان را حق
مداريِ انسانِ متجدد، نظم بر پایه طغیان در برابر خدا و طبیعت  بر پایه اراده خود بلکه بر پایه نظم هستی و اراده خداست ولی در حق

  }23ـ5: پیشین{» .و عدم قبول حدود بر رفتارهایش است

گرایی وابسته به وجود خدا ارزشی ندارد،  ایج پذیرفته شده اینان مانند اینکه اساسا انسانباید گفت که برخی از مبانی و نت
مداري مدرن به معناي عصیان در برابر خدا و طبیعت است مناقشه برانگیز است و  اش مشخص نیست و اصوالً این مبنا که حق چرایی

نظر کلیسا را به عصیان در برابر خدا تعبیر کنیم  شک مغز و تنگچرا که اگر عصیان انسان در برابر خداي موهوم، خ!! قابل تأمل
توانیم این عصیان را به عرفاي اسالمی و از جمله موالنا نیز نسبت دهیم که بسیار مستحکم در برابر خداي قالبی، متعصب و  می

مجلس سماع  زنان و حرف از  چه در میان بازار و چه در. عبوس فقیهان عصر خود قد علم کرد و به رقص و پایکوبی برخاست
  :آزادي بیان و آزادي مذهب به میان آورد

  )  2/1784(خواهد دل تنگت بگو هیچ ترتیبی و آدابی مجو              هرچه می        

مداري موالنا را با این  توان حق همان طوري که گفتیم هرچند تا حدي این سیر تحول مفهوم حق قابل پذیرش است و طبعاً نمی
شکل جامع و با تعریف امروزین، از مثنوي استخراج کرد اما انکار وجود مفهوم حق به معنایی غیراخالقی و حقوقی و به معناي 

چرا که در متون کهن نوعی از حق . نوعی سلطه و اختیار و یا حتی به معنایی که با حقوق بشر مرتبط باشد نیز قابل پذیرش نیست
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بیند و خود را به  ترین مقام آن را بر ذمه خود مترتب می این حقی است که عالی«یار است و که موسوم به حق پیشینی است بس
. کند و نه اختراع آنها را کشف می. کند داند اما پایبندي به آن را اعالم می او هرچند آن حق را زاده خود نمی. رعایت آن ملزم

جعفري {».ه حقوق پیشینی است مانند حق شغل و دین براي مردماعالمیه کوروش نیز از این جهت خواندنی است که در بردارند
  .و این از منظر تحلیلی همان حق طبیعی است که از مبادي اصلی حقوق بشر است} 91:1385تبار،

ین اند مانند حق بر نفقه یا مهریه که حاکی از ا گفتیم که فقهاي قدیم نیز حق را به معناي سلطه و قدرت فرد بر یک امتیاز دانسته
دانند که شرع ثابت کرده  حقی است قانونی و عینی که دادنی است و فقیهان آن را حکمی می. نوع حق داشتن است نه حق بودن

  : فرماید است آیا مفهوم در این آیه از قرآن که می

الَّذ یِف نَیو وم م حقٌّ معلُ الهِِ وومِ*أَم حرُ الْم ائلِ ولِّلس  

  )25ـ24معارج،(درمانده ينوایخواهنده و ب ازمندین يبرا*مانند زکات و صدقات  -است معلوم یان حقو آنان که در مالهاش

سوره یونس از حقی سخن به میان  103تا جائی که در آیاتی مانند آیه . »حق بودن«است در مقابل » حق داشتن«غیر از این 
   :بیند آید که خداوند خود را به آن متعهد می می

نَج م نُ الَّذ یثُ نَا و لَ سلَ نَیرا عق ح ک نُوا کَذَل آَمای ن نَ ؤْمنْجِ الْم   نَینُ

 .میرهان یسان، از آن رو که بر ما سزاست، مؤمنان را م نی، بدمیرهان یاند مآورده مانیرا که ا یسپس فرستادگانمان و کسان
  )103یونس،(

که در (کند  است که اعتبار خود را از مرجعی قانونی اخذ نمی) رحق بش= حق طبیعی(حق به معناي عدالت همان حق پیشینی«
و به تدریج این حق به حقی قانونی فروکاسته شد و در مرحله بعد این حق به فرد اجالي آن  )خوریم تاریخمان بسیار به آن برمی
  } 118: 1385جعفري تبار،{».یعنی مالکیت تقلیل داده شد

کنند باید مسیري دیگرگونه را  که حق به این معنا را فقط در دنیاي مدرن جستجو می نانیبا توجه به این سخن برخالف نظر آ
حال با توجه به این مباحث و . در پیش گرفت و سرچشمه بسیاري از حقوق بشري را در دنیاي کهن و اندیشمندان آن جستجو کرد

گرایانه  توانیم به دور از افراط و تفریط و با نگاهی واقع میهایی در حواشی آن ،  اشاره به تاریخ مفهوم حق و نقد و بررسی دیدگاه
  . حق و مصادیق آن دراعالمیه حقوق بشر را در مثنوي معنوي مورد بررسی قرار دهیم

باشد و واکاوي آنها با همین مفهوم  گفتنی است که برخی از این حقوق که در باال آمد اصوالً زاییده دنیاي مدرن و تجدد می
اي نیست مانند استحقاق داشتن مشاغل عمومی در کشور که اصوال در نظام سلطنتی و شاهنشاهی دنیاي  کار عاقالنه جدید چندان

کهن که سیستم و نظام غالب یا فراگیر جهانی بوده است و در جهانی که شاه داراي فره ایزدي است و نیمه خدا و یا حداقل منتخب 
. ه برسد به اینکه بخواهیم مصادیق آن را در اندیشه متفکران آن زمان بررسی کنیمالهی است چندان قابل فهم و ادراك نیست چ

سفره شدن با طبقات پایین جامعه با تأسی از پیامبر و ائمه و اصحاب، امر  البته احترام به مردم و آسان گرفتن بر رعیت و همچنین هم
هاي  توان آن را مبنایی براي اندیشه زند که می می دیگري است که در اندیشه این بزرگان باالخص در گلستان سعدي موج

  .دموکراتیک این عصر بدانیم که البته درفصول آتی و اشاراتی بر آن خواهیم داشت
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از دیگر سو برخی از این حقوق نیز در نظام قدیم به علت ساختار خاص اجتماعی و جهانی اصوالً اموري پذیرفته شده بوده 
اند  کشیده است که مردم در آن نفس می ران و اندیشمندان روزگار نبوده است و مانند هوایی بوده است و هیچگاه دغدغه روشنفک

لذا ما در این فصل به ) تا حد بسیار زیادي(مانند حق داشتن شغل و آزادي در انتخاب مشاغل . و اساساً امور دور از دسترسی نبودند
النا و در آن زمان و مکان قابلیت طرح داشته و نسبت به آن نظر داده و پردازیم که براي فردي مانند مو مواردي از حقوق می

  .اند اندیشیده اندیشیده و یا حداقل عرف بر این بوده است که این صاحب نظران در آن امور می

  :ـ حق در مثنوي موالنا2 

حضرت باریتعالی و خداوند است که در در مثنوي معنوي موالنا واژه حق کاربرد فراوانی دارد اما در غالب موارد حق به معناي 
  . واقع یکی از اسماي الهی است

  )1/65(در عالجش سحر مطلق را ببین              در مزاجش قدرت حق را ببین        

  )1/225(آن که از حق یابد او وحی و جواب        هرچه فرماید بود عین صواب        

  :یعنی امر درست و مطابق با واقع و حقیقت. در برابر باطل یاد شده استشماري نیز از حق  البته در ابیات انگشت

  )1/991(جهد حق است و دوا حق است و درد       منکر اندر نفی جهدش جهد کرد        

  )2/276(تلخ با تلخان یقین ملحق شود                  کی دم باطل قرین حق شود        

  )2/852(ما                    ذره ذره حق و باطل بهر ما نور فرقان فرق کردي بهر        

  :کار رفته است که به معناي حقوقی آن بسیار نزدیک است  کلمه حق در مثنوي به شکلی دیگر نیز به

  )1/126(از براي حق صحبت سالها                      بازگو حالی از آن خوش حالها        

  )1/796(ادري                      بین که این آذر ندارد آذرياندر آ مادر به حق م        

اما این . ولی شاید نتوان یافت که حق در مثنوي معنوي در معناي امروزین آن و در مفهوم نوعی سلطه و امتیاز به کار رفته باشد
الاقل . پیشتر گفتیم مفهومی کهن استکرده است و این مفهوم همان طوري که  به معنا نیست که موالنا این مفهوم را ادراك نمی

دار است پذیرش اینکه موالنا به عنوان فقیه با این مفهوم دائماً در رابطه  الناس مفهومی اسالمی و سابقه اگر بپذیریم که مفهوم حق
گوید و یاد  میبوده است امري انکارناپذیر خواهد بود و به همین دلیل او از حقوق و از امتیاز و یا سلطه کسی یا قشري سخن 

کند مانند قرآن کریم که از این نوع امتیازات یاد  البته او این مصادیق را به عنوان حق همراه نمی. رساند کند که این مفهوم را می می
شود اما عناصر مفهوم حق در این مصادیق به  اما در این آیات از کلمه حق استفاده نمی... کند مانند حق قصاص و حق دیه و  می
در صفحات آتی برآنیم تا برخی از این مصادیق را در مثنوي نشان دهیم و این خود نمایان خواهد . انی قابل مشاهده استآس

ساخت که این مفاهیم و مصادیق تا چه حد به مفاهیم و مصادیق امروزین حقوق بشر نزدیک است که گاهی تشخیص و بازشناسی 
 . نماید آنها از یکدیگر ناممکن می

  هاي بشر در مثنوي ی مصادیق حقـ بررس3
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ترین حقوق بشري که در همیشه تاریخ بشر مورد پذیرش هر صاحب نظري بوده و البته در بسیاري  ترین و مهم یکی از پرسابقه
  . باشد که قصد بررسی آن را داریم ها مورد تعدي حاکمان و ظالمان بوده است حق حیات می زمان

  ـ حق حیات 1ـ3

توان  هیچ فردي را نمی. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. از حقوق ذاتی شخص انسان استحق زندگی )1.6ماده
  .خودسرانه از زندگی محروم کرد

  }میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی{

  .شخصی دارد تیهر فردي حق زندگی، آزادي و امن )3هماد

  }اعالمیه جهانی حقوق بشر{

تواند  هاي پایه انسانی دیگر نمی ی و حق بشري است بطوري که هیچ کدام از حقوق یا ارزشترین ارزش انسان حق حیات بنیادي
توان گفت چرا که خود حق حیات از  ترین چیزي است که درباره حق حیات می این سخن بدیهی. بر ارزش حیات تقدم یابد

فهمد و چنین حقی را  گویی آن را میبا هر کسی از زندگی کردن و حق زندگی کردن سخن ب. بدیهیات زندگی انسانی است
ترین دلیل بر حق حیات آن است که همه آدمیان در صورت سالم  ترین و مقبول روشن«). البته اگر انسانی سلیم باشد(پذیرد  می

  }194: 1388جعفري،{»کنند ترین وضع دفاع نموده و می بودن از حیات خود با جدي

اند اما محدودة بقاي این  پذیرفته تاریخ نیز این حق را به عنوان یک حق بشري می هاي گزافه نیست اگر بگوییم که حتی سفاك 
  .شده است تر می حق در باور ایشان بسیار مضیق و تنگ بوده است و با هر خشمی تنگ

ها و  ماناگر همه اهل آس«:خوانیم بر اهمیت این حق در متون اسالمی بارها و بارها تاکید شده است تا جایی که از پیامبر می
: پیشین{»افکند زمین در ریختن خون فردي مسلمان شرکت کنند و به آن رضایت دهند خداوند همه آنها را بر رویشان به دوزخ می

207{  

  .حال براي اینکه بتوانیم این حق را از نگاه موالنا بررسی کنیم باید معنا و مفهوم آن را بدانیم

  } دهخدا،مدخل حیات{ه است زندگی، زیست مقابل مماتنامه دهخدا فقط آمد گفتنی است که در لغت

  )4/68(زهر مار آن مار را باشد حیات              نسبتش با آدمی باشد ممات        

  :عالمه مصطفوي نیز در التحقیق فی کلمات القرآن براي حیات دو ریشه و اصل قائل است که

  » ضد الوقاحهو اآلخر االستحیاء الذي هو ... احدهما خالف الموت «

  »حیایی و دیگري حیا یا حیا کردن برخالف بی...برخالف مرگ است: ریشه اول:ترجمه

  . رانیم که ما در باب معناي اول سخن می

  . هو ما یقابل الممات و من آثاره التحرك و التحسس..«
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  } 337، 1360مصطفوي،{.آنچه در مقابل مرگ است و از آثار آن حرکت و حس کردن است:ترجمه

  . اما تعریف اصطالحی حیات خود حکایتی دیگر دارد

  :براي مثال. اند  در زیست شناسی از حیات تعاریفی اراده داده

شود که بدن موجود زنده براي مدتی معین مرکزي است که مواد  به طور کلی حیات در این خالصه می: دیگو یمبکالر 
  . شود یمت از آن خارج شود و موادي که برایش زاید اس خارجی الزم وارد آن می

کند و جز از خودش از چیز دیگري  حیات یک حالت پویایی است که از اسالف به اعقاب ادامه پیدا می: پروفسور روویر 
هاي مختلف سلولی که به نحوي  آید و باالخص به موجودي تعلق دارد که برپادارنده آن است و حتماً با همگامی فعالیت پدید نمی

  }16ـ2: 1382آگاه،{».شود گردد مشخص می دانی حیات میدرخشان سبب جاو

در فلسفه نیز حیات با تعاریفی همراه است اما باید دانست تعریف آن اساساً کار ساده و آسانی نیست که بتوان تعریفی جامع و 
   :آثاري چون .شویم که به ذکر آثار و لوازم آن بپردازیم مانع از آن ارائه داد و در تعریف ناچار می

: 1382آگاه،{... و ) که ویژه انسان است(تولید مثل، تغذیه، رشد، تنفس، خودترمیمی، احساس، قدرت بر فعالیت، علم«
  }162ـ4

ترین حق بشري است که هم در چند ماده اول اعالمیه حقوق بشر اسالمی به آن  همان طوري که در آغاز گفتیم حیات بنیادین
  .هانی حقوق بشرپرداخته شده است و هم در اعالمیه ج

از سوي دیگر . توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم کرد اصل اساسی در حقوق بشر آن است که هیچ کس را نمی
  .اند اند اما لغو آن را ترغیب نموده قوانین عمده حقوق بشري هر چند اعدام را منع نکرده

دانند و در هیچ شرایطی گرفتن حیات دیگران را تأیید  میگفتنی است که هر چند برخی از متجددین حق حیات را حقی مطلق 
المللی حقوق بشر با حق حیات، حالت مطلق وجود ندارد و در کنوانسیون آمریکایی حقوق  در نحوه برخورد اسناد بین«کنند اما  نمی

توان به حق حیات خاتمه  دهد تحت شرایطی می بشر و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نکاتی درج شده است که نشان می
چرا که هر دوي آنها . هایی با دیگر حقوق حمایت شده مانند حق عدم شکنجه و حق عدم بردگی دارد لذا حق حیات تفاوت. داد

  }www.pajohe.comبابایی، {».حالتی مطلق دارند

  :ـ حق حیات در مثنوي1ـ1ـ3

گیرد چرا که جوهره حق  این حق فقط منع قتل را در برمیتوان حقی منفی دانست که در این صورت گستره  حق حیات را می«
اي که از چنین حقی به دشواري  شود و تحلیلی چنین، تحلیلی حداقلی از آن است به گونه منفی در منع مداخله دیگران خالصه می

موزشی تصور کرد و این در توان تعهد و تکلیفی براي دولت، فرد یا افراد دیگر بر اقدامات حمایتی، رفاهی، بهداشتی و یا آ می
. هاي معیشتی، بهداشتی، آموزشی حق حیات حقی مثبت است مندي افراد از حداقل حالی است که از مبانی قابل تامل در توجیه بهره

از یک سو دولت متعهد است که نه خود نقض این حق کند و نه اجازه دهد دیگران مرتکب چنین . این حق ماهیتی دوگانه دارد
فاطمی،ج {».د و از سوي دیگر متعهد است اقدامات مثبتی براي حفظ امنیت و تامین حیات شهروندان اتخاذ نمایدنقضی شون

2،1388 :2-41{  

http://www.pajohe.com
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  که جان دارد و جان شیرین خوش است    کش است میازار موري که دانه        

را باشد و شاید جستجوي چندانی نیز نیاز آید که موالنا این حق را پذی در باال از حق حیات سخن راندیم و به نظر بدیهی می
ترین حقوقی است که تا کنون هیچ صاحب خردي بر  ترین و بدیهی نداشته باشد چرا که حق حیات همان طور که گفتیم از بنیادي

دي بودن آن پرواضح است که موالنا نیز این حق را بپذیرد و بنیا. آن خدشه وارد نکرده است و در اسالم نیز بر آن تاکید شده است
یابیم که موالنا در آن  را نیز پذیرا باشد اما اگر در مثنوي گشت و گذاري کنیم بر خالف گلستان سعدي چندان شعر خاصی نمی

کند به  مستقیم به این موضوع حیات پرداخته باشد و حتی در نگاه اول نگاه دیگرگونه موالنا در میان ابیات مثنوي خودنمایی می
  :آید برخالف حیات به نظر می طوري که گفتار او

  )1/1751(اي حیات عاشقان در مردگی            دل نیابی جز که در دل مردگی        

  )1/3872(هاست          مر شهیدان را حیات اندر فناست بس زیادتها درون نقص        

  )2/2373(تگفته بیزاریم جمله زین حیات          کاو بود با خلق حی با حق موا        

انگارانه این ابیات نماینده نادیده گرفتن این حق بنیادین باشند اما از فقیهی  همان طوري که گفتیم شاید در نگاه اول و ساده
چون موالنا که ذهنش مشحون است از آیات قرانی و روایات اسالمی، پذیرش چنین نظري مقبول نیست و هر کسی با کوچکترین 

ها بر آن ـ الاقل در معناي  داند که این ابیات به قصد استخفاف حیات و حق انسان ی باالخص عرفان موالنا میآشنایی با عرفان اسالم
خورد و  اند بلکه اینها موتیف یا شعارهایی عرفانی است که در متون عرفانی کمابیش به چشم می فقهی و حقوقی آن ـ سروده نشده

مرغ باغ ملکوت است و تاب تحمل ماندن در قفس تن را ندارد و زمین که هیچ، همه  او. موالنا نیز در پی بیان همان اندیشه است
  :هفت فلک گنجایش او را ندارد

  }648غ:شفیعی کدکنی{رود او در پیرهنم تنگ است بر او هر هفت فلک        چون می        

  :گیرد گوید حیات این جهانی را به بازي می توان دید که موالنا از عشق و عاشقی که سخن می به همین دلیل نیز به وضوح می

  تو مکن تهدید از کشتن که من           تشنه زارم به خون خویشتن        

  عاشقان را هر زمانی مردنی است         مردن عشاق خود یک نوع نیست        

  کند هر دم فدا او دو صد جان دارد از جان هدي        وآن دو صد را می        

  هر یکی جان را ستاند ده بها              از نبی خوان عشره امثالها        

  افشانم بر او گر بریزد خون من آن دوست رو         پایکوبان جان بر        

  آزمودم مرگ من در زندگی است         چون رهم زین زندگی پایندگی است        

  ان فی قتلی حیاتا فی حیات              اقتلونی اقتلونی یا ثقات                 

  ) 3833ـ3/40(یا منیر الخد یا روح البقا                     اجتذب روحی و جدلی باللقا        
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که مشهود است موالنا در پس رهایی از این زندگی بقا و حیات جاودانه را طلب دارد و این حیات را حجاب آن  همان طوري
او هنگامی که در قباي یک مفتی و فقیه نشسته است هرگز چنین . داند و این نگاه را نیز براي عاشقان می داند حیات واقعی می

  :داند نه از غیر حکمی صادر نخواهد کرد آن گونه که حتی در همین نگاه عاشقانه نیز شراب مرگ را از دست دوست نوشیدنی می

  یکوبان جان برافشانم بر اوگر بریزد جان من آن دوست رو            پا        

اي براي پرداختن مفصل و مستقیم به آن  از سوي دیگر باید گفت شاید به این دلیل که این حق بسیار بدیهی است موالنا دغدغه
هایی براي پذیرش این حق از سوي موالنا در مثنوي  نداشته است و لذا یافتن اشاره صریح بسیار مشکل است اما در عین حال نشانه

  .شود شاهده میم

  

  :حکایت اول

پردازد آن هم با تاثیر فراوانی  او در همان دفتر اول و در داستان مشهور شاه و کنیزك به کشته شدن زرگر به دست حکیم می 
  :است و به همان شکل قصد توجیه آن قتل را دارد  که از داستان خضر و موسی در قرآن گرفته

  نی پی اومید بود و نی ز بیم            کشتن این مرد بردست حکیم           

  او نکشتش از براي طبع شاه                 تا نیامد امر و الهام اله        

  آن پسر را کش خضر ببرید حلق           سر آن را در نیابد عام خلق        

  )222ـ1/5(آنکه از حق یابد او وحی وجواب          هر چه فرماید بود عین صواب        

اما آنچه مشخص است ناتوانی موالنا از توجیه این رفتار غیر انسانی شاه و حکیم است که این خود صرفنظر از تفاوت بنیادین 
در توضیح . تواند داشت آن، ریشه در دوگانگی و حیرانی درونی موالنا بر سر دو راهی عشق و معرفت می داستان موالنا با داستان قر

اند و بسیار زیبا گفتمان  که در شرح این حکایت و تفسیر مثنوي طرحی نو درانداخته نظر دکتر سیروس شمیسابه باید اشاره کنم 
اند و اگر نظر و تفسیر ایشان را پذیرا باشیم که زرگر به  الدین را از البالي ابیات این حکایت بیرون کشیده آمیز موالنا و حسام  جدال

آن گاه دوگانگی و حیرانی } 225ـ37: 1390شمیسا،.ك.ر{دیکان موالنا کشته شده استنوعی نماد شمس است که به دست نز
. دار، غرض اصلی او مشخص خواهد شد موالنا نمایان خواهد شد و در پی همین حیرانی و البته در پس توجیهات نه چندان مایه

  :خواهد الدین از موالنا شرح احوال شمس را می حسام

  سالها                   بازگو حالی از آن خوش حالها از براي حق صحبت        

  )126ـ1/7(تا زمین و آسمان خندان شود               عقل و روح و دیده صد چندان شود        

  :زند اما موالنا از این کار تن می

  من چه گویم یک رگم هشیار نیست       شرح آن یاري که او را یار نیست        

  )130ـ1/1(این هجران و این خون جگر         این زمان بگذار تا وقت دگر شرح        
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  :دهد ورزد و موالنا نیز بیان حقیقت را به بیان تمثیلی احاله می الدین بر خواسته خود اصرار می اما حسام

  )01/136(خوشتر آن باشد که سر دلبران               گفته آید در حدیث دیگران        

  :گوید خواهد که موالنا در پاسخ او می الدین بیان موالنا را عریان و برهنه می حساماما باز 

  گفتم ار عریان شود او در عیان               نی تو مانی نی کنارت نی میان        

  خواه لیک اندازه خواه              بر نتابد کوه را یک برگ کاه آرزو می        

  این عالم فروخت             اندکی گر پیش آید جمله سوختآفتابی کز وي         

  )139ـ1/42(فتنه و آشوب و خونریزي مجو               بیش از این از شمس تبریزي مگو        

آورد  پردازد و از همین روست که در هنگام مرگ زرگر از زبان او ابیاتی را می و بدین ترتیب به ادامه داستان شاه و کنیز می
گر شکوه نهانی او از این  ها است و هم نمایان دهنده باور حقیقی موالنا نسبت به حق حیات و محقون الدم بودن انسان که هم نشان

که کشته شدن امام علی به دست  بیند و همان طوري که موالنا در همه عالم دست الهی را می اما از آنجایی. مرگ و فراق ناگهانی
  :داند د و قاتل را آلت حق، مرگ شمس را هم قضاي الهی میدان رکابدارش را قضا می

  دانم ز تو آنکه این را من نمی ز هیچ بغضی نیست در جانم ز تو                     

  )3852ـ3/3(آلت حقی تو فاعل دست حق                چون زنم بر آلت حق طعن ودق        

دازد اما این ابیات ریشه در عمق اندیشه او دارد که  بیشتر آنها از زبان زرگر پر و لذا چندان واضح به شکوه از مرگ شمس نمی
  :شود بیان می

  عشقهایی کز پی رنگی بود                         عشق نبود عاقبت ننگی بود        

  کاش کآن هم ننگ بودي یکسري                 تا نرفتی بر وي آن بد داوري        

  وید از چشم همچون جوي او             دشمن جان وي آمد روي اوخون د        

  دشمن طاووس آمد پر او                          اي بسی شه را بکشته فر او        

  گفت من آن آهوم کز ناف من                    ریخت آن صیاد خون صاف من        

  سر بریدندش براي پوستین           اي من آن روباه صحرا کز کمین               

  اي من آن پیلی که زخم پیلبان                    ریخت خونم را براي استخوان        

  نداند که نخسبد خون من آنکه کشتستم پی مادون من                       می        

  س چنین ضایع کی استبر من است امروز و فردا بر وي است          خون چون من ک        
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  )205ـ1/15(این جهان کوه است و فعل ما ندا                سوي ما آید نداها را صدا..      

گفتیم که اینها به فرض پذیرش تفسیري است که در باال آوردیم و بایستی به نوعی داستان موالنا و اصحاب او را در مثنوي 
  ).مطابق با روش دکتر شمیسا(جستجو کنیم 

است اما صرفنظر از اختالف نظرها در این رابطه آنچه  لبته این هم دانستنی است که این نوع تفسیر از سوي همه پذیرفته نشده ا
اي  گونه تواند از مرگ زرگر گذر کند و بسیار گذرا سخنان شکوه شود آن است که موالنا به راحتی نمی از این ابیات مشخص می

هاست چرا که او صراحتا  که گفتیم نشان دهنده عمق اندیشه موالنا و احترام او به حق حیات انسان دارد که همان طوري را بیان می
  . کند که این خون دامن قاتل را خواهد گرفت و اگر امروز نه، فردا روزي باید حساب این عمل را پس بدهد این نکته را بیان می

  

  :حکایت دوم

به »یغامبر به گوش رکابدار امیرالمومنین که کشتن علی بر دست تو خواهد بودنگفتن پ«او در همان دفتر اول و در حکایت 
  :گوید که از زبان امام علی می کند آن چنان  نوعی به حق حیات اشاره می

  گفت پیغمبر به گوش چاکرم                 کاو برد روزي ز گردن این سرم        

  که هالکم عاقبت بر دست اوست  کرد آگه آن رسول از وحی دوست               

  او همی گوید بکش پیشین مرا               تا نیاید از من این منکر خطا        

  )3845ـ1/49(من همی گویم چو مرگ من ز توست      با قضا من چون توانم حیله جست        

اما توجه او را } 147:1381فروزانفر،{است م کردههر چند موالنا این داستان را از احادیث و روایات منقول در کتب احادیث وا
داند و  دهد و آن چنان که پیداست امام علی به هیچ وجه کشتن قاتل خود را پیش از قتل جایز نمی به نوعی به حق حیات نشان می

این ابیات به شکلی  البته او در ادامه. خواند داند و قاتل را آلت حق می گوید آن مرگ را حاصل قضا  می که موالنا می  چنان
  .پردازیم کند که در صفحات آتی به آن می متفاوت و برخالف آمد عادت به قصاص نیز اشاره می

  

  :حکایت سوم

پس از اشاره به قصاص در سطور باال باید این نکته را متذکر شویم که هرچند موالنا به حق حیات به شکلی واضح نپرداخته 
باشد که البته حکمی اسالمی و قرآنی نیز  ي پذیرش این امر از سوي او پذیرش حق قصاص میها است اما یکی از مهمترین نشانه

  .باشد می

  .دهد پذیرش حق قصاص یکی از مهمترین عناصري است که اهمیت حق حیات در نگاه موالنا را نشان می
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پس از اینکه » ي حالل ده بی رنجکرد که مرا روز آن شخص که در عهد داوود دعا می«براي مثال در دفتر سوم و در حکایت 
گیرد و شکایت  کار باال می. کند کند و آن را ذبح می کند او آن را استجابت دعاي خود برداشت می اش فرار می گاوي در خانه

  :گردد صاحب گاو به خدمت حضرت داوود عرضه می

  )3/2315(کشیدش تا به داوود نبی              که بیا اي ظالم گیج غبی می      

  چونکه داوود نبی آمد برون           گفت هین چون است این احوال چون...      

  اهللا داد               گاو من در خانه او در فتاد مدعی گفت اي نبی      

  )2376ـ3/78(کشت گاوم  را بپرسش که چرا         گاو من کشت او بیان کن ماجرا      

به زیبایی در داستان گنجانده است عاقبت حضرت داوود با پرده برداشتن از حقیقت، حکم به پس از کشمکش بسیار که موالنا 
دهد چرا که در گذشته او غالم پدر دعا کننده بوده است و با کشتن او این مال و مکنت را به دست آورده  کشتن صاحب گاو می

  :گوید است و می

  کآن سر مکتوم او گردد پدید     گفت اي یاران زمان آن رسید                      

  جمله برخیزید تا بیرون رویم                   تا بر آن سر نهان واقف شویم        

  در فالن صحرا درختی هست زفت            شاخهایش انبه و بسیار چفت         

  اوآیدم از بیخ  گاه و میخ او                بوي خون می سخت راسخ خیمه        

  )2442ـ3/46(است اندربن آن خوش درخت      خواجه را کشتست این منحوس بخت  خون شده      

  :دهد پس از آن چنین ادامه می

  چون برون رفتند سوي آن درخت           گفت دستش را سپس بندید سخت        

  را زنمتا گناه و جرم او پیدا کنم                     تا لواي عدل بر صح        

  اي اي          تو غالمی خواجه زین رو گشته گفت اي سگ جد این را کشته        

  ) 2473ـ3/75(خواجه را کشتی و بردي مال او             کرد یزدان آشکارا حال او        

  هم بدان تیغش بفرمود او قصاص           کی کند مکرش ز علم حق خالص..       

  ها کند                 لیک چون از حد بشد پیدا کند ه مواساحلم حق گرچ       

  خون نخسبد وا فتد در هر دلی                 میل جست و جوي کشف مشکلی        

  اقتضاي داوري رب دین                      سر برآرد از ضمیر آن و این        
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  ) 2486ـ3/91(و بحث و ماجرا ها دلرش جوشش خون باشد آن واجستها             خا..       

  )3/2503(کشته شد ظالم جهانی زنده شد             هر یکی از نو خدا را بنده شد        

کند و معتقد است که خون آرام  پذیرد بلکه متأثر از قرآن در قصاص حیات را جستجو می در این ابیات نه تنها قصاص را می
  .هد گرفتنشیند و دامن قاتل را خوا نمی

ف م کُ اصِ ح یولَ صق قُونَ  یأُول ای اةٌیالْ تَّ م تَ کُ بابِ لَعلَّ أَلْ   الْ

  )179:بقره( .دیپروا کن دیاست تا شا یخردمندان، شما را در قصاص، زندگان يا

کنار هم قرار دهد و اتفاقات در  کند که همه چیز دست در دست هم می از منظر دیگر در این ابیات این نکته خودنمایی می
تر به حق حیات دارد و اهمیت این حق را  اي مستقیم گناهی پایمال نشود که جداي از بحث قصاص، اشاره گیرد تا خون بی می
  . رساند می

اما الزم به گفتن است که همین داستان و استنباط نظر موالنا از آن نشان دهنده آن است که این حق در نگاه او از اطالق 
البته اطالق حق حیات امري است جدید و . داند ست و گرفتن این حق و کشتن افراد را در برخی مصادیق جایز میبرخوردار نی

از سوي دیگر . نماید هایی از قبیل لغو مجازات اعدام که بروز آن در اندیشه  متفکران پیشامدرن امري غیرمعقول می محصول جریان
المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز  گناه امري است که در میثاق بین ن فردي بیاین مصداق یعنی قصاص یا کشتن در مقابل کشت

  . پذیرفته شده است

خدو انداختن «او در ادامه حکایت . اي داشته باشیم اما عهدي کرده بودیم تا به گفتار و نظر موالنا البته از زبان موال علی اشاره
آن . دارد ابیات جالب توجهی را بیان می» ی به دست رکابدارش خواهد بودخصم در روي علی و خبر دادن پیامبر از اینکه مرگ عل

خواهد تا او را  رود و از امام می بینی پیامبر به نزد امام می که پیش از این آوردیم رکابدار امام علی پس از مطلع شدن از پیش چنان 
شود بسیار تامل برانگیز  البته به سروده موالنا به او داده می هایی که از زبان امام و بکشد و او را از این گناه رهایی بخشد و پاسخ

  :است

  او همی گوید بکش پیشین مرا                 تا نیاید از من این منکر خطا        

  من همی گویم چو مرگ من ز توست        با قضا من چون توانم حیله جست        

  مر مرا کن از براي حق دو نیم           او همی افتد به پیشم کاي کریم            

  تا نیاید بر من این انجام بد                     تا نسوزد جان من بر جان خود        

  من همی گویم بر اوجف القلم                 زآن قلم بس سرنگون گردد علم        

  دانم ز تو ن را من نمیهیچ بغضی نیست در جانم ز تو               زآنکه ای        

  آلت حقی تو فاعل دست حق                 چون زنم بر آلت حق طعن ودق        

  گفت او پس آن قصاص از بهر چیست       گفت هم از حق و آن سر خفی است        
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  گر کند بر فعل خود او اعتراض               زاعتراض خود برویاند ریاض        

  ض او رسد بر فعل خود                  زآنکه در قهر است و در لطف او احداعترا        

  اندر این شهر حوادث میر اوست             در ممالک مالک تدبیر اوست        

  )3847ـ1/58(آلت خود را اگر او بشکند                    آن شکسته گشته را نیکو کند        

  :دهد کند چنین ادامه می به جمع اضداد در عالم و دیالکتیک آن اشاره میو در پی ابیات شاهکاري که 

  پس شکستن حق او باشد که او               مر شکسته گشته را داند رفو        

  آنکه داند دوخت او داند درید                هرچه را بفروخت نیکوتر خرید        

  پس به یک ساعت کند معمورتر                 خانه را ویران کند زیر و زبر          

  گر یکی سر را ببرد از بدن                     صد هزاران سر بر آرد در زمن        

  گر نفرمودي قصاصی بر جنات                 یا نگفتی فی القصاص آمد حیات        

  یر حکم حق تیغی زندخود که را زهره بدي تا او ز خود             بر اس        

  زآنکه داند هر که را چشمش گشود          کآن کشنده سخره تقدیر بود        

  )3884ـ1/91(هر که را آن حکم بر سر آمدي                بر سر فرزند هم تیغی زدي        

نا در اصول عقاید پیرو مکتب اشعري موال«:نویسد دکتر شهیدي می. اند در شرح این ابیات شارحان تفاسیر متفاوتی ارایه داده
گویند سرنوشت هرکس پیش از آنکه متولد شود تعیین شده و چون به این  دانند و می است و اشعریان آدمی را فاقد قدرت می

دانند و آن تعلق  فقط کسب را در اختیار او می. دهد جهان آمد اسیر حکم و مسخر تقدیر الهی است و آنچه خدا خواهد انجام می
: 4،1376شهیدي،ج{».اراده اوست بر امري که مقدر شده است چنانکه اگر مقدر او باشد به کشتن فرزند خود هم دست خواهد زد

  }266ـ7

  :پردازد اي دیگر به بررسی موضوع می اما عالمه جعفري در ذیل همین ابیات به گونه

با ...هاي گوناگون به آن داده است را مطرح ساخته و پاسخالدین در مثنوي آن  اي است که بارها جالل مساله)جبر و اختیار(این«
الدین درباره جبر و اختیار نتوانسته است یک اصل را به عنوان  شود که جالل دقت در تمام مثنوي این حقیقت براي ما روشن می

العاده طوفانی  ه جبر و اختیار فوقالدین درباره مسال حاالت روانی جالل. واقعیتی که هیچ گونه انحراف از آن امکان ندارد بیان کند
گاهی . اند اختیار را ثابت کنند کند که خود متفکرین قایل به اختیار با آن عظمت نتوانسته گاهی آن چنان اختیار را ثابت می. بوده

  }777ـ8:2،ج1366جعفري،{» .است که هیچ راهی براي اختیار نگذاشته است هم چنان دفاع از جبر کرده

حال چه آن را سر الهی بداند و چه تشریعی به حق، ساده و ضروري از . شود پذیرش قصاص است والنا فهم میآنچه از سخن م
غرض از آوردن این ابیات فقط جلب توجه به تفاوت نظر موالنا با جریان رایج روزگارش بود که خود قابل . سوي خداوند و شارع
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اما در عین حال این را هم محتمل ساخته و به ذهن . ت جان انسانها را نداردتامل است و بدیهی است که او بدینوسیله قصد نفی حرم
را داشته باشد آن چنان ) اعدام(نماید با این مبانی او آمادگی ذهنی بسیاري براي تحدید مجازات مرگ سازد که بعید نمی متبادر می

  .که در روزگار کنونی این جریان به جریانی غالب و جهانی مبدل شده است

  

  :ـ اعدام2ـ1ـ3

با توجه به تحلیلی که در سطور باال آوردیم خالی از لطف نیست که به مبحث اعدام ـ که کامال با مبحث حیات مرتبط است ـ 
  .نظري بیافکنیم

رسد که در مثنوي در هیچ کجا سخن از اعدام گفته نشده است و گویا حق حیات فقط با محدودیت قصاص روبرو  به نظر می
براي گفتن چنین سخنی باید بدانیم که اعدام یعنی مجازات مرگ که در شریعت اسالمی خود به سه نوع تقسیم  شده است اما

  :شود می
و داراي ) کشتن قاتل در مقابل کشتن عمدي و عدوانی غیر(شود  این قصاص در برابر قتل عمد انجام می: الف ـ اعدام قصاصی«

  .شرایطی خاص است
این مجازات . توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد ی است که از سوي شارع معین شده و نمیمجازات مرگ:ب ـ اعدام حدي

  .شود بر تعداد محدودي از جرایم اعمال می
  زناي به عنف و زناي محصنه و زناي با محارم و زنا غیر مسلمان با مسلمان و لواط:جرایم جنسی*
  }140ـ41: 1386طارمی،{...و مرتبه شرب خمر3بار زنا،تکرار 4تکرار :تکرار جرم*
  جرم محاربه*
واژه اعدام در اینجا در مفهومی غیر از اعدام قصاصی به کار رفته است اما در عرف سیاسی و حقوق بشر به طور کلی هر  

ه با پذیرد البت مجازاتی که به کشتن بیانجامد به اعدام موسوم است و همان طوري که گفتیم موالنا کشتن در مفهوم قصاص را می
 .کمی تفاوت نظر

باري او به حد یا تعزیر . اي به مجازات مرگ حتی در حدود الهی نیز ندارد با جستجویی که در مثنوي داشتیم موالنا اشاره
  :شرعی اشاره دارد اما نه تا سر حد مرگ

  )6/414(خورد عمر و به احمد حد خمر خون کند زید و قصاص او به عمر             می        
کند که این تکرار کلمه  گوید و کلمه حد را  چندین بار تکرار می حتی در ابیاتی در دفتر پنچم به نوعی از مستی  سخن میاو 

  :آید و تامل برانگیز است حد در معنایی غیر از مجازات به نظر اتفاقی نمی
  ینکاو نداند آسمان را از زم زآنکه حد مست باشد اینچنین                          
  چون ز صنعش ریش و سبلت گم کند        حد خود داند ز صانع تن زند..       

  )3711ـ4/14(جز که ال احصی نگوید او ز جان           کز شمار و حد برون است آن بیان        
یی دیگر او در جا. خواهد بگوید که خود مستی و نادانی ناشی از آن حد و مجازات مست است گویا در این ابیات می

  :گوید می
  اي حدم مزن         شرع مستان را نبیند حد زدن چون که مستم کرده        
  چون شوم هشیار آن گاهم بزن            که نخواهم گشت خود هشیار من        
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  )4201ـ5/3(هر که از جام تو خورد اي ذوالمنن      تا ابد رست از هش و از حد زدن        
  .گوید که غرض بیان نکات عرفانی است نه فقهی ز قطع ناحق دست درویشی به سبب سرقت سخن میدر جایی نیز ا

او از حد مرگ در جایی سخن . طلبد اینها نهایت اشارات موالنا به حدود الهی در مثنوي است که خود مجالی مجزا می
گوید و از سنگسار حرفی  صد تازیانه سخن میکند صرفا از مجازات قرآنی آن یعنی  گوید و حتی وقتی به زنا اشاره می نمی
سنگسار حد مرگی است براي مجازات و کشتن زانی یا زانیه محصنه که البته فقها نیز بر سر آن جدال دارند و از مبناي . زند نمی

  :پیچیم فقهی مستحکمی برخوردار نیست که ما بیش از این در آن نمی
  )3/3451(گوید او من کی زدم کس را به عود     او زنا کرد و جزا صد چوب بود            

بعید نیست که موالنا نیز سنگسار را از لحاظ فقهی فاقد مبنا و خالف قرآن بداند اما آنچه از این اندیشه در گفتار او بروز پیدا 
توان به این  این نظر می در تقویت. کرده آن است که به گفتن مجازات قرآنی بسنده کند و صراحتا به رد و نفی آن نپرداخته است

گوید که با خیانت در هم آمیخته است  گوید از زناي محصنه سخن می نکته نیز اشاره کرد که موالنا وقتی در مثنوي از زنا سخن می
حکایت زن پلیدکار و درویش و «هاي متعددي چون  کافی است براي مشاهده این امر به مطالعه داستان. کند و آن را تقبیح می

در »حکایت آن صوفی که زن خود را با بیگانه گرفت«و » حکایت زن جوحی و قاضی«در دفتر چهارم و » ت ناشی از امرودبنخیاال
  .هاي دیگر بپردازید دفتر چهارم و داستان

 اعتنایی او به حدودي مانند حد خمر و عدم اشاره به حد مرگ در تمام مثنوي از سوي ها و بی مجموع این سخنان و این نگرش
  .انگیز است فقیهی واعظ بسیار شگفت

  :بینیم این چنین نگرشی را از سوي سعدي نیز می

درویشی را ضرورتی پیش آمد گلیمی از خانه یاري بدزدید حاکم فرمود که دستش به در کنند صاحب گلیم شفاعت کرد «
است گفتی و لیکن هر که از مال وقف گفت آنچه فرمودي ر. گفتا  به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. که من او را بحل کردم

حاکم دست از او بداشت و مالمت . چیزي بدزدد قطعش الزم نیاید و الفقیر ال یملک هر چه درویشان راست وقف محتاجان است
  }59: 1387سعدي،{».....کردن گرفت

گوید که  آورد و فقط می نمیگوید از مجازات مرگ سخنی به میان  موالنا حتی وقتی در رابطه با ارتداد کاتب وحی سخن می
  :دست غیب جان او را گرفت

  نمود پیش از عثمان یکی نساخ بود               کاو به نسخ وحی جدي می        
  چون نبی از وحی فرمودي سبق             او همان را وانبشتی بر ورق        
  ویش حکمت یافتیپرتو آن وحی بر وي تافتی                   او درون خ        
  عین آن حکمت بفرمودي رسول            زین قدر گمراه شد آن بوالفضول        
  گوید رسول مستنیر                مر مرا هست آن حقیقت در ضمیر کآنچه می        
  اش زد بر رسول                 قهر حق آورد بر جانش نزول پرتو اندیشه        
  خی برآمد هم ز دین               شد عدوي مصطفی و دین به کینهم ز نسا        

  )3227ـ1/38(کرد و نبودش آه سود                   چون درآمد تیغ و سر را در ربود آه می...     
دارد و هرجا البته در اینجا باید به این نکته نیز باید اشاره داشت که موالنا برخالف بسیاري از امور تعصب فراوانی بر قرآن 

انکار فلسفی بر «شویم از جمله در داستان  آید با واکنش شدیدي از سوي او روبرو می سخن از تخفیف قرآن و انکار آن به میان می
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که جهت خودداري از اطاله کالم از آوردن آن معذوریم و چه بسا همین نگرش تند او به کوچک » قرائت ان اصبح ماءکم غورا
  .باشد انگاران قرآن محدود

راندیم که در اینجا به اقتضاي موضوع  بایست در ذیل مبحث آزادي عقیده و مذهب سخن می البته در رابطه با ارتداد می
  .اي گذرا بر آن داشتیم اشاره

نتیجه آنکه در مثنوي و در نگاه موالنا حق حیات امري است مهم و پذیرفته شده و حتی مبتنی بر نگرشی متفاوت از نگاه رایج 
ولی از گفتن صریح آنها به دالیل ) اعدام(رسد او چندان توجهی به اجراي حدود الهی ندارد تا جایی که به نظر می. وزگارر

البته این امر با توجه به حکایتی . نماید کند ـ خودداري می مختلف از جمله عدم فهم عوام ـ چنان که بارها در مثنوي به آن اشاره می
چه این روشنفکران جامعه براي رواج انسانیت و . نماید ر هم عصر ـ موالنا آوردیم چندان غریب نمیکه از گلستان سعدي ـ شاع

اي عرفانی و ذوقی بودند تا مقابله مردم را به همراه  گفتند و ناچار در پی تفسیر و نکته بایست با مردم سخن می مفاهیم انسانی می
  .نداشته باشد

  
  : ـ حق آموزش2ـ3

و  ییآموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدا. شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شودهر  -26:1مادهء 
 دیابی به آموزش عالی بای همگانی شود و دست دیاي با آموزش فنی و حرفه. اجباري است ییآموزش ابتدا. باشد گانیرا دی، باهیپا

  .مند گردد بنا به استعداد خود از آن بهره باشد تا هرکس بتواند ریپذ با تساوي کامل براي همه امکان

. هاي اساسی باشد حقوق بشر و آزادي تیرعا تیانسان و تقو تیهمه جانبه شخص ییشکوفا دیهدف آموزش و پرورش با -2
به  زیو ن ینید ایهاي نژادي  ها و تمام گروه تمام ملت انیو دوستی م يریبه گسترش حسن تفاهم، دگرپذ دیآموزش و پرورش با

  .رساند ياریملل متحد در راه حفظ صلح  يها تیگسترش فعال

  .حق تقدم دارند گرانیپدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش براي فرزندان خود، برد -3
  }اعالمیه جهانی حقوق بشر{

اشاره شده است و آیند که در اعالمیه جهانی حقوق بشر به آنها  پس از پذیرش حق حیات حقوقی دیگر نیز خود بخود الزم می
  }2ج.حقوق بشر در جهان معاصر.ك.ر{.از آن جمله حق آموزش است که از جمله حقوق رفاهی است

  .رسد که آموزش به خودي خود براي هر کسی مفهوم باشد و نیازي به تعریف نداشته باشد به نظر می
بینیم آموزش در حد ابتدایی  و در این ماده می اعالمیه صریحا به آن پرداخته شده است آن چنان که در باال آمد 26در ماده  

  . کنوانسیون حقوق کودك نیز برشمارده شده است 28آموزشی اجباري است و این موارد در ماده 
همان طوري که حق بر آموزش در حقوق بشر معاصر جزء حقوقی رفاهی هستند که شهروندان در پرتو مداخله حمایتی دول «

علم «چرا که بر خالف دنیاي قدیم که ارزش استعالیی علم بر ارزش ابزاري آن غلبه داشت در دنیاي نوین  شوند مند می از آنها بهره
توانند به  توان نتیجه گرفت که جوامع امروزه نمی داده است و لذا به سادگی می» علم هدفمند«به تدریج جاي خود را به » براي علم

بنابراین در چارچوب حقوق بشري معاصر این حق هم یک حق منفی است و . اشندآموزش تنها به عنوان حق ـ آزادي نظر داشته ب
  } 304ـ6: 2، ج1388سید فاطمی،{».از یکسو آزادي انتخاب است و از سوي دیگر حق حمایتی. هم یک حق مثبت

  
  :ـ حق آموزش در مثنوي1ـ2ـ3
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خله دولت و عدم ایجاد مانع از سوي دولت حق منفی به عدم مدا. گفتیم که حق آموزش هم حقی منفی است و هم حقی مثبت
اما به نظر . توان به اجباري بودن آموزش ابتدایی اشاره کرد که در این مورد می. اشاره دارد و حق مثبت تعهد دولت بر حمایت

به شکل چرا که اساساً مفهوم دولت . هاي موالنا باشیم رسد که در پی باوري چنین نسبت به حق آموزش در اندیشه صحیح نمی
امروزین آن و باالخص مفهوم دولت ـ ملت که یکی از مبانی تشکیل دهنده حقوق بشر معاصر است براي موالنا و هم عصران وي 

توان پذیرش حق منفی آموزش را از سوي او  هاي موالنا می معنا نداشته است ولی از لحاظ تاریخی و همچنین با توجه به اندیشه
  . انتظار داشت

پس . یکی از دالیل نفوذ اسالم در ایران زمان ساسانی فریاد برابري باالخص برابري در کسب علم بوده است دانیم که می
چندان غریب نیست که حدود هفت قرن پس از ورود اسالم به ایران و نفوذ در فرهنگ ایرانی تا حدي شاهد برابري و عدم ایجاد 

کرده است فضا تا  در قونیه نیز که موالنا در آن زندگی می).براي مرداندست کم (مانع در کسب علم از سوي منابع قدرت باشیم
آمده . داده است آید آن سان که موالنا براي مریدان زن خود مجالس خصوصی ترتیب می حدي بازتر از بسیاري نقاط به نظر می

شد و  باران می رفت و در حال سماع گل داد و حتی به مجلس سماع زنان می وعظ براي زنان ترتیب می  است که موالنا مجالس ویژه
  .مورد لطف زنان بوده است

بعد از نماز عشا ...آمدند جمع می...منقول است که هر شب آدینه مجموع خواتین اکابر قونیه پیش خاتون امین الدین میکاییل«
د آن قطب حلقه گشتندي و بر او زحمت تنها تنها پیش ایشان رفتی و در میانه ایشان نشسته همشان گر حضرت موالنا همچنان بی
ها بر او ریختندي که به تبرك از آن گل برگها ساختندي و حضرتش در میان گل و گالب غرق عرق  گشتندي و چندانی گل بر

  }490: 1375، 1افالکی،ج{»...گشته تا نصف الیل به معانی و اسرار و نصایح مشغول شدي

آنسان که تعلیم و . نیز قابل توجه است) همسر بهاء الدین سلطان (طمه خاتون از سوي دیگر رابطه موالنا با عروسش یعنی فا 
. گیرد که این خود تاییدي است موکد بر اندیشه موالنا نسبت به آموزش زنان تحصیل او را از همان زمان نوعروسی به عهده می

ر و سخنی از سوي موالنا و اندیشمندان همزمانش بنابراین از آنجایی که مانع بر سر انجام این مهم وجود نداشته شاید یافتن شع
او در . نموده است دیریاب باشد اما جالب توجه است که موالنا در البالي سخنانش به این حق اشاراتی داشته و بر آن تأکید هم می

به طور کلی در . کند یبه این مطلب اشاراتی م» داستان طاغی در عین قاهري مقهورست« و در ذیل) به بعد 4561ابیات (دفتر سوم 
آن چنان که او به نوعی تقلید و اجبار در برخی . هاي موالناست شود که در نگاه اول مغایر با اندیشه این داستان مباحثی مطرح می

  : داند مسائل را جایز و نیک عاقبت می
  تان            که بکردم ناگهان شبگیرتان  خندم من از زنجیر زآن نمی        

  کشمتان سوي سروستان و گل  زآن همی خندم که با زنجیر و غل        می        
  آریمتان تا سبزه زار  اي عجب کز آتش بی زینهار              بسته می        
  کشمتان تا بهشت جاودان  از سوي دوزخ به زنجیر گران             می        
  ) 4577ـ3/81(کشد همچنان بسته به حضرت می  هر مقلد را در این ره نیک و بد              

  :توانیم به شرح یکی از شارحان مثنوي اشاره کنیم در شرح این ابیات باالخص بیت آخر می
گوید  دفتر دوم می 493دهد چنانکه در بیت  در مقدمه باید گفت که موالنا در شناخت حقیقت، تحقیق را بر تقلید رجحان می«

  .اي بسیاري داردشخص محقق با مقلد تفاوته
  از محقق تا مقلد فرقهاست            کاین چو داوود است و آن دیگر صداست        
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 496و  162 – 4تا جائیکه در ابیات . شمرد کند بلکه آن را براي سالک مبتدي الزم می در عین حال تقلید را به کلی تخطئه نمی 
قیقت را شهود نکرده نباید از ذیل عنایات و تقلید  رادمردان الهی خارج گوید سالک تا وقتی که خود مستقیماً ح دفتر دوم می

  } 1166ـ7: ،دفتر سوم1389زمانی،{».شود
شود که یکی از آنها نسبت به آموزش اجباري  او در ادامه و مطابق با عادات واعظانه خود به آوردن امثالی دیگر متوسل می

  . کودکان است
  به زور        زآنکه هستند از فواید چشم کور  بري مکتب کودکان را می        
  شود  دود       جانش از رفتن شگفته می چون شود واقف به مکتب می        
  رود کودك به مکتب پیچ پیچ         چون ندید از مزد کار خویش هیچ  می        
  )4585ـ8/ 3(دزد  چون کند در کیسه دانگی دستمزد       آنگهان بی خواب گردد شب چو        

پذیرد که همان پذیرش حق منفی آموزش  بینیم موالنا در این ابیات نه تنها آموزش براي همه کودکان را می همانطوري که می
نماید و این همان تحصیل اجباري آموزش ابتدایی مندرج  است بلکه به آموزش اجباري کودکان در ابتداي تحصیل نیز اشاره می

شاید این سخن به مذاق برخی خوش . المللی مصوب در جهان معاصر است هاي بین ها و میثاق شر و کنوانسیوندر اعالمیه حقوق ب
شود تعهد دولت به ایجاد فضاي مناسب براي  نیاید و ایراد کنند که آنچه در حق مثبت آموزش و حق حمایتی آموزش مطرح می

در پاسخ باید گفت که اساساً هم و غم . باشد ارهاي مختص به آن میتحصیل همگانی و اجباري نمودن آموزش ابتدایی با ساز و ک
و اساساً این امر که از . ما در یافتن مبانی حقوق بشر در مثنوي معنوي است نه تمامی مصادیق آن، آن هم به معناي تام امروزي

همان . ن بگوید چندان امر معقولی نیستموالنا و هر اندیشمند آن زمانی انتظار داشته باشیم که خارج از جهان سرزمین خود سخ
طوري که گفتیم اصوالً مفهوم دولت و تعهدات آن به مفهوم امروزین براي موالنا شناخته شده نبوده است اما همین که این ابیات را 

گذاشت و نه  کرد بر این حقوق صحه می بینیم شاهدي است بر اینکه اگر او در حال حاضر در جهان معاصر ما زندگی می از او می
  : نمود و بعید نبود که در ادامه این بیت که تنها تأیید بلکه تاکید می

  چون کند در کیسه دانگی دستمزد          آنگهان بی خواب گردد شب چو دزد         
یه و فضاي باید اضافه کرد که موالنا بر خالف رو. راند از تعهد دولت به ایجاد فضاي شغلی براي فارغ التحصیالن سخن می

رایج در جهان قدیم که مفهوم استعالیی علم مطرح بوده است در این ابیات گوشه چشمی نیز به مفهوم ابزاري علم نظري دارد که 
  .اي است قابل تامل توان بواسطه علم و فن به دستمزد رسید و این خود نکته می

کند و آن را الزم  تی دلسوزي و مخالفت مادر را محکوم میدهد و ح موالنا در دفتر ششم نیز این امر را مورد تاکید قرار می
  :داند االتباع نمی

  ام شد بس نزار مر پدر را گوید آن مادر چهار              که ز مکتب بچه        
  اي اي                  بر وي این جور و جفا کم کرده از زن دیگر گرش آورده        
  ) 1433ـ6/7(یباي او                سیلی بابا به از حلواي اوهین بجه زین مادر و ت..      

تابد و این خود مؤید و تقویت کننده  ترین کسان را برنمی در این ابیات موالنا هرگونه مداخله در آموزش حتی از نزدیک
  .مطالب پیش گفته است

  

  :اي ـ حقوق محاکمه3ـ3
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هرکس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه .دگستري متساوي هستندهاي دا همه در مقابل دادگاهها و دیوان) 1.14ماده
و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات 

  ...جزایی علیه او یا اختالفات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید

شناخته  تیحقوقی اش در همه جا به رسم تیهر کس حق دارد که شخص )6ماده  }میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی{
  .شود

همه حق دارند . قانون برخوردار شوند کسانی تیاز حما یضیتبع چیهمه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بی ه )7ماده 
 کسانی تی، از حمادیبه عمل آ یضیتبع نیکه براي چن یکیحاضر باشد، و بر ضد هر تحر هءیکه ناقض اعال م یضیدر مقابل هر تبع

براي  گرید نیقوان ایدر برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی  )8ماده . قانون بهره مند گردند
هر شخص با مساوات کامل  )10ماده . هاي ملی صالح را دارد دگاهء موثر به دا شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه تیاو به رسم

ء حقوق و الزامات   دادگاهی در باره نیشود و چن یدگیدر دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رس شیحق دارد که دعوا
  }اعالمیه جهانی حقوق بشر{.ردیبگ میکه به او زده شده باشد، تصم ییهر اتهام جزا ایوي، 

سید قاري سید فاطمی در کتاب ارزشمند حقوق بشر در جهان معاصر حقوق بشر را از این نظر که برخی مضامین آن  دکتر
متضمن حقوق ماهوي است و برخی دیگر در بردارنده رویه و روش تضمین آن حق است حقوق بشر را به دو دسته حقوق ماهوي 

شود که  اي به حقوقی اطالق می یات، که به آن پرداختیم و حقوق رویهحقوق ماهوي مانند حق ح. کند اي تقسیم می و حقوق رویه
  } 201: 2، ج1388سید فاطمی، {.کند هایی را براي حمایت و تضمین حقوق ماهوي ایجاد می تمهیدات، سازوکارها و رویه

ن در برابر قانون، حق توان به حق شناخته شد اي که زمینه ساز اجراي حقوق بشر ماهوي هستند می از جمله این حقوق رویه
اشاره کرد که در این بخش ما به برخی از این حقوق ... دادخواهی، حق داشتن وکیل، حق داشتن محاکمه عادالنه و علنی و

توان موارد فوق الذکر را  که می. باشد اي در تضمین حقوق ماهوي بشري می ترین حقوق رویه پردازیم که از مبنایی اي می محاکمه
  .پردازیم در اینجا به حق دادخواهی، دادگاه علنی می. آنها دانستاز مهمترین 

  

  :ـ حق دادخواهی1ـ3ـ3

. حق دادخواهی یا همان حق اقامه دعوا حقی است که در اعالمیه و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی برشمارده شده است 
مل حق بر دسترسی همه افراد به مراجع قضایی، جهت کند بلکه شا این حق نه تنها به وجود حق دادخواهی براي افراد اشاره می

  } 215: 2، ج 1388سید فاطمی،{.هایشان است ها و آزادي دادخواهی نسبت به نقض حق

طلبی امروزه دیگر این حق از  خواهی و برابري هاي مکرر در جهت آزادي گري و در پی تالش ها بدوي پس از گذار از قرن
توان این حق را به هیچ دلیلی محدود ساخت و حتی دادخواهی علیه مقامات دولتی نیز از توابع  ن نمیاطالق برخوردار بوده و بنابرای
  . ابتدایی پذیرش این حق است

جاست که این حق براي متهم و حتی در زندان پذیرفته شده است که امروزه از لوازم  گستردگی و اطالق این حق تا بدان
  . الینفک محاکمه منصفانه است
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رسد اما با نظري گذرا به تاریخ جوامع بشري محدودیت فروان این حق در  د امروزه این حق براي ما بدیهی به نظر میهرچن
هاي توتالیتر به  خورد و امروزه نیز کمرنگ بودن این در نظام هاي شاهنشاهی و سلطنتی گذشته به شکل فراوان به چشم می نظام

  .شود وضوح مشاهده می

ز این حق را پذیرفت و شرایطی نیز براي آن وضع نمود و یکی از مهمترین وظایف اجتماعی حاکم را حل و اسالم از همان آغا
بایست در شیوه  قضاوت را نیز از مشاغل بسیار حساس و حیاتی دانست که قاضی حتی می. فصل اختالفات مردم معرفی کرد

اي از جهان آن روزگار سابقه  نه  تاکید ورزید که در کمتر نقطهنگریستن به متنازعین دقت داشته باشد و آنچنان بر قضاوت عادال
  .نماید از آرزوهاي دیریاب جوامع اسالمی است داشت و حتی امروز نیز قضاوت عادالنه به آن شکلی که اسالم ترسیم می

بحث قضاوت و هاي متعددي  موالنا که یک فقیه مسلمان است نیز به طور یقینی این حق را پذیرفته است و در داستان
کشد و در محاکم مثنوي هر کس چه صوفی باشد و چه غیر صوفی چه مرد و چه زن در دادگاه پیش قاضی  دادخواهی را پیش می

  .نمایند کنند و مطالبه حق می دادخواهی می

یست اما آن اما همان طوري که پیشتر گفتیم اعالم این حق در مثنوي به عنوان تعهدي مشخص بر دوش دولت چندان پر رنگ ن
  . داند هرچند که این حکومت حکومت مدرن نباشد را تعهدي بر دوش حکومت می

  

  ـ حق دادخواهی در مثنوي 1ـ1ـ3ـ3

  :حکایت اول

شویم که موالنا دادخواهی زندانیان را در آن  در همان آغاز جستجو و در دفتر دوم مثنوي با مصداقی از این حق رو به رو می
گر پذیرش این حق براي افراد در سطحی گسترده در اندیشه  است که این خود به طریق اولی نمایان داستان به نظم درآورده

پردازد و هر چند  به بحث دادخواهی می» تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر«موالنا در ضمن داستان . موالناست
  .کند به زیبایی در ضمن آن به این حق اشاره می هدف او از این تمثیل بیان برخی مباحث عرفانی و اخالقی است اما

  : کنند داستان از این قرار است که زندانیان از پرخوري زندانی مفلسی به نزد قاضی شکوه می

  با وکیل قاضی ادراك مند                    اهل زندان در شکایت آمدند        

  ازگو آزار ما زین مرد دون که سالم ما به قاضی بر کنون                ب        

  که در این زندان بماند او مستمر             یاوه تاز و طبل خوارست و مضر         

  چون مگس حاضر شود در هر طعام        از وقاحت بی صدا و بی سالم         

  پیش او هیچ است لوت شصت کس       کر کند خود را اگر گوییش بس         

  چنین قحط سه ساله داد داد           ظل موالنا ابد پاینده باد  زین...      

  ) 2/549(اي ز تو خوش هم ذکور و هم اناث       داد کن، المستغاث، المستغاث ...      
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ام دهد و او را در تم پردازد و زندانیان را از این عذاب و از دست این دوزخ گلو نجات می در ادامه داستان قاضی به قضاوت می
  .اي ندهد کند تا کسی به او قرض یا نسیه شهر تعریف می

آنچه در این حکایت بسیار مهم است پذیرش حق دادخواهی براي افراد مجرمی است که خود بواسطه انجام جرمی در زندان 
  . باشد ترین اصول این حق در جهان معاصر می باشند و این امر کامال مطابق با پیشرفته می

  

  :حکایت دوم

  : بینیم که از درویشی سیلی خورده است اي را می دفتر ششم نیز شکایت صوفی در

  .. گفت صوفی در قصاص یک قفا          سر نشاید باد دادن از عمی        

  تانست کف بر خصم زند       عزمش آن شد تا سوي قاضی برد  چون نمی..      

  اش  ص است از مرگ دیو و حیلهاش           مخل که ترازوي حق است و کیله       

  ها ساکن کند قانون او  دیو در شیشه کند افسون او               فتنه        

  )1483ـ6/95(اي از بحر عدل رستخیز  هست قاضی رحمت و دفع ستیز          قطره        

  :نماید صوفی از قاضی طلب رسیدگی و صدور حکم عادالنه مبنی بر قصاص و تعزیر می

  اندر آوردش بر قاضی کشان              کین خر ادبار را بر خر نشان        

  )1508ـ6/9(یا به زخم دره ده او را جزا               آنچنانکه راي تو بیند سزا        

  :گوید شود و چنین می قاضی نیز پس از ورود به ماجرا با ضارب بسیار ضعیف و نحیفی روبرو می

  ه کو محل انتقام                   این خیالی گشته است اندر سقامکو زنند        

 )1535ـ6/6(شرع بهر زندگان و اغنیاست              شرع بر اصحاب گورستان کجاست        

  :و در ابتدا نظر بر بی حقی صوفی دارد

  ام ام                  حاکم اصحاب گورستان کی گفت قاضی من قضادار حی        

  ست این به صورت گر نه در گورست پست       گورها در دودمانش آمده        

  گر زگوري خشت بر تو اوفتاد                  عاقالن از گور کی خواهند داد..      

  )1544ـ6/8(گرد خشم و کینه مرده مگرد                    هین مکن با نقش گرمابه نبرد        

  :کند کند قاضی براي دل صوفی به امري ناچیز حکم می ن حکم اعتراض میو وقتی صوفی به ای
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  ام زد بی قصاص و بی تسو گفت صوفی پس روا داري که او               سیلی       

  این روا باشد که خر خرسی قالش             صوفیان را صفع اندازد به الش        

  گفت دارم در جهان من شش درم       گفت قاضی تو چه داري بیش و کم           

  گفت قاضی سه درم تو خرج کن               آن سه دیگر را به او ده بی سخن        

  )1559ـ6/63(زار و رنجور است و درویش  وضعیف       سه درم دربایدش تره و رغیف        

گردد و موالنا از زبان صوفی انتقادات تندي را نثار  می پس از این حکم به سرعت نتیجه حکم ناعادالنه قاضی به خود او بر
  :نماید کشد بلکه قضاوت عادالنه را نیز تعریف می نماید که خود نه تنها آزادي بیان را به تصویر می قاضی می

  بر قفاي قاضی افتادش نظر                      از قفاي صوفی آن بد خوبتر         

  است ام ارزان شده سیلیش دست           که قصاص سیلیکرد از پی  راست می        

  اي آورد قاضی را فراز سوي گوش قاضی آمد بهر راز                سیلی        

  گفت هر شش را بگیرید اي دو خصم        من شوم آزاد بی خرخاش و وصم        

  شک نیست غی گشت قاضی طیره صوفی گفت هی           حکم تو عدل است ال        

  آنچه نپسندي به خود اي شیخ دین           چون پسندي بر برادر اي امین        

  این ندانی که پی من چه کنی                 هم در آن چه عاقبت پی افگنی        

  من حفر بئرا نخواندي از خبر                  آنچه خواندي کن عمل جان پدر        

  یکی حکمت چنین بد در قضا            که تو را آورد سیلی بر قفااین         

  واي بر احکام دیگرهاي تو                     تا چه آرد بر سر و بر پاي تو        

  ظالمی را رحم آري از کرم                   که براي نفقه بادت سه درم        

  که به دست او نهی حکم و عنان         دست ظالم را ببر چه جاي آن               

  )  1564ـ6/76( تو بدان بز مانی اي مجهول داد              که نژاد گرگ را او شیر داد        

شود اما این ایرادات در سطح انتقادي اجتماعی همچنان پابرجاست و هم  هر چند پس از این قاضی گویاي اسرار عرفانی می
گفتنی است که موالنا در . کند کشد و هم رسیدگی و قضاوت عادالنه را فریاد می دخواهی را به تصویر میقضاوت و توانایی بر دا

کشد و این همان چیزي  کشاند و انتقادات اجتماعی خود را به رخ حکام جامعه می این حکایت به نوعی قضاوت را به دادگاه می
کشند و آنها  یان متون ادبی و فضاي اجتماعی و سیاسی جامعه دیواري میاست که بسیاري از ادیبان قصد پذیرش آن را ندارند و م

  .شود اش بیگانگی مردم با این متون و بزرگانی از این دست می کنند که نتیجه را در خأل تصور می
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  :حکایت سوم

کایت آن شخص که در ح«هاي مثنوي در رابطه با قضاوت و دادخواهی داستانی است با عنوان   یکی دیگر از مهمترین داستان
در دفتر سوم مثنوي که در این داستان درویشی دائما دعا » کرد که مرا روزي حالل ده بی رنج شب و روز دعا می) ع(عهد داود 

شود و مرد هم او را  اش وارد می روزي در حال دعا بوده است که گاوي در حیاط خانه. کند که رزق بی مشقت به دست آورد می
که در قضاوت حضرت داوود که از زبان موالنا بیان شده است  برد یم) ع(حب گاو شکایتش را به نزد داوود صا. کند ذبح می

یکی از این موارد رسیدگی به شکل علنی است که به دلیل در هم . مباحث بسیار قابل توجه و مهمی قابل استخراج و استنباط است
مطالب پس از تبیین و تعریف علنی بودن دادگاه ضمن تحلیل این جنبه از آمیختگی مباحث و به جهت خودداري از تکرار بیهوده 

  .اي خواهیم داشت اي نیز اشاره داستان به مباحث کلی حقوق محاکمه

  

  ـ محاکمه علنی 2ـ3ـ3

  . توان این معنا را در لغت نامه دهخدا مشاهده کرد علنی در لغت مأخوذ از علن است به معناي آشکار و هویدا که می

  . در اصطالح حقوقی به فضا و مکانی اشاره دارد که امکان حضور همه افراد در آن باشد اما

  : توانیم در مبسوط در ترمینولوژي حقوق دکتر جعفري لنگرودي بخوانیم در تعریف دادگاه علنی می

اي از  اي است براي منع پاره این وسیله. آزاد بودن ورود و خروج مردمان به جلسه دادرسی تا بتوانند از جریان آن آگاه شوند«
  }9822مدخل :4،ج1388جعفري لنگرودي،{»انحرافات

  : دارند که دکتر محمود آخوندي نیز در تعریف علنی بودن دادگاه بیان می

منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن «
: 2،1384آخوندي، ج {» .طرف بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی واقف شوند دیک ببینند و به اجراي دقیق قوانین و بیرا از نز

197 {  

ها در جلسات دادگاه و انتشار  توان این را پذیرفت که عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد و رسانه با توجه به مطالب فوق می
  .تواند از ارکان علنی بودن دادرسی باشد میجریان دادرسی با رعایت حقوق متهم 

دانند و عدم رعایت آن را موجب خروج رسیدگی از چارچوب دادرسی  مبناي این علنی بودن محاکمه را برخی حق متهم می«
ی بودن به گفته بنتام علن... دهند کنند و برخی دیگر آن را در قالب مفهوم و مصلحت جامعه مورد توجه قرار می منصفانه تلقی می

کند که قاضی را از رفتار  عنوان یک مانع عمل می  اي براي ایفاي وظایف توسط قاضی است و از نظر اخالقی علنی بودن به انگیزه
توان گفت که علنی بودن دادرسی در اسناد حقوق بشري قبل از هرچیز به  و با توجه به این مراتب می.. دارد دارانه باز می جانب

اما این امر با پذیرش مصلحت جامعه یه عنوان مبنایی براي علنی بودن دادرسی . بینی شده است متهم پیش عنوان حقی از حقوق
محاکمه و . زند وقوع هر جرم به نظم جامعه لطمه می... هاي آن است منافاتی ندارد و عدم حق متهم بر اسقاط این حق خود از نشانه
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نیکویی، {.بخشد کند و زخم وارد بر جامعه را التیام می خلل را جبران می مجازات مجرم با رعایت عدالت در حضور مردم این
  } 29ـ32: 1387

  . و لذا در تبیین مبانی علنی بودن دادرسی باید به حق متهم و مصلحت جامعه به صورت توأم توجه داشت

  

  ـ دادرسی علنی در مثنوي1ـ2ـ3ـ3

اي بر پذیرش دادرسی علنی یافت؟ پیش از هر چیز  ثنوي معنوي نشانهتوان در م صرفنظر از مباحث حقوقی باید دید که آیا می
براي دستیابی به اندیشه موالنا باید سابقه پذیرش این نوع از دادرسی را در اسالم جستجود کرد چرا که موالنا شخصی است که 

با نظري در متون . ا متأثر استعمر خود را در تحقیق و تفحص در حوزه علوم اسالمی گذارنده است و خواه و ناخواه از آنه
در ) ع(امام علی «دانیم که  توانیم به سادگی علنی بودن قضاوت را در قضاي اسالمی مشاهده کنیم به طوري که همه می اسالمی می

کردند و در آنجا جایگاهی داشتند که به دکه القضاء معروف بود به طوري که مشاهده آن از هر طرف امکان  مسجد قضاوت می
  : کند به ایشان دستور دادند که  و زمانی که مطلع شدند که شریح قاضی در خانه قضاوت می} 121:1385غفاري،{».یر بودپذ

  . یا شریح اجلس فی المسجد اعدل بین الناس انه وهن بالقاصی ان یجلس فی بیته 

هاشمی {. ست که در خانه بنشینندتر است و براي قاضی سبک ا در مسجد قضاوت کن که این میان مردم عادالنه! اي شریح 
  } 16: 1382شاهرودي، 

و البته این صرفاً یک ادعا نیست و با . توان پیش بینی کرد که نگاه موالنا نیز نسبت به دادرسی علنی مثبت است با این مقدمه می
  . توان آن را استنباط و استخراج کرد توجه به مثنوي معنوي می

کرد و روزي بی  آن اشاره کردیم یعنی حکایت شخصی که در عهد داوود شب و روز دعا میدر داستانی که در بخش قبلی به 
همان طوري که : گیرد کند که به شکلی علنی صورت می اشاره می) ع(موالنا به قضاوت حضرت داوود . ... کرد رنج طلب می

یکی از این روزها گاوي به داخل حیاط او وارد  کرده است که به روزي بی رنج دست یابد و در پیشتر گفتیم آن مرد روزها دعا می
شنود که من هفت سال از  از مرد می. رسد کند و از این به بعد ماجرا به گوش حضرت داوود می آن مرد نیز او را ذبح می. گردد می

  : رنج خواستم و به خاطر شکرانه استجابت آن دعا آن حیوان را ذبح کردم خدا رزق بی

  را بشو              حجت شرعی در این دعوي بگو  ها سخناین گفت داوود         

  تو روا داري که من بی حجتی                 بنهم اندر شهر باطل سنتی؟         

  )2389ـ3/91(ستانی حارثی این که بخشیدت خریدي وارثی               ربع را چون می        

  : فهمد آن هم به واسطه الهام و وحی اما پس از خلوت حضرت داوود حقیقتی را می

  حق نمودش آنچه بنمودش تمام               گشت واقف بر سزاي انتقام         

  )2416ـ3/7(روز دیگر جمله خصمان آمدند               پیش داوود پیمبر صف زدند        
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ددي در دادگاه حضرت داوود حضور داشتند همان طوري که مشخص است این بیت به این مطلب اشاره دارد که افراد متع 
روز بعد متخاصمین و دیگر کسان حاضر شدند و در برابر حضرت داوود «: نویسد چنان که آقاي کریم زمانی در شرح این بیت می

  . »صف کشیدند

  گفت داوودش خمش کن رو بهل           این مسلمان را ز گاوت کن بحل         

  ) 2419ـ 3/20(ر تو اي جوان             رو خمش کن ، حق ستاري بدانچون خدا پوشید ب        

کند که کلیه اموالت را  کند و پس از آن حضرت داوود به صاحب گاو امر می صاحب گاو از این حکم و داوري شکایت می
  : شود تابی و شکوه شاکی می به مرد درویش ببخش و گرنه کار تو سخت خواهد شد و این باعث بی

  رو که فرزندان تو با جفت تو                  بندگان او شدند، افزون مگو         

  دوید از جهل خود باال و پست  سنگ بر سینه همی زد با دو دست             می        

  ) 2431ـ3/33(خلق هم اندر مالمت آمدند                    کز ضمیر کار او غافل بدند        

یات نیز حضور مردم در این دادگاه مشخص است و تمام وقایع دادرسی کامالً علنی در حال صورت پذیرفتن است که در این اب
کنند و این دقیقا یکی از دالیل و مبانی علنی بودن دادرسی است که در باال به آن  و مردم نسبت به قضاوت قاضی نیز انتقاد می
  : اوت عادالنهاشاره کردیم یعنی اثر بازدارندگی و انگیزه قض

  عامه مظلوم کش، ظالم پرست                 از کمین، سگ سان سوي داوود جست         

  روي در داوود کردند آن فریق                کاي نبی مجتبی برما، شفیق         

  )2439ـ3/41(گناهی را به الش این نشاید از تو کین ظلمی است فاش      قهر کردي بی        

داند و چنین به مردم  گو می در ادامه این دادگاه و محاکمه علنی، حضرت داوود خود را مقابل ایرادات مردم مسئول و پاسخ و
  : دهد که پاسخ می

  گفت اي یاران زمان آن رسید                   کان سر مکتوم او گردد پدید         

  )3442ـ  3/3(تا بر آن سر نهان واقف شویم      جمله برخیزید تا بیرون رویم                      

گوید که این مرد با آبروریزي خودش باعث شد که  کند و می مردم را به سوي درختی در بخشی از یک دشت هدایت می
  : پرده از اعمالش برداشته شود و گرنه خداوند ستارالعیوب است

  ستش را سپس بندید سخت چون برون رفتند سوي آن درخت             گفت د        

  تا گناه و جرم او پیدا کنم                       تا لواي عدل بر صحرا زنم         

  اي  اي            تو غالمی ، خواجه زین رو گشته گفت اي سگ جد این را کشته        
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   خواجه را کشتی و بردي مال او               کرد یزدان آشکارا حال او        

  تو غالمی کسب و کارت ملک اوست        شرع جستی شرع بستان رو نکوست ...     

  خواجه را کشتی به استم زار زار             هم بر اینجا خواجه گویان زینهار         

  کارد از اشتاب کردي زیر خاك               از خیالی که بدیدي سهمناك         

  ر زیر زمین                باز کاوید این زمین را همچنین نک سرش با کارد د        

  نام این سگ هم نبشته کارد بر                 کرد با خواجه چنین مکر و ضرر         

  همچنان کردند چون بشکافتند                  در زمین آن کارد و سر را یافتند         

  ) 2472 – 84/ 3(هر یکی زنار ببرید از میان                 ولوله در خلق افتاد آن زمان          

برند و سر به سجده شکر و سجده استغفار  شود و خلق نیز به اشتباه خود پی می و پس از آن ، صاحب گاو قصاص می
است و ابیات پیداست که این داستان متضمن یک محاکمه علنی . گذارند که در مبحث حق حیات نیز به آن اشاراتی داشتیم می

  . مرتبط با آن را در باال آوردیم

یافتن . باشد  هایی بر پذیرش محاکمه علنی به شکلی روشن واضح است و همین هدف پژوهش ما می البته در این داستان نشانه
منظومه ذهنی  تواند سازد و مجموع اینها می هاي روشن اثبات پذیرش محاکمه علنی از سوي موالنا را امکان پذیر می این نشانه

حقوق بشري که یقینا موالنا به شکلی منسجم و به عنوان تئوري حقوق بشر . موالنا در رابطه با حقوق بشر را منسجم و متصور سازد
  .به آن باور نداشته است

  

  :گیرينتیجه

عالمیه حقوق بشر در در این مقاله پس از تبیین مفهوم حق و سیر تاریخی آن به بررسی برخی از مصادیق حقوق اعالمی در ا
مانند حق تشکیل سندیکا و اتحادیه . گفتیم که برخی موارد اساسا قابلیت پژوهش در متون کهن را ندارند. مثنوي پرداختیم

ما در این فصل برخی از آنچه به نظر . اند مانند حق مالکیت تردید از سوي موالنا مورد پذیرش بوده برخی موارد نیز بی. کارگري
  : نتیجه آنکه موالنا. را مورد بررسی قرار دادیم آمد مهم می

  . دهد حق آموزش را نیز مورد توجه قرار می. ترین حق بشري که همان حق حیات است باور دارد به بنیادي)1

  .پذیرد مبانی پذیرش آموزش اجباري را نیز می)2

داند و دادرسی علنی را نیز پذیرفته  ري بدیهی میاي ام هاي فقهی حق دادرسی را براي همه افراد از هر طبقه به تبع اندیشه)3
  .است
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  :منابع

  1384آخوندي،محمود؛آیین دادرسی کیفري،جلد دوم،سازمان چاپ و انتشارات،چاپ هشتم،تهران،

  1382، پاییز و زمستان  36-35هاي قرآنی ، ش  ، فصلنامه پژوهش "قرآن ، حق حیات و چالشهاي موجود "آگاه ، حمید ؛

  1375جلد، دنیاي کتاب ، چاپ سوم، تهران،  2مس الدین احمد ؛ مناقب العارفین ، افالکی ، ش

  1387، پاییز  3، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، ش "تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفري"امیري، جلیل، نیکویی، سمیه ؛ 

، بهار و 26-25ه تحقیقات حقوقی   ش ،  ترجمه محمد راسخ ، مجل "درآمدي تاریخی:مفهوم حق"گلدینگ ، مارتین ؛ .بی
  1387تابستان 

  1382جعفري ، محمد تقی ؛ عوامل جذابیت سخنان مولوي ، نشر موسسه تدوین آثار عالمه ، چاپ اول ، 

  1366؛ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوي،انتشارات اسالمی،چاپ یازدهم، تهران///////

  1385، تابستان  72، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش "شرح حق پایان ندارد همچو حق"جعفري تبار ، حسن ؛ 

   1384جعفري لنگرودي،محمد جعفر ؛ ترمینولوژي حقوق ، گنج دانش،چاپ پانزدهم، تهران 

   1388،تهران  4، گنج دانش، چاپ 4، مبسوط در ترمینولوي حقوق ، جلد ///////

  1384جوادي آملی؛ حق و تکلیف در اسالم،اسراء، قم ، 

  1389دا، لغت نامه ، نرم افزار، انتشارات دانشگاه تهران ، دهخ

  1381، آذر  33، بازتاب اندیشه، شماره  "حق و تکلیف در عصر قدیم و جدید"راسخ ، محمد ؛ 

  1388زمانی، کریم ؛ شرح جامع مثنوي معنوي ، انتشارات اطالعات ، چاپ بیست و سوم، تهران ، 

  1387ی ، ققنوس،چاپ بیست و یکم ،تهرانسعدي ،گلستان ،تصحیح محمدعلی فروغ

  1388جلد، شهر دانش تهران 2سید فاطمی،،سید محمد قاري؛ حقوق بشر در جهان معاصر، 

  1388شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛ غزلیات شمس تبریز ،انتشارات سخن ،تهران 

  1390شمیسا، سیروس، موالنا و چند داستان مثنوي، نشر قطره، تهران

  1376رح مثنوي ، انتشارات علمی فرهنگی ، چاپ دوم ،تهران شهیدي ، جعفر ؛ ش

  1386، مهر  118، ماهنامه معرفت ، شماره  "کاوشی نو در مجازات اعدام"طاري ، محمد حسین ؛ 
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، دو  "مروري بر حقوق متهم در نظام حقوق ایران با رویکردي بر اسناد فراملی"غفاري ، هدي، عباسی کلیمانی، عاطفه ؛ 
  1385، پاییز  43، شماره ) نداي صادق( قوق و فقه فصلنامه ح

  1381الزمان ؛ احادیث و قصص مثنوي، ترجمه حسین داودي، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم تهران فروزانفر،بدیع

  1382، بهمن  46، بازتاب اندیشه ، شماره  "کچوییان، حسین؛ حق محوري تجدد و تکلیف مداري سنت

  ترجمه قرآن کریم  مجتبوي، سید جالل الدین ؛

  1360مصطفوي ، حسن ؛ التحقیق فی کلمات قران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران 

  1384موحد، محمدعلی ، در هواي حق و عدالت، کارنامه،چاپ سوم، تهران 

  1382،  33،فصلنامه فقه اهل بیت، شماره  "امام علی و اصول قضاوت"هاشمی شاهرودي ، محمود ؛ 

  :تیپایگاه اینترن

com.pajohe.www/ سایت پژوهشی باقرالعلوم  
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٢١٥  

  یر فارسی بر زبان و فرهنگ آسامثأت

  
  1رقیب الدین احمد

  :چکیده

  .مبداء زبان و فرهنگ آسام مخصوصاً در فرهنگ هند و آریایی وجود دارد

ي فرهنگ فارسیی هند و آریایی، زبان و فرهنگ مردم بومیی آسام و ایاالت  جهینتکلی بر آمد زبان و فرهنگ جدید آسامی 
  .تاثیر پذیرفت)  اهوم( همسایگان هست که در طول زمان از زبان و فرهنگ مردمِ شان 

.  سازد یمکه احتیاجات فرهنگی را پر کند و زبان را براي تعیین توسعه لغات قادر  کند یمي زبان شناختی به زبان کمک  وهیش
راه مستقم معموالً راهی هست .  ، یکی با راه مستقم  و دیگر غیر مستقمابدی یمتآسیر زبانی بر زبان خاصی با دو صورت گسترش 

در مورد .  گردد یمو راه غیر مستقم از طریقِ زبان، ادبیات و فرهنگ برقرار  کنند یمکه در آن دو نفر بطور مستقم ارتباط برقرار 
روي زبان و فرهنگ آسام، هر دو راه کار برد داشتند؛ اگرچه راه بعدي یعنی راه غیر مستقم در طول زمان بیشتر استفاده تاثیر فارسی 

   . و کاربرد داشت

براي  ها واژهاما در بعضی موارد اقتباس  ردیگ یمبه یک زبان خاص براي پر کردن احتیاج انجام  ها واژهمعموالً اقتباس بعضی 
و براي این منشاء آنها را عمدتاً با اصطالحِ جدید جایگزین  شوند یمکه آنها با ادبیات بهتر و پخته تر سنجیده  ردیگ یماین انجام 

 .وغیره "ارشی "به جایی  "ایانا "و   "اوچیت"به جایی  "حق"به طور مثال در زبان آسامی واژه . کنند یم

.ن، ادبیات،فرهنگ و اجتماع آسامی را منعکس کندبنابراین این مقاله یک کوشش هست که تآسیر فارسی بر زبا  

                                                        
 .مد، استادیار بخشِ فارسی، دانشگاه گواهاتیدکتر رقیب الدین اح - 1
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گفت که انعکاس  توان یمي فرهنگ یا  کنندهاین یک تعیین . ي مهمی براي برقرار کردن ارتباط هست لهیوسزبان یک 
موج   .دزبان و فرهنگ مثل یک موج روان هستن .کند یمزبان اثر متقابل بین مردم را هم منطقی و هم واقعی داللت . فرهنگ هست

، یک زبان یا فرهنگ زنده هم که با آن زبان و برد یمروان که همراه خودش کاالهاي مورد لزوم و غیر لزوم که کنارش هست را 
و غنیتر و  کند یمبنابراین با این روش تبادلی یک فرهنگ رشد  .تا حدود همین حال را دارد دیآ یمفرهنگ که در ارتباط آن 

  .گردد یمشکوفته تر 

  .اء زبان و فرهنگ آسام مخصوصاً در فرهنگ هند و آریایی وجود داردمبد

ي فرهنگ فارسیی هند و آریایی، زبان و فرهنگ مردم بومیی آسام و ایاالت  جهینتکلی بر آمد زبان و فرهنگ جدید آسامی 
  .تاثیر پذیرفت)  اهوم( همسایگانش هست که در طول زمان از زبان و فرهنگ مردمِ شان 

  .سازد یمکه احتیاجات فرهنگی را پر کند و زبان را براي تعیین توسعه لغات قادر  کند یمي زبان شناختی به زبان کمک  وهیش

راه مستقم معموالً راهی هست که در آن .  ،با راه مستقم  و غیر مستقمابدی یمتآسیر زبانی بر زبان خاصی با دو صورت گسترش 
  . گردد یمو راه غیر مستقم از طریقِ زبان، ادبیات و فرهنگ برقرار  کنند یمقرار دو نفر بطور مستقم ارتباط بر

در مورد تاثیر فارسی روي زبان و فرهنگ آسام، هر دو راه کار برد داشت؛ اگرچه راه بعدي یعنی راه غیر مستقم در طول زمان 
 .بیشتر استفاده و کاربرد داشت

براي این  ها واژهاما در بعضی موارد اقتباس  ردیگ یمخاصی براي پر کردن احتیاج انجام  به زبان ها واژهمعموالً اقتباس بعضی 
و براي این منشاء آنها را عمدتاً با اصطالحِ جدید جایگزین  شوند یمکه آنها با ادبیات بهتر و پخته تر سنجیده  ردیگ یمانجام 

 .وغیره "ارشی "به جایی  "ایانا "و   "اوچیت"به جایی  "حق"ي  کلمهبه طور مثال در زبان آسامی . کنند یم

 .بنابراین این مقاله یک کوشش هست که تآسیر فارسی بر زبان، ادبیات،فرهنگ و اجتماع آسامی را منعکس کند

ي زبانِ رسمی یا درباري در آن مناطق کشور که مسلمانان حکومت داشتند به  رتبهاز نظر زبان شناختی، وقتی که زبان فارسی 
ي دیرینه در  شهیراصطالحات اداري و دادگاهی اگرچه . زبانهاي هند سرایت کرد و زبان ارتباطی بین مردم در آن مناطق شددیگر 
ي فارسی را اقتباس کرد را ها واژهي همان زبان که  لهجهي هند داشتند و حتی در بیشتر موارد آنها هندي شدند و شکل و ها زبان

ارتباط  ها واژهو ادبیات هندي یک داستان سازگاري مسلسل دو جانبه ي هست و این تبادل  تاثیر فارسی بر زندگی.  گرفتند
  .کند یمبرقرار  سازند یمي خودشان را روشن ها یژگیوفرهنگی بین دو گروه فرهنگی هندو و مسلمان که آنها 

که نشانی نزدیکترین  ندیآ یمبانها در تفاوتهاي هر دو گروه فرهنگی در ارتباط و نفوذ به یک دیگر در نتیجه به راحت شدن ز
یک آمیختگی فرهنگی را نشان  ها زباندر  ها واژهکه تبادل  کند یمهمچنین تاثیرات دو جانبه تآیید .  ارتباط فرهنگی بین آنها هست

  ؛شود یمي هند وجود دارد که ذیل اشاره ها زبانعوامل مختلف در تاثیرات فارسی بر . دهد یم

و  هندیان بومی هم که آرزوي پیشرفت  شد یماً در هر بخش اداري دوران حکومت اسالمی در هند  استفاده زبان فارسی تقریب
  .ي اجتماعی هم شده بود رتبهداشتند احتیاج به ارتباط با این زبان داشتند که فارسی مسله احترام و 
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و براي آنها آشنایی با اصطالحات درباري  آوردند یم دومین اینکه آنها که  با دربار و حکومت ارتباط داشتند باید رو به فارسی
  .و قانوي فارسی الزم بود

و  دندیبخش یمسومین اینکه،صوفیان به عنوانِ محقق دینی و عرفانی و رهبرانِ تفکرات صوفیانه توسعه نفوذ فارسی را سرعت 
  .ا غنی ساختي هند محسوس شد و ادبیات هند رها زباناینطور طبیعتاً تاثیر مسلسل فارسی بر 

آمد وقتی . م 6-1205اولین بار آسام در ارتباط مسلمانان در سال . شود یمکامالً همین نقش تاثیر فارسی بر آسام هم اجراء 
پیروزي مغولها بر آسام باعث پیشرفت و ارتباط آسام با بقیه مناطق . بختیار خلجی در راه خودش به تبت، کامروپ را تصرف کرد

سی بر آسام با ارتباط مسلمانان شکوفته تر گشت و تفکرات فارسی با تفکرات آسامی با هم آمیخته شدند و یک تاثیر فار. هند شد
  .فارسی به زبان آسامی راه یافتند-ي عربیها واژهتاثیر دایمی بر فرهنگ آسام جا گذاشت و در نتیجه  به تعداد زیادي 

که پادشاهان اهوم در  شود یماینطور گفته . کردند یمفارسی تشویق  اینجا قابل ذکر هست که حکمران اهوم در آسام به مطالع
دربار خودشان به تعداد زیادي ماموران مسلمانان داشتند که یکی از وظیفه شان برقرار کردن ارتباط با توسط زبان فارسی با 

   .حکومت اسالمی هند بود

سفراي اهوم براي .رار ارتباط با حکمران مسلمانان داشتندپادشاهان اهوم احساس توسعه فارسی در دربار خودشان در ضمن برق
آنها . آنها با سفارتهاي متعدد که در شمال هند وجود داشت در ارتباط بودند.  گرفتند یمکارهاي دپلماتی زبان فارسی را یاد 

ه اهوم بودند، آنجا مردم آسام مناطق که زیرِ سلط. بخوبی زبان فارسی بلد بودند چون  آشناي با فارسی با چنین وظایف الزم بود
و کسانی که آرزوي رسیدن به رتبه باال در بخش اداري داشتند فارسی را حتماً  کردند یمزبان فارسی را با شوق و تشویق مطالع 

تلف ي مخها مقامدر این زمان متعدد هندوان هم بودند که به زبان فارسی مهارت داشتد و به خاطر این به راحتی در . آموختند یم
  .خدمات  اداري و دپلماتی رسیده بودند

وجود داشت و آن کسی که به خواندن و نوشتن فارسی  "خواننده فارسی"تقریباً در هر دربارِ پادشاهان اهوم یک مقام شاهی 
ه شغلش معموالً ک گفتند یمیعنی فارسی خوانده  "پرسی پرهیا"بنابراین او را مردم آسام . شد یممهارت داشت به این مقام استخدام 

  .تدریس فارسی به دیگر ماموران و کارمندان دولتی بود

بقول . حکمران اهوم دوران حکومت خودشان به مردم مسلمانان امکان تحصیل اسالمی را در مراکز دینیشان فراهم کرده بودند
سی براي بچهاي مسلمانان در گواهاتی و ي تدریها خانهاز ده تا دوازده   "مطالعات در تاریخِ فرهنگ"ي کتابِ  سندهینووادي . پی

این هم ذکر شده است که یک دانشمند بزرگ به نام . بیش از بیست در  رنگپور که پایتخت آن زمان آسام بود را شمرده است
اب منصور خان کها واژهکه به زبان و  "محمد علی" ه ي عربی و فارسی مهارت داشت، به عنوان معلم براي تدریس  فرزندانِ نو

  .بود، استخدام شده بود. م 1682تا . م 1679سپهساالر مغول در گواهاتی از سال 

ي حکمرانیی  وهیشي یاد گیري دانش ارتشی پیشرفته آنها و  نهیزمحکمران اهوم آسام با داشتن ارتباط با مغولها سود زیادي در  
  .ان آسامی گشتبه معیار هندي بردند و این طور اصطالحات اداري و ارتشی مغولی جزء زب

لپر در دوران سلطننت پادشاه آسامی اودایدتیا سینگ  ان جی تآلیف پرمانندا بیراگی گوکُ بقول سوریا کومار بهویا، بهور
  ...فارسی مانند جبهه، گور، تخت، فرمان -ي ترکیبی عربیها واژهبه زبان آسامی هست اما با بسیار . م)1672-1673(

  :شود یمکه ذیل اشاره  کنند یمفارسی در زبان آسامی نقش مهمی اطا  -ي عربیها واژهرویجِ بعضی عوامل هستند که براي ت 
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  .افزایش جمعیت مسلمانان به تدریج در آسام

  .مسافرت آسامیان به سمت هند شمالی

  .برخورد و ارتباطات سیاسی و دپلماتی بین پادشاهان آسامی و حکمران مسلمانان

  .توسط مسلمانان آسامی ها يزرذکر و ي دینی مانند ها آهنگسرودنِ  

  .تبادل فرهنگی در زمان حکومت اهوم

بطور مثل . شود یماز توسط آسامی زبانان استفاده  پسوندهاگفت که بسیار پیشوند و  توان یمضمنِ تاثیر فارسی بر زبان آسامی، 
  : شود یمکه ذیر اشاره 

  .ار،دل دار، داداگري، گنداگري، پهول دان، پیک دان وغیرهسودخور، غذاخور، گوشت خور، حرام خور، دغاباز، زمین د 

  

  :شوندهایپ

  .....کم زور، کم خوراك، در کار، دردم، بد نام، بد حزم، بی ایمان، بی حساب، بی دخل

ه دید که آنها در زبان آسامی جایگاه مهمی دارند اگرچ توان یمي فارسی که زبان اسامی آنها را اقتباس کرده است را ها واژه
  .آنها از لحاظ آوایی و دستوري به اندازه کافی عوض شده اند

یک کوشش به توضیح این تحوالت کرده است  "ي زبان بنگالی توسعهمبداء و "ي کتاب  سندهینوچاترجی، . کی. دکتر اس
  .شود یمکه ذیل اشاره 

  

  :دین

از عربی و فارسی اقتباس شده است را استفاده مسلمانان همه اصطالحات دینی مربوط به عبادات، مراسم دینی و تفکرات که 
 . کنند یم

  ....اولیا،دعا، حج، کلمه، مزار،موالنا، مسجد، نبی، نکاه، روزه، رسول، سید، شیخ، اذان،درگاه، امام، خیرت،مذهب، نماز  :مثل

  

  :اداري

  .شوند یمبه زبان آسامی پیدا  فارسی -ي بسیار عربیها واژهدر هند بود،  17از این که فارسی زبان درباري دوران قرن 

 ....بارود، گوال انداز، سپاهی، آیین، امانت، قاضی، خونی، گرفتار، سرکاري، دولتی، پروانه  :مثل
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  .که بین مردم آسامی جایگاه مهمی داردند شوند یمي بسیار از فارسی در زبان آسامی پیدا ها واژهدر زمینه دادگاهی، 

  ...مه، زمین، فوجداري، زمانبندي، اظهار، عرضی، فیصال، جرمانه، با عزت امانت، عدالت، خارجی، مقد :مثل

  

  :هیت اداري

مانند دلیل،حق، منظور،  رود یمي هیت اداري در زبان آسامی به کار  نهیزماصطالحات متعدد فارسی بطور عمومی در 
  ...حساب،رسید، میاد، تدارك، قایده، خونی، نظر بندي، زبر دستی 

  

  :مالیات

 .شوند یمي فارسی به طور معمول در زبان آسامی استفاده ها واژهي مالیات، به تعداد زیادي  نهیزمدر 

  ...آبکاري، بندوبست، مال، جمع، تحویل، نظیر، باقی، اجمالی، کشتی، عالقه، دخل، خارج، اختیار :مثل 

  .شوند یمامی پیدا ي علم و آموزش هم در زبان آس نهیزمفارسی در  -ي عربیها واژهبه تعداد زیادي 

  ...قلم، کتاب، کاغذ، سیاهی، دوات، جلد، حرف،خبر، لفافه، مهر   :مثل  

  .شوند یمفارسی در زبان آسامی استفاده  -ي عربیها واژهدر زمینه فرهنگ، به تعداد بسیار 

  .شوند یمي ذیل براي لباس در زبان آسامی پیدا ها واژهبطور مثل 

  ...ص، پیجامه، توشک پرده، برقه، شلوار، چادر، قمی

  .رود یمي ذیل در زبان آسامی به کار ها واژهبراي اغذیه 

 ...قرمه، ناشته، کوفته، کباب، پلو، بریانی، گوشت، قیمه، چربی  :مثل

  . شوند یمي فارسی در زبان آسامی دیده ها واژهي موسیقی  به تعداد زیادي  نهیزمدر 

     ...هنایی، تبله، غزل، قوال استاد، ترانه، خیال، سه تار، سرود، ش :مثل

  .ي هند به آسامیان معرفی کرده بودندها مغولي مختلف دارند که معموالً آنها را ها وهیمي به  عالقهمردم آسام 

  ...انگور، انار، بادام، کشمش،پسته، سیب، تربز، خربز  :مثل

  

  :شغل
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ي مختلف حکومتی ها بخشتیاج از استعداد آنها در پادشاهان اهوم در دربار خودشان ماموران مسلمانان داشتند که در اح
  .شود یمفارسی در زبان آسامی دیده  - ي زیادي از عربیها واژهبنابراین در این زمینه هم  .کردند یماستفاده 

  ...دکان دار، حکیم، مزدور، دالل، درزي، قصایی، شکاري، کار و بار، روزگار، کارگر، پیشه، کارخانه، منعفه، نقصان : مثل

  

 :تاثیر فارسی بر ضرب المثل،ساختار و صفات آسامی

این . کند یمبیان  ها واژهاین معانی ثابت با مخلوطات بعضی . آموزد یمضرب المثل اصالتاً جمله اي هستند که درس اخالقی 
با  .ایت کرده استمحدود نیست بلکه به بسیار ضرب المثل ها هم سر ها واژهیک واقعیت هست که تاثیر فارسی بر آسامی فقط تا 

این ضرب المثل ها در زبان آسامی خیلی عمومی  .ندیآ یمبسیار ضرب المثل در زبان آسامی به وجود  ها واژهآمیختگی بعضی 
 .هستند

  .ي مختلف زبان فارسی را دارند که هم در نوشتاري و هم در گفتاري خیلی جا افتاده اندها واژهاین ضرب المثل هاي آسامی 

غریب هستند و  ها واژهکه این  کنند ینمي فارسی در ضرب المثل هاي آسامی، مردم عادي فکر ها واژهه عمیق به خاطر ریش
 .دانند یماینها را جزء زبان آسامی 

به تعداد . جدا ساخت توان ینمي فارسی به راحتی  شهیرقابل ذکر هست که این آمیختگی در زبان آسامی را با وجود داشتنِ 
  .شوند یمطور ضرب المثل ها در آسامی دیده خیلی زیاد این 

چند همچنین مثل ضرب مثل در زبان . این ضرب المثل ها در زبان آسامی هم در نوشتاري و هم گفتاري خیلی جا افتاده اند
 :ي فارسی ذیل هستها واژهآسامی با تاثیر 

  روز، زر، ملک

 . اینجا زور و ملک فارسی هستد 

)is right Might(tar  mulukjar    Jur 

  Here  jur   and  mulk   are  Persian.  

 Sabure  mewa  phale (  Patience  brings  result)  

  .کلمات فارسی هستند "میوه"و  "صبر"اینجا 

  Adab  kaida  (  elegance and manner)  

  .کلمات فارسی هستند "قیده"و  "ادب"اینجا 

   Lai  laskar (  Soldiers)  

  .ي فارسی هست کلمه "لشکر" اینجا 
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   Khana  talach  kara (  house search)  

  .کلمات فارسی هستند "تالش"و  "خانه"اینجا 

 Kaid  kara ( to  make captive)  

  .فارسی هست "قید"ي  کلمهاینجا 

 Ruji  rujgar  (livelihood)  

  .کلمات فارسی هستند "روزگار"و  "روزي"اینجا 

 Khatam  kara ( to finish)  

  .فارسی هست "ختم"ي   کلمهاینجا 

 Barbad  hua  ( spoiled)  

  .فارسی هست "برباد"ي  کلمهاینجا 

Ga  khalach  kara ( to make free)  

  .فارسی هست "خالس"ي  کلمهاینجا 

 Nam  kharij  kara ( omission)  

  .کلمات فارسی هستند "خارج"و  "نام"اینجا 

 Hukum jari  kara ( to  make  free)  

  .ي فارسی هست کلمه "حکم"اینجا 

 Najar  diya (  to take free)  

  .ي فارسی هست کلمه "نظر"اینجا 

Kabul  kara ( to  accept)  

  .ي فارسی هست کلمه "قبول"اینجا 

 Jur  julum ( oppression)  

 .کلمات فارسی هستند "ظلم"و  "زور"ایجا 

 Hak  halal ( lawful)  

 .کلمات فارسی هستند "حالل"و  "حق "ا اینج

Tajjup  hua  ( to  become  strange)  
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 .ي فارسی هست کلمه "تعجب"اینجا 

 Kham  kheyali ( absent  minded)  

 .کلمات فارسی هستند "خیال"و  "خام"اینجا 

 Badnami  hua (  to  attain  illfame)  

 .ي فارسی هست کلمه "بد نامی "اینجا 

 Machgul  kara (  deeply  engaged )  

 ي فارسی هست کلمه "مشغول"اینجا 

 Dastur  mat ( according  to rules)  

  .ي فارسی هست کلمه "دستور"اینجا 

ي فارسی در زبان آسامی براي ساختن پسوندهابعضی پیشوند و . شود یمهمچنین تاثیر فارسی بر ساختار آسامی هم دیده 
  .نداستفاده شده ا ها واژه

 :مثل

.golandaj               meaning   ‘a  gunner’             andaz+ gola   

 .دیآ یماز انداختن فارسی  "انداز"اینجا پسوند 

julumbaj       meaning  ‘oppressor’     baz+Zulum   

  .دیآ یماز باختن فارسی  "باز"اینجا پسوند 

  

  :در موارد پیشوندها

.aning  ‘ ungrateful’me       khur Haram  

  .دیآ یماز خوردن فارسی  "خور"اینجا پیشوند 

meaning  ‘ an  office’      khanaDaftar   

 .دیآ یماز خانه فارسی  "خانه"اینجا پیشوند 

Chokidar   meaning  ‘gate  keeper’  

 .دیآ یماز داشتن فارسی  "دار"اینجا 

.meaning ‘ powerful’      darJor  
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  .دیآ یماز داشتن فارسی  "دار"پیشوند اینجا 

  .در مسایل صفات هم ما تاثیر فارسی در آسامی پیدا کرده ایم

  :مثل

  ...بدنام، بی کار،هوشیار، بهادر 

این . کند یمبیان  ها واژهاین معانی ثابت با مخلوطات بعضی . آموزد یمضرب المثل اصالتاً جمله اي هستند که درس اخالقی 
با  .محدود نیست بلکه به بسیار ضرب المثل ها هم سرایت کرده است ها واژهه تاثیر فارسی بر آسامی فقط تا یک واقعیت هست ک

این ضرب المثل ها در زبان آسامی خیلی عمومی  .ندیآ یمبسیار ضرب المثل در زبان آسامی به وجود  ها واژهآمیختگی بعضی 
 .هستند

  .ان فارسی را دارند که هم در نوشتاري و هم در گفتاري خیلی جا افتاده اندي مختلف زبها واژهاین ضرب المثل هاي آسامی 

غریب هستند و  ها واژهکه این  کنند ینمي فارسی در ضرب المثل هاي آسامی، مردم عادي فکر ها واژهبه خاطر ریشه عمیق 
 .دانند یماینها را جزء زبان آسامی 

به تعداد . جدا ساخت توان ینمي فارسی به راحتی  شهیربا وجود داشتنِ  قابل ذکر هست که این آمیختگی در زبان آسامی را
  .شوند یمخیلی زیاد این طور ضرب المثل ها در آسامی دیده 

چند همچنین مثل ضرب مثل در زبان . این ضرب المثل ها در زبان آسامی هم در نوشتاري و هم گفتاري خیلی جا افتاده اند
 :سی ذیل هستي فارها واژهآسامی با تاثیر 

  )قدرتمند حق است( زور، زر ملوم تر 

  .کلمات فارسی هستند "ملک"و  "زور"اینجا 

 Sabure  mewa  phale (  Patience  brings  result)  

  .کلمات فارسی هستند "میوه"و  "صبر"اینجا 

  Adab  kaida  (  elegance and manner)  

  .کلمات فارسی هستند "قیده"و  "ادب"اینجا 

   Lai  laskar (  Soldiers)  

  .ي فارسی هست کلمه "لشکر"اینجا  

   Khana  talach  kara (  house search)  

  .کلمات فارسی هستند "تالش"و  "خانه"اینجا 

 Kaid  kara ( to  make captive)  
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  .فارسی هست "قید"ي  کلمهاینجا 

 Ruji  rujgar  (livelihood)  

  .کلمات فارسی هستند "روزگار"و  "روزي"اینجا 

 Khatam  kara ( to finish)  

  .فارسی هست "ختم"ي   کلمهاینجا 

 Barbad  hua  ( spoiled)  

  .فارسی هست "برباد"ي  کلمهاینجا 

Ga  khalach  kara ( to make free)  

  .فارسی هست "خالس"ي  کلمهاینجا 

 Nam  kharij  kara ( omission)  

  .ات فارسی هستندکلم "خارج"و  "نام"اینجا 

 Hukum jari  kara ( to  make  free)  

  .ي فارسی هست کلمه "حکم"اینجا 

 Najar  diya (  to take free)  

  .ي فارسی هست کلمه "نظر"اینجا 

Kabul  kara ( to  accept)  

  .ي فارسی هست کلمه "قبول"اینجا 

 Jur  julum ( oppression)  

 .ی هستندکلمات فارس "ظلم"و  "زور"ایجا 

 Hak  halal ( lawful)  

 .کلمات فارسی هستند "حالل"و  "حق "اینجا 

Tajjup  hua  ( to  become  strange)  

 .ي فارسی هست کلمه "تعجب"اینجا 

 Kham  kheyali ( absent  minded)  

 .کلمات فارسی هستند "خیال"و  "خام"اینجا 
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 Badnami  hua (  to  attain  illfame)  

 .ي فارسی هست کلمه "بد نامی " اینجا

 Machgul  kara (  deeply  engaged )  

 .ي فارسی هست کلمه "مشغول"اینجا 

 Dastur  mat ( according  to rules)  

  .ي فارسی هست کلمه "دستور"اینجا 

امی براي ساختن ي فارسی در زبان آسپسوندهابعضی پیشوند و . شود یمهمچنین تاثیر فارسی بر ساختار آسامی هم دیده 
  .استفاده شده اند ها واژه

 :مثل

.golandaj               meaning   ‘a  gunner’             andaz+ gola   

 .دیآ یماز انداختن فارسی  "انداز"اینجا پسوند 

julumbaj       meaning  ‘oppressor’     baz+Zulum   

  .دیآ یماز باختن فارسی  "باز"اینجا پسوند 

  :موارد پیشوندهادر 

.meaning  ‘ ungrateful’       khur Haram  

  .دیآ یماز خوردن فارسی  "خور"اینجا پیشوند 

meaning  ‘ an  office’      khanaDaftar   

 .دیآ یماز خانه فارسی  "خانه"اینجا پیشوند 

Chokidar   meaning  ‘gate  keeper’  

 .دیآ یماز داشتن فارسی  "دار"اینجا 

.meaning ‘ powerful’      ardJor  

  .دیآ یماز داشتن فارسی  "دار"اینجا پیشوند 

  .در مسایل صفات هم ما تاثیر فارسی در آسامی پیدا کرده ایم

  :مثل

 ...بدنام، بی کار،هوشیار، بهادر 
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٢١٦ 

  سبک حماسی در غزلیات شمس

  
    1مسعود روحانی

   2اکبر شوبکالییعلی

 

  :چکیده

غزلیات شمس موالنا از نظرگاههاي گوناگون مورد بررسی قرار گرفت اما بررسی حماسه در غزلهاي موالنا امري بدیع و    
دریافت تفاوتهاي عاطفی، موسیقایی و تخیل میان این غزلها ما را به عاطفه، موسیقی و خیال  خواندن غزلهاي موالنا و. تازه است

 سبکي آن جستجو و پس از آن ها شهیشودرشده است غزل حماسی تعریف  کوششدر این مقاله . شود یمحماسی رهنمون 
  .عشق و معشوق و مختصات آنها بررسی و روشن گردد فیدرتوصی موالنا حماس

  

  .غزل حماسی  ،عشق ،موالنا ،حماسه ،غزل :ها واژهکلید 

                                                        
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران - 1
 دانشجوي دکتري ادبیات فارسی دانشگاه مازندران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بابل - 2
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  :مقدمه

آن . ، یا دو رود در آن جاري است چون دجله و فراتخروشد یمموالنا چون کوهستان عظیمی است که دو دریا در میانش  
آیی خواهی دید، یکی آرام و جاري بر بستري نرم و تراش خورده که شکوه آن را چون بدان در. دو دریا مثنوي و غزلیات اوست
ودیگري خروشنده . با گوهرها وعجایب؛ این مثنوي عظیم اوست انتهاست یبی که دریایی ابییم دروقتی که از پایاب آن گذشتی 

و  کشد یمي سرازیر شده است و هرچه بر سر راه باشد را به کام هاانگار فرازکوهسیالبی است که از .پروا یباست و بی باك و 
  ، میجوشدومیخروشدودمی آرام چرخدیچرخدومیچرخدومیم. میبلعدوباخودمیبرد

  ، گاهی در خود فرومیرود چونکشد یمو گاهی به پس  رود یموگاهی برراست،گاهی پیش  تازد یمنیست؛گاهی برچپ 

گاه چون گردبادي طوفانی به گرد خویش میگرددوهرچه باالیی، هرچه .موجی دربازگشت وگاهی سرمیکشد چون آتشفشانی
شناختن این دو دریا هنوز تمام نشده . ؛ واین غزلیات اوستروبد یموپاك  کوبد یمرچه نیستی و هرچه هستی راسخت پستی، ه

  .است و بسیاري از گوشه و کنار آنها نکاویده مانده است

  

  غنـا

اشعار  -1: رود یموبه دو معنی بکار .کند یمادب غنایی در اصل اشعاري است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح    
  )1373:119،سایشم. (در ادبیات ما بیشتر معنی دوم مطرح است. اشعار عاشقانه  -2احساسی و عاطفی  

  

 غـزل 

غزل به معنی مصطلح شعراي فارسی،اشعاري بریک وزن و قافیت،مابین پنج تا دوازده بیت باشد و گاهی به پانزده یا به     
و بنابر اعتقاد بسیاري از دانشمندان ادب فارسی غزل از بخش نسیب و تغزّل در ) 124:1380یی،هما( .رسد یمندرت به نوزده بیت 

و شاید تغزّل بر رشد و تکامل غزل تأثیر گذاشته است، چون که با غزل شباهت نزدیک موضوعی و . قصیده بوجود آمده است
  )31:1384،انیعباد( . شکلی و قافیه اي دارد

  

  حمـاسه 

فی است که مبتنی بر اعمال پهلوانی ومردانگیها وافتخارات و بزرگیهاي قومی وفردي باشد به حماسه نوعی از اشعار وص   
حماسه شعري : ي دیگري نیز نوشته اندها فیتعربراي حمـاسه  ) 3:1369صفا،( .نحوي که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد

ی عیشف. (ثی بیرون از حدود عادت در آن جریان دارداست داستانی روایی با زمینۀ قهـرمانی و صبغۀ قومی و ملّی که حواد
   )19:1386ی،کدکن
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  سبک حمـاسه 

. در لفظ حماسه سادگی و عظمت و اقتدار و وقار با هم در آمیخته اند. سبک حماسه عالی و فاخر و الفاظ آن سنگین است    
صنایع بدیعی در آن زیاد نیست، چرا که آرایش  .الفاظی کهن و خشن دارد. از نظر معنی و لفظ چشمگیر است) 236:1373،سایشم(

  )96همان،. (کاهد یمبیش از حد کالم با صنایع بدیعی از ابهت و عظمت مطلب 

   

  فـرهنگ عشـق وغـزل 

  ویژگیهاي هرنوع ادبی یک سردرجامعه وفرهنگ موجودورفتارهاو هنجارهاي اجتماعی دارد،واگرسري دیگربه درون 

  گاه هم بکشداین ضمایر هم به طورمستقیم یا غیرمستقیم باجامعه وآداب ورسوم آن پیوند شاعردربخش خودآگاه وناخودآ

  :ي هم رفته برسه گونه است دهدرو یممجموعه عواملی که جریانهاي ذهنی شاعر را تشکیل :  سدینو یمشفیعی کدکنی .دارد

دیک او جریان داشته ،ازمسایل تاریخی ، فرهنگ عمومی شاعر، یعنی آگاهی اوازآنچه درگذشته وحال،درمحیط دورونز -1  
  .اجتماعی وسیاسی گرفته تااطالعات دینی واساطیري وعلمی وفلسفی

  .ونوشته هاوشنیده هاي اوست درزمینه الفاظ ومعانی شعري ها خواندهفرهنگ شعري او، که حاصل  -2

، واین  پردازد یمعر وخلق هنري ي خصوصی اودر طول زندگی ، ازروزگار کودکی تا لحظه اي که به سرودن شها تجربه -4
مسئله نکته اي است که در بحث از آفرینش شعري ، همواره پیچیده ترین عنصر ذهنی است ودرتحقیقات ادبی ،به ویژه بحث 

بااین وصف آنچه که عواطف وصورخیال شاعررادرجریان غزل ) 203:1366ی،کدکنی عیشف.(صورخیال، داراي اهمیت بسیار است
 .دارد درمحیط زندگی اوشکل میدهدریشه 

  

  عاشق منفعل درغزل

والبته گـاهی محصول رابطه . (غزل به معناي عادي ومتعارف حاصل رابطه عاطفی میان زن ومرد درزندگی اجتمـاعی است
به عبارت دیگر دراین . دردوره عراقی انتظاریک رفتارشناخته شده ازشاعردرکلمات وعبارات اومیرود) عاطفی مردومرد

جایگاه عاشق . ي مورد پذیرش همه جامعه وشاعران قرار گرفته استا نانوشتهارعاشق تعریف شده است ،وهمانند قانون غزلهارفت
این ویژگی چنان .ابدی یمعوض میشودوعاشق به بندگی وحرمان سوق  میریگ یمومعشوق هرچه از اوایل شعرفارسی فاصله 

اگرعشق . نیاز والتماس وزاري داشته باشد،خالف آمدعادت به نظرمیرسد فراگیراست که اگرمثالدرغزل، کسی زبانی غیر از راز و
ي نامراد ها عشقاگرچه بسیاري از . عشق نامجازدررفتارمذهبی وجامعه هنجارمند نامراد نیز هست.اتفاق افتاده نامجازبوده باشد

  .نامجاز نبوده است

دیگرمعشوقی قرارداردکه زیرفشار اخالق وعادات غزل درعشق غیرمجازدوسو دارد، یک سو شاعرعاشق قرارداردودرسوي «
زیباروي مطرح درغزل ممکن است . پردازد یمکه شاعر درغزل به وصف آن  است سرزدهاجتماعی ،به جبر یا اختیار از او رفتاري 

  )42:1384،انیعباد(» داشته باشد  تواند ینمندارد یااینکه  که دختریازنی باشدکه به شاعریاعاشق توجه
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این درچادر بودن . گرآنکه درجامعه ایرانی به هرحال زن درپوشش وحجاب قرارداشته است ومحصور بوده استنکته دی
نکته دیگرآنکه درتاریخ مذکرو مردانه ما و در این فرهنگ مردانه، این . وپنهان گري البته پایه ومایه اشتیاق وعشق مرد به زن است

ومعموالً زن دراختیار و قبضه تصمیم گیري . دینما یمواو را درخواست  رود یممرداست که حتی درازدواجهابه دنبال زن 
پدریاپدربزرگ وبرادران ومردان خانواده وقبیله خویش است، بنابراین رسیدن به زن مورد عالقه مخصوصاً در زمانهاي گذشته به 

. م دلیلی دیگربرحرمان عاشق بوده استازدواجهاي هم پایه درمیان خانواده هاوطبقات اجتماعی ه. است گرفته ینمآسانی صورت 
  .این عوامل یک قاعده محکم رابنا نهاده بودوآن رابطۀ ناز ونیاز

  1)244حافظ،(چویارناز نماید شما نیاز کنید   میان عاشق ومعشوق فرق بسیاراست                    

تو رانجات  تواند یمم شبی وگریه سحري  عذرنی.واین حال زارونزار اشک ریزان همچوشمع درغزلهاي عرفانی هم وجود دارد
  .دهد ودعاي صبح وآه شب مقدمه پیوستن به دلدار است

  )440همان،(دعاي صبح وآه شب کلید گنج مقصوداست         بدین راه وروش میروکه با دلدار پیوندي 

ي زیر ها تیب،که هاست هدورواین نوع التماس والبه گري مختص یک شاعر نیست بلکه فرهنگ غالب درتمام غزلهاي این 
  :ي گویایی استها نمونه

  دردي به ارادتی دوا کن     آخر نگهی به سوي ماکن                                     

  آخر به غلط یکی وفا کن     بسیار خالف عهدکردي                                      

  )649ي،سعد(یک روز تونیز یاد ما کن                ماراتو به خاطري همه روز                          

  : واین نمونه ازفخرالدین عراقی ازشاعران هم عصرحضرت موالنا

  وین نـامه اندهم که خواند؟   این درد مرا دوا که داند                                              

  جزرحمت تو که ام رهاند؟             جزلطف توام که دست گیرد                                

  )191ی،عراق(لطف تو به کام دل رساند؟     آیا بود آنکه بیدلی را                                                   

  : واین غزل به عنوان مثال ونمونه از پیشاهنگ غزلسرایی حضرت موالنا یعنی عطار نیشابوري    

  ست                                        چه شور است این کز آن بت در زمانه است بت ترساي من مست شبانه ا

  سرزلفش نگر کاندر دو عالم                                           زهر موییش جویی خون روانه است  

  ي عاشقانه است ها هنعردل بیمـار را درعشـق آن بت                                           شفا از 

  )191عطار،(زصاف عشق مخمور شبانه است    دل عطـار از روز ازل بـاز                                             

                                                        
  .ی استغنی و نیقزوحافظ،شماره غزلهابراساس نسخه  وانیددرارجاع به .  1
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  احساس ما این . شود یمحاکمیت این روحیه وعاطفه برغزل به حدي است که تخلف از آن تخلف از ساختار غزل تلقی 

  اکنون به.باشد وحق انجام هیچ کاري را ندارد وبه عبارت دیگر باید محو ومات باشد  است که در غزل عاشق باید منفعل

  .میپرداز یمي آن چندان زیاد نیست ها نمونهبررسی مختصر رفتار دوم که در دنیاي غزل مورد بحث، 

  

  عاشق فعال غزل

التماس نماید وواسطه ها را مورد همانطور که اشاره شدانتظار از یک عاشق عادي ومتعارف آن است که درخواست کند ، 
همانگونه که پهلوان حماسی چنین . شود یماما در حالت غیر عادي عاشق بجاي آنکه التماس کند حمله ور . خطاب قرار دهد

. آورد یم، گاهی هم با زور وزنجیر آرزو را به چنگ  شکند یمموانع را بی باکانه .پهلوان حماسه جستجوگر است.رفتاري دارد
  . تازد یم اش یدرپواگرصید وشکار بگریزد  کند یمرسیدن به مطلب کمان وکمین وکمند آوري براي 

. راازخـود بروز دهد،غیرعادي است اگر عاشق، قهرمان منفعل غزل،در برابر معشوق،قهرمان فعال غزل، رفتارهـاي یـاد شده
  )کند یمن وتصـاحب وتملک معشوق که عاشق با تهـدید وارعـاب حتی اقدام به دزدید افتد یمگاهی اتفاق (

  

  ریشه اجتماعی وتاریخی عاشق حماسی

در نظامهایی که ارکان حیات برجنگاوري استواروارزشهاي حماسی «ي ازدواج است ها وهیوش ازدواج ربایشی یکی از رسوم
دراین شیوه .دواج ربایشی استي ازدواج وانتخاب همسر،ازها وهیازشي نبرد مشغولند،یکی کارآموز بهرواج دارند وانسانهاازآغاز 

  )75:1370ی،ساروخان(» ي گوناگون اقدام به ربودن همسرخودمیکند،که تنها عامل تصاحب ، قدرت وجنگاوري استها وهیشمردبه 

درهمین کتاب در آزمونهاي بانوي .آورد یمدرهفت پیکر نظامی بهرام باهجوم وتهدید وفشار دختران هفت اقلیم را بدست 
در شاهنامه همین حالت حماسی براي تصاحب معشوق دیده . شود یمتخاب همسر نوعی جنگاوري مشاهده حصاري براي ان

پس بنابراین اگر شاعري چنین رفتاري رادر غزل بسراید این رفتار درواقع نمود عینی وخارجی دارد،اگر چه تجربه شخصی .شود یم
مطلب دیگردراین جا آنکه .کند یمپنداري نقل  زاد وهمی خود شاعر نباشد، اومشاهدات وآگاهیهاي خودرا به صورت آرزوی

این ) 107:1367ی،خرّمشاه. (درمیان ایل قشقایی رسم ربودن معشوق یاعروس در برابر دیگران همراه باشهامت رواج داشته است
  .دینما یمویا ادعا  کند یمرفتارهاوارد غزل شده است وشاعر غزلسرا گاهی چنین رفتارهایی رااظهارمیکندیاآرزو 

  

  معشوق غزل

تغییرات در  ،به بیان دیگرتغییرات غزل.معشوق درطول غزل سرایی فارسی وهمراه باتحول غزل درتغییروتحول بوده است«     
 داده گاهیرجاییتغمعشوق ازپایینترین درجه که کنیز وغالم فرمانبر است تاباالترین مرتبه .دینما یمویژگیها وجایگاه معشوق راباز 

شاعران پس ازقرن پنجم به دلیل حاکمیت سلجوقیان ازدربارهادورافتادندوبه . شودیاومایی که شاعر عاشق غالم وبرده است،تاج
جاي تغزل وقصیده به احساسات درونی خودروآوردند و غزل فارسی درقرن ششم دردوراه متفاوت یعنی عاشقانه وعارفانه به سیر 
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شاعران از دربارها فاصله  کرد یمه جامعه ما از بیگانگان شکست بیشتري تحمل وهرچ)176:1370صبور،(» تکاملی خودادامه داد
احساس شکست وحرمان اززمینه تاریخی مردم .افتی یمبیشترمیگرفتندوعواطف واحساسات آنها ریشه اجتماعی ومردمی بیشتري 

پایان همه تلخ است درنظر شاعران  ایران که شکست هاورنجهارا با خود دارد و داستانهایی چون خسروشیرین ولیلی مجنون که
باید جفاکاروهجران )یعنی آرزوهاي بربادرفته اوومردمش(درتحت چنین نظامی است که معشوق.غزل سراي ایرانی حاضر است

معشوق قرون پس ازقرن پنجم تجلی اموري است که در زمینه تاریخی ایرانی هیچگاه رخ نداده وحضورمستدام نداشته . آفرین باشد
ي اورا ا لحظهاین است که این پري دیدنی نیست واگربراي .گوشه ابرویی نمودودرحجاب رفت.مدورفتآ.است 

این احساس اتفاقی نیست بلکه ماحصل حوادث عظیم .،گویی یک دل نه،که صددل عاشق اوشده است وارخواهدگشت وانهینددیبب
این امر شاید به معناي عشقی . وارد عرصه غزل فارسی شد احساس ناکامی وحرمان] به بعد [ازقرن چهارم«.درتاریخ ملت ایران است
نامرادي درعشق یادست نیافتن به معشوق وغم وحرمان حاصل ازامري که درشعرغنایی فارسی اتفاقی . دسترس ناپذیربوده باشد

  )40:1384،انیعباد(»باشد،نیست

  

  معشوق حماسی غزل

ر دیگر مرد بودن ورفتار مردانه وروش یک مرد جنگجو داشتن به تعبی. یکی از ویژگیهاي مهم معشوق حماسی بودن اوست
  توصیف چنین معشوقی تصاویر حماسی سپاهیگري را وارد عرصه غزل کرده.است

درشعر موجودفارسی تااواخرقرن چهارم وآغاز روزگار فرمانروایی ترکان غزنوي ، نشانی ازاینگونه تصویرهاي جنگی «.است 
این تصویرها از قرن پنجم درشعر فارسی ایجاد شدوهمچنان ادامه دارد،بی )310:1366ی،کدکن یعیشف.(درباب معشوق وجودندارد

آنکه عامل اصلی ومنشا طبیعی آن به طور عمومی وجود داشته باشد ، واین تداوم ، نتیجه بوجود آمدن نوعی سنت شعري 
ترك سپاهی است موضوع  عمومی وعلت آن عشق به همجنس که اغلب غالمی )304همان،(».وتصویرهاي کلیشه اي است

این معشوقان همجنس در قرون اولیه اسالمی از منطقه ترکستان قدیم که شامل ) 306همان،(تغزلهاي گویندگان این دوره است
غالمان به علت چابکی ورشادت .آوردند یمشهرهاي حسن خیز نوشاد،خلّخ، چگل، قرقیز وغیره بود،کنیزوغالم به ایران 

پادشاهان سامانی وغزنوي به حضورشاعران عالقه داشتند .شدند یمرسازمانهاي لشکري به کار میپرداختندو نظامی ونیرومندي بیشترد
اوصاف .شود یمدرتغزلها وغزلهاي نخستین اوصاف این کنیزان وغالمان به حدوفور یافته .دندیبخش یموبه این شاعران غالم وکنیز 

نظامی است ) غالم(این معشوق .دادند یمبودند که به عنوان ساقی در مجالس شراب همین غالمان .غالمان بسیار فراوان بوده است
عادات اوعادات ترکان .خنجر،زلفش کمند ونگاهش تیراست اش مژهابروي اوکمان،.شود یمي وصف گر ینظامودریک بافت 
ق دوره خراسانی تفاوت معشو. ي وپرخاشگراستجو وعربدهخونخواروستمگروجفاپیشه وغارتگروعهدشکن .نظامی است 

. ي بعداین است که تحت فرمان معشوق استها دردورهي بعد، این است که معشوق این دوره تحت فرمان عاشق است اما ها ودوره
واین معاشیق گاه ازدست )45،42:1370،سایشم( است کردهي خودراحفظ هایژگیوباوجوداین براساس یک سنت ادبی معشوق 

گذشته ازاین که معشوق مردي سپاهی وجنگی است ) 264همان،.(کشتند یمراباتیر وخنجر  عشاق لجوج به جان میآمدندوآنان
عاملی دیگر نیزسبب شده است که درتصاویرشعرغنایی ازعناصرسپاهی کمک گرفته شود وآن توسعه شعردرباري دراین 

که درشعردرباري مخاطب همیشه  میدانیم و دهد یمحوزه معنوي شعر فارسی را،تا قرن ششم تشکیل  نیتر عیوسروزگاراست که 
جاحظ علت اصلی این «)142:1376ی،کدکنی عیشف.(ي جنگی استها باسالحکسی است که خوداهل جنگ وپیکار وآشنا 

به غالمان ترك خویش وعادت کردن به این روابط وتداوم آن پس از بازگشت به  ها جنگتصویرهارادرگرایش خواجگان در 
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حضور [ تعبیراتی چون تیر مژه وکمان ابرو را به طور طبیعی باید نتیجه این نظام خاص) 306:1366ی،کدکنی عیشف.(داند یممنازل 
  )310همان،.(درمحیط اجتماعی آن عصر بدانیم] غالمان ترك ورابطه آنها باخواجگان خود

  

  شعر عرفانی وحماسه 

مضامین عرفانی که حاصل اندیشه بزرگ در زبان فارسی آغاز شده بود،  ها نهیزمهنگامی که سرودن سخن موزون درهمه « 
  ) 186:1370صبور،(».ي محلی ورباعیات جلوه نموده استها ترانهمردان وپیشتازان این گروه بوده است نیز در 

یکی از آن حماسه عرفانی است که توصیفات وتمثیالت آن از . شعر عرفانی به پرورش موضوهاي مختلفی پرداخته است  
به شکلی که حتی عرفان وسیر . ي متعارف داردها حماسههرمانان شباهت فراوانی به حوادث و شخصیتهاي جنگها وقهرمانان وضد ق

پس قدم به راهی . قهرمان حماسه عرفانی ، پهلوانی است که در آرزوي جاودانگی است« وسلوك عارف به حماسه همانند است 
دشمن او دیو یا اژدهایی است به نام نفس .ناي فی اهللا جاودانه سازدتا با پیوستن به خداي جاودانه خودرا از طریق ف نهد یمپرخون 

ي خونین یا ها نعرهدر این جنگ سخن از . ردیگ یمکه مسلح به تعلقات دنیوي است، میان آنان جنگی دراز آهنگ وتن به تن در 
،هفت وادي عشق که رود یمبه سفر  قهرمان.آتشین ، نهنگ ال،دریاي توحید،زنجیر جنون،چاه تن وسایر امور و اشیاء حماسی است

که مظهر خداي مدافع قهرمان  دیآ یمپیري خضر وار براي هدایت .کند یممتون حماسی است را طی  خوان هفتهفت مرحله یا 
 ها آنسگ نفس یا خوك وگاو نفس وکشتن .است، در عوض خداي دیگري به نام ابلیس،مدافع دشمن او،دیو نفس است

 آورد یمگاهی هم پیرزن عجوزه دنیا خودرا به شکل زنی زیبا در .که گاو نخستین را قربانی کرده استیادآورمهرگاواوژن است 
 دهد یماما سرانجام خودرا نجات )شیخ صنعان (  شود یمگاه قهرمان به دست دشمن نفس اسیر .که قهرمان را بفریبد

  )108:1373،سایشم(»

آدمی که نفس اماره است نموده » اعدي عدو« ی اودر مقابله بادرحماسه عشق،عاشق نیزپهلوان رزمجوست اماتوانای
جنگ اوالبته جهاداکبراست وفاتح چنین جنگی ابرمردوفوق .میدان رزم وموضع درگیریهاي اوگستره دل وروح وي است.شود یم

است که در آن رزم  ي اساطیري،ملی،فلسفی و مذهبیها حماسهحماسه عرفانی در واقع بازآفرینی )333:1375رزمجو،. (انسان است
  )82:1388قبادي،.(آفاقی به نبرد درونی و انفسی مبدل شده است

  

  غـزل حمـاسی

  :راهگشا وگویا باشد تواند یمبراي ورود به این بحث شعري از احمد شاملو      

ردم باغ آزاده م/ زندان:/باژگونه خواهد بود/صورت حال/ هرچیز را/که حماسه ئی است/غزل نیست /آن جا که عشق
  )99:1372شاملو،.(و مرگ زندگی است/ ... ي اوست؛ها ارزشکه معیار / نه وهنی به ساحت آدمی/وشکنجه وتازیانه وزنجیر/است

عاشق بر .باید منتظرخالف آمد عادت بود.غزل حماسی، یا به گفته خود وي در عشق حماسی همه چیزباژگونه خواهد بود    
رفتارها وانفعاالت .شود یموفعال  دهد یمي عاشقانه که باید منفعل باشد تغییر رویه خالف فرهنگ شناخته شده وقرار ومدارها

رفتار معشوق در غزل متعارف تقریبا حماسی .تا ویژگیهاي معشوق را در خود زنده کند کوشد یموظاهراً  نهدیکنارمپیشین را به 
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خون بها بخواهد، در قلب عاشقان چنگ  تواند ینمم وکسی ه کشدیرام، هزار عاشق کند یماست؛در یک حمله هزار دل را غارت 
  .فرو کرده و دستانش رنگین از خون عاشقان است

   1)2030موالنا،(خیره کشی است مارا دارد دلی چوخارا                          بکشدکسش نگوید تدبیر خون بها کن

  )70:1376ي،بدیم(لودبه خون هیچ کس انگشتم نا                              کشتممن چون تو هزار عاشق از غم 

  )42همان،(شوند وبرنیاید آهی  کشته یمچون من دوهزار عاشق اندر ماهی                                  

غزلهاي عاشقانه،عارفانه وهرغزلی که بهرحال از عشق عاشقی به معشوقی . این روش معشوق غزلهاي متعارف است    
فعال . ، برمیخیزدکند یم، غارت شکند یم. برد یمحمله .کند یمی همین ویژگی راعاشق اخذ گاه کنیل. بگویدي سخن ا درهرمرتبه

براي معاشقه به مبارزه پهلوانی . کند یمجهاد  کند یم؛از جا شکند یمبلکه دررا . زند ینمدیگردر . دیآ یماز انفعال بیرون  شود یم
  .رومیآورد

باشند وعاشق ... حنۀ غزل وغنا ،کارکترها یعنی، عاشق،معشوق،رقیب،حسودومدعیغزل حماسی آن است که درمحیط وص
وباروها بگذرد،  ها وارقلعهیازدبراي رسیدن به مطلوب همچون پهلوان حماسه . دست به اعمال پهلوانی وحماسی بزند

یهابه طورخارق العاده وغیر مترقبه همانگونه که میبینیدتمام این ویژگ. تهدیدکند،رجزخوانی کند،واعالم نترسیدن وشجاعت نماید
  .شود یمدررفتارعاشق دیده 

عاطفۀ غزل کامالً دگرگون . شود یمدرغزل حماسی تغییر حالت ودگرگونی رفتار عاشق سبب دگرگونی درساختارغزل  
 تمام عناصرتشکیل دهنده. گردد یمتصویرها هماهنگ بارفتاري پهلوانی . شود یمموسیقی وآهنگ شعر عوض .شود یم

شگفتی آن ازاین جهت .غزل حماسی پدیده عجیبی است. شوند یمحماسی ... شعرازحروف وکلمات وافعال وقافیه وردیف ووزن و
  .فضاي ناهمگون را با هم آشتی دهد؛ عالم بیرون وعالم درون کوشددویم. ردیگ یماست که ازدو منشاء سرچشمه 

  

  اراده وحماسه

شعرحکمی به عقل،شعر .،هرکدام به یکی از سه قوه نفسانی آدمی متمایل است  سه نوع شعریعنی حماسی ،غنایی وحکمی«  
شعرحکمی از اندیشه،شعر غنایی از احوال عاطفی وشعر حماسی از عمل سخن . غنایی به عاطفه وشعر حماسی به اراده تمایل دارد 

غزل حماسی ازدوچیزسخن . وبه اراده غزل حماسی به دو قوه متمایل است ؛ به عاطفه ) 10:1386،انیپورنامدار(» دیگو یم
  .  ؛ازاحوال عاطفی درونی وازعملدیگو یم

ي حماسی متحرك است واهل اراده وعمل ودرعین حال، همانگونه که گفته شد جهانی که درآن اراده وعمل سرا غزل 
وح وروان شاعر انجام جهان بیرون ومیدان نبرد خارجی نیست،بلکه این جدال وجهاد درعرصه ر رساند یمخویش رابه ظهور 

درعرصه جان عاشق به وقوع  ها وکوشش ها وکشمکشاین نکته شایسته یادآوري است که اگر جریان عمل وتجلّی اراده .ردیگ یم

                                                        
  .باشدیفروزانفرمموالنا،شماره غزل ازنسخه مرحوم  اتیغزلبه  درارجاع.  1
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،دلیل غیرواقعی بودن وعدم آن نیست ؛چراکه این کشمکش وجنگ نه تنهادرجان عاشق که درهمه هستی وذره ذره ونددیپ یم
  .ء جهان جاري استکاینات ودرتکاپوي جزءجز

تمایل ونسبت غزل حماسی به اراده وعمل از یک سو وبه عاطفه واحوال باطنی ازسوي دیگرازاین نظراست که درپرورش     
،چون پرورد یمقدرت تخیل خویش آن رادرخود  پردازدوبایمقهرمان،سراینده غزل حماسی به جستجوي آرزوهاوآرمانهاي خویش 

اگرکسانی این عمل .رسد یمدراین آفرینشها به هرحال،شخصیت وروح شاعر به تکامل .استقهرمان غزل حماسی خود شاعر 
راذهنی بدانند، باید به آنها تذکردهیم که به همان اندازه که قهرمان غزل حماسی ذهنی است قهرمان حماسه هم ذهنی است اگرچه 

میان حماسه وغزل حماسی جستجوي ایده آل و  پس وجه مشترك.بوسیله ذهن یک ملت درطول زمان طوالنی آفریده شده باشد
حماسه هم چنین هدفی رادنبال . تمام نیروهاي موجود در بشر رو به سوي کمال و جستجوي تعالی دارد. نمونه متعالی دارد

با توجه به آنچه که گفته شد حماسه در عالم ذهن وتخیل این طلب را پی .علم وعقل هم بدنبال همین گمشده است.کند یم
« .هر چند گاهی بیشتر. این نکته شایان یادآوري است که وجود ذهنی داراي اهمیتی حداقل به اندازه وجود عینی است. ردیگ یم

شاعر حماسی ، تصویرسازانسانی است که هم ازنظرنیروهاي مادي ممتاز است وهم ازلحاظ نیروهاي معنوي باتمام رقتی که 
، اما عقل ومنطق این  دیجو یمي عالی وایده آل را در گذشته ها نمونهل همیشه تخی.ازنظرعاطفی واحساسی درآنهاوجوددارد

  )20:1386ی،کدکنی عیشف(»  کند یمي متعالی رادرآینده جستجو ها نمونه

نقطه تفاوت تخیل وعقل،حماسه وعلم،درزمان آرزوپروري وتحقق بخشدیدن به آن ویا دروقت وقوع حادثه قهرمانی  
؛ اما عشق، البته عشق حماسی به خواهند یمآنها دراین است که تحقق این نمونه متعالی را در بستر جامعه آنهااست ونقطه اشتراك 

درغزل حماسی . کند یممعنایی که گفته شد ، نمونه عالی وآرمانی خود را اوالً درزمان حال ودوم آنکه در درون عاشق جستجو 
پروا هرحجابی رابدرد وازهر دیواري بگذرد ودر فتح جمال وزیبایی به که باستیزي بی محابا وبی  کوشد یمانسان عارف عاشق 

این کوشش فعاالنه براي رسیدن ودریافت جمالی که درحجاب هستی خودرا نهان کرده است ، ساختار غزل .آرامش وتسلی برسد 
د شاعر غزل حماسی کشف رازهاي نهفته درمتن وبطن هستی که چون برق گریزان وسرکش است مقصو. ندیآفر یمحماسی را 

. این ناسازگاري درابهام و ناشناختگی اونهاده شده است.گردش کیهان رازآلود ودردآمیز وظاهرا ناسازگار باانسان است. است
، کند یم، سازگارش شناسد یم،کند یم،ویران جنگد یم، لیکن،غزل سراي حماسی باآن ندیآ یمشاعران ازاین امر به فغان وفریاد 

که در حقیقت این همه دردرون خود او  ابدی یموآنگاه در  کند یم؛احساس یکتایی شود یم، با اومانوس سازد یمرام ومهربانش 
  .ابدی یموآرام وقرار  رسد یمجریان دارد پس به شناخت خویش 

  

  ریشه حماسه در عرفان

  ؟ وچرا در برابر هستی آورد یمسوال اینجاست که چرا بنده وسالک در برابر معبود ومعشوق به رفتارهاي حماسی رو    

 رسد یم؟ درتصوف اعتقاد براین است که بندة سالک به جایی شود یم؟ وچرا غزل عرصه حماسه سرایی کند یمقدرت نمایی 
 دیگو یم،ندیب یمومیکشد، بخشد یم،رود یموبوسیله او  شود یمکه دست او دست حق ؛چشم او چشم حق؛ زبانش زبان حق 

سالک در راه رسیدن به چنین مقامی باید از سطح وجودي زمینی خود ارتقاء یابد، یعنی به فنا ) 271:1377القضات، نیع.(شنودیم و
این جهاداساطیري، سالک طریق عشق را به قهرمان یک . برسد، فنا از تمامی صفات بشریت که پاي او را به این جهان بسته است

تحت  شود یمي بیخودي برزبان جاري ها لحظهسخنان عارفان که در ) 85:1380،انیپورنامدار.(سازد یمحماسه روحی ومعنوي بدل 
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همان کسی که زمین وآسمان گنجایش اورا ندارد، اما دل بنده . تاثیر نیرویی ماورائی است که بردل وروح آنها مسلط شده است
ي ها غزلر سرودن درحقیقت جایگاه عارف شاعرد) 24:1377القضات، نیع.(مومن جایگاه اوست وگنجایشش را هم دارد

همانگونه که سخنان نبی ازمنبع الهامات ربانی است سالک عاشق هم .ناگهانی،جایگاهی شبیه به مقام وموضع نبوت وپیامبري است
فرامن ،درحقیقت « . کند یم نیتلق،یافرامن یا من برتراوبه او ردیگ یمدراین لحظات مدعی است که کلمات خودرا از جهانی دیگر 

دیداروپیوستن به این من ملکوتی وشاهد ومعشوق . یا بعد روحانی هرانسانی در عالم روحانی وفرشتگان است  »من ملکوتی«،
وچون به این من برتر برسند دیگر )130:1375،انیپورنامدار(»ي آرزوي عارفان ونهایت مقصد سالکان طریق است ها منتآسمانی 

وهمۀ  شود یمعشق که سبب دیدار من وفرامن . نتیجه عشق است این حاالت همه.هرچه کنند یا گویند همه از سوي اوست
 . ردیگ یموشطح گویی هااز آن سرچشمه  ها ياریاخت یب

د است که شعر را او        بلکه گوینده شعر معشوق اوست دیگو ینمهمانگونه که اشاره شدشاعرعارف معتقدومقی .  

   میپو یمکه می دلشده این ره نه به خود    وبـار دیگر میگـویم                  ام گفتهبـارها 

  ) 380حافظ،(در پس آینه طوطی صفتم داشته اند                   آنچه است در ازل گفت بگو میگویم

پس اگرشاعرعارف کلماتش رنگ حماسه بگیرد،علتش این است که فرامن اوحماسی شده است، معشوق او حماسه سرایی     
  . حماسی است کنند یمبه اوتلقین وآنچه که ازغیب  کند یم

  

  یی ازحماسه در غنا وغزل ها نمونه

اگر چه دراین اشعار ولهجه آن تغییراتی صورت گرفته .اشعاري که اکنون به نام باباطاهر همدانی رایج است را همه خوانده ایم
  )385:1366صفا،.(وبه فارسی دري نزدیک شده است

  : شود یمي باباطاهر گاهی ناله اوبه نعره حماسی مبدل ها یتیدوبامادرهمین  میشنو ینمازاین اشعارجز ناله وزاري چیزي   

  هرآنکس عاشق است از جان نترسد                           یقین از بند واززندان نترسد 

  )52:1375باباطاهر،(دل عاشق بود گرگ گرسنه                                   که گرگ از هی چوپان نترسد

  به آهی گنبد خضرا بسوجم                                      فلک را جمله سرتا پابسوجم

  )                                                  88همان،(بسوجم ارنه کارم را بساجی                                     چه فرمایی بساجی یابسوجم

-)مثالً فلک (تش دل هست،اما تفاوت در این است که آهش امکان تهدید وحمله به سوي دیگران هرچند سالح باباطاهرآه وآ
  .شود یم

  

  لحن حماسی حافظ    
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،اما همین حافظ گاه غزلیاتی داردکه همچون باباطاهر بنداست يپاحافظ نیز مانند دیگر غزلسرایان به فرهنگ غزل وزبان آن   
  .ومیخواهد آن را سقف بشکافد وطرحی نو دراین جهان بیاندازد رود یمهمدانی به جنگ روزگار وفلک 

  ) 374حافظ،(بیا تا گل برافشانیم ومی در ساغر اندازیم          فلک را سقف بشکافیم وطرحی نو در اندازیم

م ومجلس ،نه به بزگذارد یمحافظ نه به نظم ونظام بهشت احترام « نقطه اوج این شیوه وفرهنگ در غزل زیر آمده است که 
با چابک سواران قشقایی هموالیتی خود اشاره دارد که عروس یا معشوق خود را با  ها یالتیاوگویا فی المثل به رسم . صوفیانه

ومیخواهد حتی سر خدا را که همانند ) 107:1367ی،خرّمشاه.(ربودند یمشهامت وشیطنت هرچه تمام تر دربرابر چشم دیگران 
گوي  خواهد یمي مستی وراستی که وقت راز گشایی است از نقاب بیرون کشد و ها لحظهاست در عروسی در پس پرده اي پنهان 
اینجا مجال اینگونه سخن گفتن ، حماسه وخروج از  کند یموخود نیز درپایان به این نکته اشاره . سپهر را در خم چوگان زرکشد

  . فرهنگ معیار وشناخته شده غزل نیست

  وین نقش زرق را خط بطالن به سرکشیم  کشیم               صوفی بیا که خرقه سالوس بر

  غلمان زروضه وحور زجنت بدرکشیم       فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند              

  غارت کنیم باده وشاهد به برکشیم         بیرون جهیم سرخوش واز بزم صوفیان         

  مستانه اش نقاب زرخسار برکشیم            سر خدا که در تتق غیب منزویست            

  گوي سپهر درخم چوگان زرکشیم                      کو جلوه اي زابرویتو تا چوماه نو

  )375حافظ،(پاي از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم     حافظ نه حد ماست چنین الفها زدن

  :از عطار توجه کنید ها تیببه این 

  ره         نه دل ز خود اندیشد، نه جان ز خطر ترسد  گر با تو دوصد دریا آتش بودم در

که ز پروانه کفر است اگر ترسد     جایی که جگر سوزد مردان و  دان یمجانی که بر افزوزد از شمع جمال تو                     
  ) 278عطار،(جگر خواران             در خون جگر میرد هر کوز جگر ترسد

  

  موالنا ویژگی حماسی غزلیات  

ویژگیهاي منحصر به فردي که یا در غزل شاعران دیگر نیست، یا اگر هست تا این . غزلیات موالنا برجستگیهاي فراوانی دارد 
در کالم . لحن و زبان حماسی اوست هایژگیویکی از این . اندازه به تشخص نرسیده و بخشی از سبک شعري آنها نشده است

و  پرّد یمو چون جعفر طیار  خروشد یماو براي رسیدن چون حمزه .انه هست نه زاري یک بیچارهعاشقانۀ موالنا نعره و فریادمرد
همه چیز در نگاه او حماسی .شود ینمبندبندوجوداودرحرکت وتپش است وهرگزیک جا ساکن .نه آنکه بنشیندوناله کند جهد یم

ي که برتار رباب کشیده ا زخمه. رسند یمکوبان از آسمان  ، یا پايکشند یمبلکه یا تیغ  کنند ینمحتی صبح و خورشید طلوع . است
  .تازد یمنوازشگرآن نیست بلکه چون آتش بر رباب  شود یم
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  )2393غ(جویان و پاي کوبان از آسمان رسیده               برجه زخواب و بنگر، صبحی دگر دمیده   

  ک تـرانهی زد یمبـرداشته ربـابی       گرد خانه گشت یمدیدم نگار خود را    

  )2395غ(مست و خراب و دلکش از بادة مغانه  ترانه اي خوش زد یمبا زخمۀ چوآتش   

که شاهنامه اي در قالب غزل پیش روي  میکن یموقتی غزلیات شمس از نگاه حماسه و ویژگیهاي آن بررسی شود، احساس    
نبض غزل موالنا با عشقی حماسی . شود یمهم ماست وگاهی رجزخوانیها، تصویرها، موسیقی و عاطفه حماسی شدیدتر و قویتر

زندگی او که حماسه . این صدا البته اثر مستقیم زندگی و اندیشه اوست. صداي نعره است. صداي او صداي پهلوانی است.میزند
  .پس بررسی حماسه درغزلهاي موالنا ضروري است. است و اندیشه او که عشق باشد

ا اعتقادات مردم و حتی بعضی از علما نیز موافق نبوده است، خود نوعی از حماسه البته ب دکهیعقااظهار بی محاباي    
الی که درمجلس او .است ی او را در رعایت ظواهر شریعت مباالت یوبی باک یب،گرفتیم انجامکارهایی چون سماع، نوازندگی وقو

رفتار شمس در . ون رفتار بی مباالت شمس تبریز استاین ساختارشکنی را موالنا همانند مابقی ساختارشکنیها مدی.رساند یممتداول 
شرابخواري، بدخویی و گاهی ترك برخی امور «این موارد به طور دقیق بی باکانه و بی محابا بوده است؛ بی پروایی اودر

  . ی در سن پنجاه و هفت سالگی کامالً روشن استخواه زنو ) 11:1383،سایشم(»واجب

  

  ساختار شکنی موالنا

  زي موالنا از نوع خالقیت است ؛ خالقیتی که برخود تکیه دارد، آن هم خردایرانی،واو نماینده برجسته خرد عادت ستی
حالت تهاجمی روح موالنا چیزي .برخورد موالنا با تمام وضعها حماسی وساختار شکنانه است . ایرانی در تولید شعر وهنر است

عی وفقهی زمان با بی باکی وتهور اودر بکار بردن اسباب وآالت موسیقی امور متداول وشناخته شده شر.گذارد ینمرابی نصیب 
الی در مجلس او مورد حمله اویند و او به عنوان فردي مذهبی وشخصیتی بزرگ  وروایی کارهایی چون سماع ونوازندگی وقو

ت وتحرّ. وریشه دار دراین موضوع هم ساختار شکنی کرده است الی که  داند یمك جاودانه هستی دارد با ادراکی که موالنا از سی
نووتازه است وخود او وظاهر او . حماسی است. شعر موالنا متحرك وپویاست. اگر چه سنّت مطمئن  وآرام است، لیکن پویا نیست

  .هم متحرك وپویا و رقصان است
  

  عشق حماسی 

شی که براي اعتال و رسیدن به اوج هر ،وآن تالبرد یمعشق آن هیجان و شوري که هر پدیده را در هستی رو به کمال "    
هستی و بودن .نام این همه شوریدگی و جهش و کمال یابی عشق است.کیفیتی در عوامل طبیعت موجوداست سببی جز عشق ندارد

و این عشق اساس و نیروي پایدار و جاویدان جهان مادي است . این کمال یابی عشق است .احساس نقص میکندو رو به کمال دارد
  )308:1370صبور،(» .خواه این عشق با معیاري معنوي یا مادي سنجیده شود ، 

عشق با ترس آشنا .ترسد ینمبی باك است و . از ویژگیهاي عشق در فرهنگ دهخدا یکی آتش دست است و دیگر الابا لی    
ن و حکمت متعالیه قابل فهم چندان که بدون درنظرگرفتن آن، عرفا.درعرفان و تصوف اسالمی عشق ازمسائل بنیادي است.نیست



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 272

. وحتی بهتر است بگوییم که عشق ، کلید رمز احوال و افکار و آثار موالناست . عشق از بنیادي ترین مبانی مکتب موالناست.نیست
  )433:1385ی،زمان(» .آنچه موالنا را به سوي شعرو شاعري انگیخت،همین عشق بود

هر چند عشق ذوجوانب است وچون وصف حضرت .اندك دریافت توان یم عشق تعریف ناپذیر را با کارکردها وصفاتش    
  .ما دراین جا بر صفت دلیري و حماسی عشق تأکید داریم ،امامنتهاست یبایزداست، صفاتش 

  

  ی عشق حماسي رفتارها

میز حرکات و رفتارهاي عشق تبلور رفتارهاي رشادت آ. عشق حماسی،تمام ویژگیهاي یک پهلوان حماسه را داراست   
  .کشد یماو خنجر . جنگاوران میدان نبرد است

و این خنجرکش گاهی  ) 751غ(گر بخواهم ور نخواهم او مرا اندر کشد   هر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد
  . کوبد یمو بر جان عاشق  چرخاند یمعاشق را دراختیارمیگیردو همانندذوالفقاردر دست 

  ) 718غ(کاندر کف عشق ذوالفقارید                      جان را سپر بالش سازید     

  .دینما یموگاهی خود همانندذوالفقاري دردست عاشق قرار میگیردواورامأمور خون ریزي    

  ) 57غ(ي         که عشقی هست دردستم،که ماند ذوالفقاري را زیر خونتبریزي،منم قاصد به  نیالد شمسز 

  . کند یمتا از او حمایت کند و او بدین جهت احساس شجاعت و بی باکی  رود یمي همراه عاشق ا شحنهوگاهی هم همانند    

  ) 1643غ(در زندان جهان را به شجاعت بکنیم                 شحنۀ عشق چو با ماست ز کی پرهیزیم

یري را از عشق مردانه است و مردمیخواهد، کسی که بتواند صفت دل. عشقی این چنین به یقین کار اهل کام و ناز نیست     
  . کسب کند

  ) 1082غ(عشق کار پر دالن و پهلوان است اي پسر  عشق کار خفتگان و نازکان نرم نیست                   

  .قدم در راه پر خون عشق نهادن کار زنان نیست ، چرا که ترسیدن وصف آنهاست     

  )                                332غ(ترسیدن اشکال زنانه ست در بیشه شیر رو وز زخم میندیش                         کاندیشه 

  . خواهد یممیدان جنگی است که دل مردان  

  )406غ(تو چه دانی که در آن جنگ دل مردان چیست؟                  لرزد یمچونکه از دور دلت همچو زنان 

 روند یمسانی که همچون زنان به دنبال عشق صورت و رنگ گرز وسنان آن را به ک.عشق حق،عشقی مردانه و پهلوانانه است    
  . فروشند ینم

  که سزا نیست سلح ها به جز از تیغ زنان را    مفروشید کمان و زره وتیغ ، زنان را            



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 273

  )160غ(چه کند بندة صورت کمر عشق خدا را ؟               چه کند عورت مسکین سپر و گرز و سنان را ؟

  . ولشکرش آنچنان عظیم ومهیب و پرشکوه است که صد طبل وعلم دارد.اندة لشکراستعشق فرم   

)                                                        565غ(اگر مشهور شد شورم ، خدا داند که معذورم           کاسیر حکم آن عشقم که صد طبل و علم دارد

و دل را روشن میکندآرزو میکندکه دراین لشکربه فرماندهی برسد  سوزاند یمکه جان را  موالنا با دیدن سپاه عظیم عشق     
  .ونائب و خلیفه عشق شود 

  )                                                     452غ(وندر سپاه عشق تو ساالرم آرزوست       هست این سپاه عشق تو جان سوز و دل فروز 

  . ي خوش شیرین داردها حملهکه امیر لشکر عشق باید کسی چون ساقی باشد که شیر شکار است و  دهد یمو توضیح     

 چنو امر بباید سپاه سودا را   چنو درخت کم افتد پناه مرغان را                          

  ) 233غ(که پر کند ز آهوي مشک صحرا را  ي خوشش         ها حملهکجاست شیر شکاري و 

  

  ی عشقماسح فیتوص  

عشق مولوي عشقی انبساطی و .کند یممولوي از نظر رفتاري که با اشیا دارد،در قطبی دیگر،نوعی خصوصیت حماسی را خلق   
این عشق حماسی .کند یمو در معشوق یا معبود مستحیل  برد یم،روبد یمشورانگیز و خالق است که همه چیز را در برابر خود 

 شود یمافعالی که به عشق نسبت داده . شق در کالم موالنا معموالً با کلمات حماسی استوصف این ع)148:1388قبادي،.(است
  . بیشتر حماسی و متحرك است

  )517غ(بند بدرید ز دل جست جست     فاش شد این عشق تو بی مقصد ما                

این .کند یماین رفتار حماسی را شدیدتر تداعی بند را درید و با تکرار جست هم  دیگو یمنمیگوید که از پرده بیرون افتاد،     
  .  دیآ یمبه فریاد و فغان  شودوانسانیمپاره پاره  ها کوهوقتی قصد خون خوردن کند  شکن قفسو  در پردهعشق 

  ) 530غ(کوه احد پاره شود خاصه چو ماها    عشق چو خون خواره شود واي ازو واي 

  

             مانند                            ریشعشق 

و از .ابندی یمعرفان و حماسه از راه نمادها ست که از دیوارهاي گلین جهان خاکی  عبور کرده،به خزاین جهان غیب دست   
و او را به درنگ در رازهاي ژرف عالم فرا  زندیانگ یمهمین راه است که تفکر،تحول و تحیر انسان را بر 

هرچند چریدن به نوعی حیات دوباره دادن .(خون دل عاشقان است چرد یمار آنچه این شیر خون خو)31قبادي،همان،.(خوانند یم
جالب است که شیر سیاه .کند یمامکان رشد دوباره وسبز شدن تازه را براي او فراهم  چرد یمي را ا سبزهچون وقتی آهو . هم هست

  .) چرد یماست وخون خوار،اما 
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  )                                           919غ(خون دل عاشقان همی نچردبه غیر   که عشق شیر سیاهست تشنه و خون خوار 

غم راازدل آنهاپاك .خورد یمعاشقان را ) غم و اندوه(،شایدبه معناي آن باشد که خون دل چردیرامعشق خون دل عاشقان     
  . بخشد یممیکندوبه آنها شادي و نشاط 

  )380غ(در گور مقیم همچو موش است      شیریست که غم از هیبت او               

  . دیافزا یمبیان صفت سیاه براي عشق شیر مانند خود بر مهابت آن    

و در جایی دیگر عشق را )     2115غ(استخوان من          نی تو ضمان بدي پس چه شد این ضمان تو  کند یمشیر سیاه عشق تو 
  )2/24قرآن،.(همانند جهنم که هیزم آن سنگ است و مردم . ویندغذاي ا ها سنگکه مردم و  ندیب یمهمانند اژدها 

  )2157غ(،عشق چواژدهاي توخورد یممردم و سنگ         رود یم، عقل ز خویش  درد یمجامه صبر 

  .عشق شیر است و اگر تو هم شیر شوي عشق شیر گیر و شیر شکار است     

  )                                                     920غ(شوي عشق کرگدن باشدوگر چو پیل     اگر چو شیر قوي شوي عشق شیر گیر است 

ل خود را فربه و .،درغیراین صورت به سوي تو نخواهدآمدکند یمتازه اگر بزرگ و قوي باشی این عشق به سوي تو حمله      او
  . بزرگ کن تا شایستگی شکار شدن را بیابی

    کشد یمسرو بی دار  برد یمبی تیغ     یکشد           این عشق جمله عاقل و بیدار م

تی                  872غ(کشد یمشاهـان برگـزیده و احـرار   همت بلند دار که آن عشق هم (  

  . میدان این همه حماسه عشق، دل و سینه این انسانهاي آزاده و برگزیده است    

  )800غ(تا شود گوشه هر سینه چو میدان چه شود    و سواره تو برانی سوي میدان آیی                

  . کند یمهمانند آتشکده شده است و به راه افتاده و بر سر کاروان دل به راهزنی پرداخته است و سترگ و خشن غارت     

  ) 400غ(بر کاروان دل زده ، یک دم امان ده یا فتی   اي عشق چون آتشکده ، در نقش و صورت آمده

  .  کند یمي همانند عشق حماسی میشودورفتارهاي عشق راپیروي مند وبهرهدلپذیراست ودل براي رسیدن سفره حماسی عشق 

  )                                                 885غ(بازدوصد قرص ماه برسرآن خوان شکست                   دل چو چنین خوان بدید، پاي به خون در نهاد

    )898غ(رود یمبا همه آمیخت دل، گر چه جدا                         ون شهان ریخت دلفتنه برانگیخت دل، خ

                                                       

  معشوق حمـاسی 
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معشوق موالنا،فقط داراي ویژگی .آنچه در مبحث پیش درباره عشق حماسی آمد، به تمامی ویژگی معشوق موالنا هم هست    
معشوق .رود یم ها دلو به شکار  جهد یممعشوق موالنا فقط در پرده نمیماندبلکه گاهی از پرده بیرون .طافت و ناز نیستل

موالنامعشوق صورتی نیست که از دیدن هر خشونت و قهري دلش به هم برآید،بلکه خود قهار هم هست وهنگامی که قدم در کار 
  . درد یمبگذارد عقل وعشق هر دو زهره شان 

  ) 2777غ(عشق جامه میدراند ،عقل بخیه میزند          هر دو را زهره بدرد، چون تو دلدوزي کنی

و چاره اي ندارد جز آنکه به خود معشوق  دیآ یم، آنگونه که عاشق به امان  فرستد یممعشوق موالنا سپاه عشق را به حصار دل 
  . پناه جوید

  ) 772غ(ذر بدین حوالی که جهان به هم بر آمدصنما سپاه عشقت به حصار دل در آمد      بگ

  . و یا براي معشوق خون خواره پیغام دهد که مهري نماید    

  ) 143غ(سینه خود باز کردم زخمها بنمودمش       گفتمش از من خبر ده دلبر خون خواره را 

ان را به عشق دعوت     چون در این عالم شیرینی عظیمی .برد یم ،بلکه آن هاراکشان کشانکند ینماین معشوق طالبان و مستعد
  . ي خبر یبوجودداردکه بیش از آنکه به آن برسی از آن 

  ما را همی کشد به سوي خود کشان کشان     آن کیست اي خداي کزین دام خامشان      

  ی تو گریبان جان ما                    از جمع سرکشان به سوي جمع سر خوشان کش یماي آنکه 

  )2048غ(ی                   شاگـرد چشـم تـو نظـر بی گنه کشـان کش یمی تو و بی تیغ کش یم بی دست

و خیره کشی با دل خارایی است و کسی هم نمیتواندبه  کشد یممعشوق حماسی و الابالی موالنا عاشق بی گناه را بهر ثواب     
  .اوبگوید که تدبیر خون بها کن

  ) 1581غ(مظالم غمزة خون خوار دارد، غم ندارد از                شیر سمایی پنجه اندر خون شیران دارد آن

  . در نگاه آهوانه رفتار شیر دارد. اگر ظاهر لطیف دارد، قهار هم هست    

  کزو بر من روان باران تیر است         دو چشم آهوانش شیرگیر است           

  )   362غ(گواهانند کو بر جان امیر است                 کمان ابروان و تیر مژگان                     

  . وامیري است که همه امیران خاص وعام جهان دربند واسارت اویند وشیري سمایی است که همه شیران جهان شکار اویند 

  )456غ(یک میر وانما که ترا او اسیر نیست                        یک شیر وانما که ترا او شکار نیست 

  . تماشایی است  اش معشوقانهجنگ وگریز . و این شاه شاهان و شیر شیران کرّ و فرّي دارد دیدنی    

  همچنین تا هشت بار  شد یمباز اندر پرده   لحظه لحظه می برون آمد ز پرده شهریار        
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 )1076غ(ساعتی اهل حرم را ببرد از هوش و کار  از عقل و دل           ربود یمساعتی بیرونیان را 

   زدیر یمو کرّ و فرّش به او ویژگی قیامت داده است که همه هستی را به هم      

  عیاره و عاشق تو عیار       اي یار شگرف در همه کار            

  ) 1054غ(زیرو ز بر است شهر و بازار      تو روز قیامتی که از تو                 

واعالم  شود یمتسلیم  اریاخت یشودبیم روبرویب دارد و هر کسی هم که با او همانند عربی نیزه بدست میآي و روشی عج    
  .  کند یمخدمت گزاري 

  )45غ(گفتم هست خدمتی ؟تعال عندنا   آمد دلبري عجب ، نیزه بدست چون عرب            

  . زدیر یمخود را  و زیورهاي لرزد یمو این نیزه بدست،صفهاي شیران را میدراند و از هیمنه و شکوه او آسمان   

اند به تنهایی ها صفمسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی           که او  ي شیران را بدر  

  )2499غ(کمان را چون بجنباند بلرزد آسمان را دل              فرو افتد ز بیم او مه و زهره ز باالیی 

  .  کند یمم و خلع سالح و با حضور چنین معشوق حماسی ، مرّیخ هم خود را تسلی    

انید آخـر 1043غ(کمر بگشاد مرّیخ و بینداخت                              سلحهـا را بـدر (  

  . رجز خوانی این معشوق حماسی زیباست   

  ) 1770غ(چون ببرم دست به سوي سالح                            دشنه خورشید بود خنجرم

  . ون عاشق داردذوالفقار در دست قصد خ    

  )235غ(ز بامداد  چرا قصد خون ما کرد                           چرا کشید چنین تیغ ذوالفقار را ؟ 

  . البته کاري جز کشتن عاشقان و خلق ندارد   

  )379غ(جز کشتن عاشقان چه شغلت؟                                 جز کشتن خلق چیست کارت ؟

  

  ی معشوقحماس الیخ

،شمشیر در برابرش مثل آورد یمخیالی که وقتی هجوم .نه تنها خود معشوق حما سی است ،بلکه خیال اوهم اینگونه است    
  .ي بیش نیست ا ذرهوخو رشید  زندیگر یمسپرعمل میکندوازعظمت او پهلوانان 

  مانندة گل از گیااز دل خیال دلبري بر کرد ناگاهان سري                        مانندة ماه از افق ، 

  ، در جذبۀ آهن ربا  ها پارهجمله خیاالت جهان ، پیش خیال او دوان                       مانند آهن 
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  )33غ(ها ذرهبدلعلها پیشش حجر، شیران به پیشش گورخر                شمشیرها پیشش سپر، خو رشید پیشش 

  .کند یموعقل ما را غارت  رود یماسب به شکار دل نه خیال او که جمال او هم صیاد است و سوار بر    

  )555غ(چو نکه جمال حسن تو اسب شکار زین کند                 نیست عجب که از جنون صد چو مرا چنین کند

  

  عاشق                                                       تکامل

و عاشق در این . در حقیقت قصد تکامل  او را دارد آورد یموي عاشق معشوق در این رفتار حما سی و حمله اي که به س    
  . ابدی یمدریده شدن و خورده شدن و زخم خوردن و خون دادن التذاذ 

  )   219غ(که اي عزیز شکارم ، چه خوش بود به خدا    چو شیر پنجه نهد بر شکسته آهوي خویش 

ل آهو هم شبیه شیر      به عبارت دیگر معشوق در این کشتن لطفی .کند یمو رفتار او را تکرار  دشو یمدر این استحاله و تحو
که او در  شود یمو به او یاد آور  کند یمیعنی همرنگ خود  گرداند یمکه در حق عاشق میکنداین است که او را به قرار اصل بر 

  . قوي که در این ظاهر ضعیف آهوانه پنهان گشته است ستیا رزادهیشاصل 

  ي، تیز که بر درانمتدو یمدر پی من چه     ر مرا ، نادره آهویی برو  شیر بگفت م

  گوش به غیر زه مده تا چو کمان نمانمت  زخم پذیر و پیش رو ، چون سپر شجاعتی 

  ) 322غ(بگذرانمتمن ز حجـاب آهوي یکـره                     نی که تو شیرزاده اي ، در تن آهوي نهان 

  

از انبوهی در  رسد یمهمین معشوق است که وقتی به دل عاشق . آموزد یمالابالی وار معشوق را عاشق یکی یکی رفتار      
  . دروازه دل وارد شود تواندازیونم گنجد ینمحصار دل 

  )593غ( دیآ یمپس از دیوار  گنجد ینمکه اندر در     در و دیوار این سینه همی درد ز انبوهی 

  . و یا از بام دیآ یمعاشق یا از دیوار  و هنگام ورود به خانۀ دل            

  )   4غ(اي درشکسته جام ما، اي بر دریده دام ما        ي بر بام مارو یماي یوسف خوشنام ما، خوش 

  )18غ(الصال، بازآ ز بام از در درآ» انّا فتحنا«     ي بر بام ما رو یماي یوسف خوشنام ما، خوش 

  : دیگو یم رود یمکه به خانه معشوق  و هنگامی آموزد یمو عاشق هم از او    

  )759غ(که زهی جان لطیفی که تماشاي تو دارد   اگرم در نگشایی ز ره بام برآیم                

 

  :  گیرينتیجه
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ي ها یژگیوي مشابه، ساختارهاي همسان و دیگر ها هیمادرون . ي عمیقی وجود داردها شباهتمیان متون حماسی و عرفانی    
ي کلیات شمس ویژگی حماسی آن ها یژگیویکی از . در میان شعرهاي عرفانی ،غزلیات شمس، بسیار ویژه است. همنزدیک به 

حضور عناصر حماسی در غزلیات . موالنا مطابق با هدف خویش و متناسب با روحیات خود از عناصر حماسی بهره برده است. است
ي است که در واقع  چهره عاشق، معشوق و عشق در غزلیات . دفتر حماسۀ عرفانی خواندغزلیات شمس را  توان یمشمس به حد

حماسۀ . کامالً با ویژگی حماسه منطبق است ها چهرهشمس با حواشی حماسه احاطه شده است و بیان موالنا در توصیف این 
خیاالت حماسی کرده و  روحیه واندیشه حماسی موالنا  شعر او را سرشار از.غزلیات شمس ریشه در اندیشه عرفانی خود وي دارد

  .موسیقی و زبانی حماسی بدان  داده است
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  گفتار :آفاق غزل فارسی ، تهران). 1370.(صبور ، داریوش 

  امیر کبیر ،  چاپ پنجم :حماسه سرایی در ایران ، تهران ).1389.(صفا ، ذبیح اهللا 

  فردوس ، چاپ چهارم :تهر ان  3و2تاریخ ادبیات  درایران ، ج ).1366.(صفا ، ذبیح اهللا 

  ، چاپ اول  اختران: تکوین غزل و نقش سعدي ، تهران ).1384.(عبادیان ، محمود ،
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  سنایی : کلیات اشعار وآثار ، به کوشش سعید نفیسی ، تهران ).بی تا.(عراقی ، فخرالدین 

  نگاه ، چاپ سوم : دیوان اشعار ، با مقدمه بدیع الزمان فروزانفر ، تهران ).1379.(عطار نیشابوري ، فرید الدین 

  منوچهري ، چاپ پنجم:تهران تمهیدات ، تصحیح  عفیف عسیران ، ).1377.(عین القضات همدانی 

  تربیت مدرس،چاپ دوم:آیین آینه،تهران).1388.(قبادي،حسین علی

  قرآن کریم ، با ترجمه وتوضیح بها ءالدین خرمشاهی 

  منوچهري ،  چاپ چهارم : غزلیات شمس به کوشش بدیع الزمان فروزانفر ، ثالث ، تهران ).1384.(مولوي ، جالالدین محمد 

 هما ،  چاپ نوزدهم : فنون بالغت وصناعات ادبی ، تهران ).1380.(ین همایی ، جالل الد
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٢١٧  

  الطیرذهنی عطار در منطق يیابی به درون منظومهراه

  

  1مسعود روحانی

 2پور آهنگر کالییلیال غالم

  

    :چکیده

، قهرمانان منظومه تمثیلی عرفانی مرغ و سیمرغ یابی به درون منظومه ذهنی عطار، در پی مقایسه و تحلیل سی این مقاله با راه
هر دو اثر علی رغم در پایان به این نتیجه رسیده است که . با کتاب تخیلی کودکان؛ یعنی آلیس در آن سوي آینه استالطیر  منطق

 ،هایی چون خواب و آینه بر اصولی مشابه استوار هستند؛ مانند محوریت موتیفدر کلیات  اختالف در جزئیات حوادث داستان،
تقارن (مرغ عطار، حاکمیت اندیشه و فکر در هر دو اثر  یسوجود دوقلوهایی چون تویدل دي و تویدل دام در برابر   سیمرغ و 

ینی آفرینندگانی است که داراي اهدافی نزدیک به هم ب جهان، عدم انطباق با منطق رایج روزگار و هر دو اثر مبین )اي جهان ینهآ
اي یکدیگر باشند که در ابعاد دیگر هستی؛ یعنی در  ینهآتوانند تقارن  یمیر الط منطقهاي  یمرغسام از بر این اساس، هر کد. هستند

  . گردد یماین مقاله تطبیقی و تحلیلی سبب تسهیل درك و دریافت بهتر خوانندگان این اثر ادبی . عالم رویا به وقوع پیوستند

 

.آن سوي آینه  اي جهان، رن آینهتقا  الطیر، منطق  عطار،  سیمرغ، :هاواژهکلید   

                                                        
 دانشیار دانشگاه مازندران. 1
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر. 2
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  مقدمه- 1

ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است و شاید بعد از مثنوي مولوي، هیچ اثري در ادبیات  الطیر عطار یکی از برجسته منطق"
ه بر ایشان منظوم عرفانی، در جهان اسالم، به پاي آن نرسد و آن، شرح سفر مرغان به سوي سیمرغ و ماجراهایی که در این را

مرغ از آن جمع انبوه به  هاي راه ایشان و انصراف بعضی از ایشان و هالك شدن گروهی و سرانجام رسیدن سی گذشته و دشواري
شفیعی ( ".هاي راه سلوك عرضه شده است ي حق و خلق و دشواري ترین بیان ممکن از رابطه در این منظومه لطیف. زیارت سیمرغ

هاي اخالقی و تامل در اسرار خلقت و مدارج روحی انسان در این کتاب آمده  چه از ظرایف آموزش آن") 35و 35: 138کدکنی، 
ها با روح انسان آمیخته است و  کند، این اندیشه تا انسان در روي زمین زندگی می. هایی نیست که روزي به پایان برسد از نوع حرف

. اند نه آثار ارزش و اعتباري بیش از آن خواهند داشت که تا کنون داشتهتردیدي ندارم که در آینده حیات فرهنگی انسان، این گو
شود که هیچ روزي به پایان  و اسرار و مدارج روحی، این گونه با اطمینان سخن گفته می براستی از کدام آموزش) 108: همان( "

دهد که بر علوم  ه در آثار عطار نشان میمطالع"رسیدنی نیست؛ بلکه ارزش و اعتباري بیش از این خواهد داشت؟ از طرف دیگر 
در اهمیت و ) 11: 1386اکبریان راد، (".عقلی و نقلی تسلط داشته است و در طب و و داروسازي نیز سرآمد زمان خود بوده است

  .شود اعتبار عطار و تاثیر آثارش در میان عرفا و شعراي بعد از وي، به این بیت معروف از مولوي اکتفا می

  عطار روح بود و سنایی دو چشم او          ما از پی سنایی و عطار آمدیم          

پردازانی است که آثارش را در خدمت ارشاد و هدایت خلق و بیان معارف و دانش قرار داده و آثارش  عطار از عارفان و مثنوي
درك ". شناسانه نپرداخته است هاي زیبا  جنبه به همین دلیل در تخیالت خود زیاد به. بیشتر در خدمت بیان یک فکر و اندیشه است

شناسی شعر عطار؛ یعنی التذاذ از شعر او، براي کسی که بیرون این منظومه قرار گرفته است، بسیار دشوار و تقریبا محال  مبانی جمال
خی و منوچهري، انس و شناسی شعر خاقانی و انوري و نظامی و فر کسی که با مبانی جمال"و ) 18: 1389شفیعی کدکنی، ( ".است 

ي مجموعه فرهنگی عطار داوري کند، حق دارد که او را شاعري  الفت گرفته باشد و از درون آن منظومه فرهنگی بخواهد در باره
گوي و خرافاتی و مضحک بیابد؛ اما اگر چنین شخصی به درون منظومه ذهنی عطار بار یابد، در آن صورت از لونی دیگر  یاوه

. شناسی زیرا عطار در پی القاي یک فکر و اندیشه به مریدان و مخاطبان است تا مبانی زیبایی) 19: همان(".ردداوري خواهد ک
عطار نه مرد روزگار خود و نه مرد روزگار ما بلکه مرد زمان و عصري است که "استاد فروزانفر در توصیف عطار گفته است که 
بر اساس تحلیلی که در این پژوهش ) 1: 1353فروزانفر، ( ".آن را به وجود آورد ممکن است تکامل بشر و علو انسانیت از این پس

بیشتر قابل درك و )  مرد روزگار خویش نبودن عطار  -یابی به درون منظومه ذهنی عطار راه(صورت گرفته، نظرات مطرح شده 
  .دریافت است

یا محمد غزالی یا احمد غزالی یا ابن سینا که  داستان سفر مرغان حاصل تخیل و ذهن ابوالرجا چاچی و"از طرف دیگر 
هاي عطار اجماع دارند، نیست؛ بلکه در ادبیات پیش از اسالم ایران چنین داستانی وجود داشته و  پژوهشگران به عنوان منابع اندیشه

: 1389عی کدکنی، شفی( ". هر کس با تخیل خویش و نگاه فلسفی و عرفانی خود ساختاري بر این پیرنگ به وجود آورده است
الطیر ریشه در گذشته دارد؛ اما عطار مقلد صرف نیست، بلکه یک مبتکر است، مخصوصا  اگر چه داستان سفر مرغان در منطق) 113

  .در نتیجه داستان
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ختم  بیشتر خالقیت وي به مراحل پایانی و نتیجه. عطار در شروع و میانه داستان ابتکاري ندارد، بلکه تقلیدي است از گذشتگان
اي، تجلی  مرغ از هزاران مرغ، ورود به ابعاد دیگر هستی در آینه خواب، نگرش آینه شود؛ عبور از هفت وادي، باقی ماندن سی می

  .در بیان اوج شباهت و کمک به ایجاز کالم و خودشناسی مرغان) جناس(مرغ، استفاده از صنایع بدیعی سیمرغ در سی

هر جز آن را دنبال کنید، در آثار شاعران و ". بیند ي این داستان تمثیلی می نتیجهشفیعی کدکنی هم ابتکار عطار را در 
مثل تمام . آور چیزي است که ابداع اوست گیري شگفت توانید، پیدا کنید؛ اما ساختار هنري و این نتیجه نویسندگان قبل از عطار می

متفکران بزرگ با آوردن یک اندیشه کالن یا یک  مانند) 108: 1389شفیعی کدکنی، ( ". شاهکارهاي بزرگ ادبیات جهان
  ) 110: همان( ". کنند هاي فلسفی و فکري و هنري خود می هاي پراکنده را وارد منظومه اسلوب جدید، دیگر اندیشه

معلومات تخیل مهمتر از اینشتین معتقد است که . از منظر اندیشمندان، تخیل در پیشرفت دنیاي علم تاثیر فراوانی داشته است    
، اما با تخیل خالق است دانش و هنري را فرا گرفت توان ی، مبا مطالعه و کوشش. ، هنر و ادبیات است، آفریننده علمتخیل". است
، کشف و شهود را پایه دانش حقیقی ینوي همچن )5/4/1389مهر، اسرار ازل،  یکن(".دانش و هنري را بوجود آورد توان یکه م

   .داند یانسان م

نیروي تخیل و شهود در ". داند ي نیروي تخیل و درك شهودي می هاي علم فیزیک را وابسته یونگ حتی درك و دریافت      
ي عام بر این است که این نیروها عمدتا براي شعرا و هنرمندان ارزش دارند،  هر چند عقیده. روند ادراك ما نقشی حیاتی دارند

در حالی که شهود از . انگیزي به درك شهودي وابسته است م کاربردي است به طرز شگفتترین علو حتّی فیزیک که یکی از دقیق
اي دارند و مکمل هوش تعقّلی در به کارگیري یک موضوع خاص  تخیل و شهود نقش فزاینده. کند طریق ناخودآگاه عمل می

  ) 139: 1387یونگ، ( ".شوند می

شناسی  توان کیهان ه ریشه در مذهب و فطرت پاك انسانی دارد، میي درك و تجارب شهودي را ک شناخت هستی به واسطه
هاي تاریخی ندارند که در مرحله اول،  گیري سنتی هیچ نسبتی با وام شناسی گیهان"مداران شهودگرا معتقدند   سنت. سنتی نامید

ی و شفاهی وحی الهی است و شود که مخزن کتب این معرفت با علمی قدسی محقق می. طبیعت اشیا است  و سپس معرفت شهودي
رسد به وجود پاك و جوهر اعلی و بدین طریق آدم در خود،  روح آدمی در بر گیرنده تمام آن است؛ ولی ریشه اصلی آن می

تر از  تر و عمیق شناسی سنتی توانسته معرفتی را انتقال دهد که حقیقتی است بس وسیع گیهان. آورد محور گیهان را به چنگ می
   )161: 1387بورکهارت، (".شود کش می جانب علوم تجربی متجدد پیش آنچه که از

یابی به درون منظومه ذهنی عطار از منظري نو و متفاوت با دیگر تحلیلگران آثار ادبی و عرفانی به  در این پژوهش نگارنده با راه
  .. اطبان را نسبت به محتوي افزایش دهد، در پی آن است که تسلط مخهاي مختلف دانش نگرد و با نوآوري و تلفیق حوزه آن می

 1957دانان را به خود جلب نموده و جایزه نوبل سال  یزیکفاي جهان از موضوعات پیچیده و نوي است که نظر  ینهآتقارن 
دیده که ابیاتی ذکر گرالطیر عطار  منطقپیش در آثار عرفا از جمله در  ها قرنرسد  یمبه نظر . فیزیک را به خود اختصاص داده است

به نظر . ي آثار مذکور بیفزاید گذشتههاي  یلتحلتواند تحلیل نوینی را بر  یمي علمی است و  یدهاقابل مقایسه و تحلیل با این 
ها با  کتاب آلیس در سرزمین آینه هدف از این پژوهش، مقایسه. ي تا کنون در این زمینه نگارش یافته باشدا مقالهرسد که  ینم

ي  اي و به شیوه روش پژوهش کتابخانه. باشد اي جهان می ي تقارن آینه الطیر و تحلیل آثار ادبی مذکور با ایده طقداستان سیمرغ من
  تحلیلی است -توصیفی

  اي جهان در علم فیزیک  ینهتقارن آ - 
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اي کارل،  ینهآي اه جهانقبل از  ها قرناي، در داستان تخیلی کودکان سخن رفت و  ینهآي ها جهاناز  1871در سال نخستین بار 
  .اي جهان سخن گفته است ینهآشیخ محمود شبستري در گلشن راز از خاصیت 

  )144: 1368گلشن راز،(ي صد مهر تابان ا ذرهدان         به هر یک  یمجهان را سر به سر آیینه       

ماده را کامال تصادفی  ظریه پاددر علم فیزیک اولین کسی که از امکان وجود دنیاهاي دیگر سخن گفت، پل دیراك بود که ن"
الزم به ذکر است ) 203و  202: 1388کاکو و تامسون، ( ".مفتخر شد 1933کشف کرد و به پاس کارهایش به دریافت جایزه نوبل 

که  آنها نشان داده بودند. دنیاي فیزیک با نظریه یانگ و لی سخت به لرزه درآمد"،1956سال . اي ماده است که پادماده تصویر آینه
با وجود این که نظریه آنها عجیب . هاي راست دست و چپ دست را از یکدیگر تشخیص داد در نهایت ممکن است بتوان جهان

  )209: همان( ".جایزه نوبل به آنها تعلق گرفت1957گذاشت و در سال  بود، نتایج آزمایش جاي تردید باقی نمی

در واقع نباید هیچ . ه درون آینه دیده شوند، باید دقیقا به یک شکل رخ دهنداي تمام رویدادها چه مستقیما و چ در تقارن آینه" 
بیند در دنیاي واقعی است یا در تصویر  تفاوتی بین چپ و راست وجود داشته باشد و هیچ کس نباید بتواند تشخیص دهد، آنچه می

  )1387/ 8/ 20،  2008الهی، نوبل علم  فیض(".اي جهان آینه

دور دست  ییها مکان بر این باور هستند که این احتمال هم وجود دارد که مقادیر بزرگی از ضدماده در نانیزیکدابسیاري از ف
مورد شبیه آن جهان در این  یکحداقل   چرا ینکهاما ا ؛کهکشان وجود داشته باشد ستاره یا ضد در فضاي بیرون به شکل ضد

اما عطار در بیت ذکر شده، با درك  )1389/ 2/8، ها دمادهضآرشام، (.است راز یکهنوز  ،بخش از جهان ما وجود ندارد
معتقد تواند باشد، نه تنها به وجود چنین جهانی اعتقاد راسخ دارد، بلکه  ینمشهودیش که بی ارتباط با ضمیر ناخودآگاه جمعی 
 .اند یکدیگر به وجود آمدهتوان دید که مطابق نظر فیزیکدانان از تقارن  است که صدهزاران عالم را در وراي هر دو جهان می

  )370، غزل1388عطار، (توان دید   گویم که عالم صد هزاران                وراي هر دو عالم می چه می     

ماده است و تمام دنیاي امروز ما  اي ینهدر واقع تصویر آ بر این باور هستند که ضدمادهاي ذره،  تقارن آینهبر اساس  یزیکدانانف"
جاي   فقط با این تفاوت که ،هستید یکسانهمانگونه که شما و تصویرتان در آینه کامال . است  شده یلمادي تشکفقط از ذرات 

هر نوع از . مخالف هم دارند یکیبار الکتر ینکههستند به استثناي ا یکسانذره و پادذره اش هم  یکاند،  چپ و راست عوض شده
ضد منفرد، ( ".منفی دارد یکیبا این تفاوت که بار الکتر .پروتون است یک درست مانند آنتی پروتون. پادذره هم دارد یکذره 
  )29/3/1387، ماده

  
  اي در کتاب داستان کودکا ن و تاثیر آن بر دانشمندان ینهآجهان -1- 2

با جهان و از طریق نمادش  . دهد و ریشه در اساطیر ایران دارد سین ایرانیان را تشکیل می ي هفت آینه یکی از تزئینات سفره
فرزاد ایران، نمادهاي هفت سین (".پایان است هاي بی  سفره نماد گستردگی جهان و آینه، نماد جهان"یابد؛ زیرا  آفرینش پیوند می

اي جهان هم قابل توجیه است؛ یعنی  این نماد با نظریه تقارن آینه) البته این یکی از نمادهاي آینه است) (10/6/1390ایرانی،
  . آیند ماري که از تقارن همدیگر به وجود میهاي بیش جهان

  )370، غزل1388عطار، (توان دید   گویم که عالم صد هزاران                وراي هر دو عالم می چه می       
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نخستین بار لویس کارل، ریاضیدان دانشگاه آکسفورد و نویسنده کتاب معروف کودکان به نام آلیس در سرزمین عجایب، در 
آلیس از میان آینه رد شده،  "در این کتاب قهرمان داستان،. گوید اي سخن می هاي آینه از جهان 1871در سال  آینه سويآن  کتاب

غیر از این که یک پیچش وجود . آمد در آن جهان متفاوت با جهان ما، همه چیز به نظر عادي می. به جهان دیگري راه یافت
هاي دیگر با قواعد کامال  گفت که دنیا در واقع کارل به کودکان می. مومی وارونه بوددر سرزمین عجایب، منطق و فهم ع. داشت

 ایندر . منتشر شد 1871، در سال آینه سويآن  ،کارل کتاب دومین") 201: 1388کاکو و تامسون، (".متفاوت امکان پذیر است
 داستان هم این آخر در .رودمیبزرگ خانه  آینهن در درو انگیز شگفت سفريبار به  اینقهرمان داستان است و  آلیسهم  کتاب

صحنه دربرگیرنده آلیس کتابهر دو  .است یدهد خواب  حوادث قصه را به آلیس بینیم که می )مانند آلیس در سرزمین عجایب(
 nonsense گلیسیاندر  کارنوع  اینبه . نیستو با منطق ما سازگار  آید نمیبه عقل جور در  کهاند مکالماتیو  رویدادهاها، 

 تأثیر هاي نشانهشده است و  تبدیل ادبینوعِ  یکبه  اکنون و ترجمه شدهچرندگویی  و پال پرت و فارسیدر  سبک این. گویند می
 کنند روانکاوانهرا نقد روانشناسانه و  آلیس کتابهاياند کوشیده کسانی .دیدتوان می جویس جیمزمانند  نویسندگانیآن را در آثار 

 آلیسبه نام  دخترکیمشاهدات  پارسا، علی، تأثیر( ”.ببرندپیها قصه اینپنهان  هاي الیهو  نویسندهو روان  روحیاتراه به  یناو از 
مکالمات غیرمنطقی کارل نه تنها به یک نوع سبک و  شود، رویدادها همان طور که مشاهده می ) 1379/ 7/ 9، بزرگسال فیلسوفانبر 

دانان نیز قرار گرفته است و از آن در  سرمشق نویسندگان قرار گرفته، بلکه مورد توجه دانشمندان و فیزیکادبی تبدیل شده و مورد 
، استاد دانشگاه نیویورگ، فیزیکدان صاحب سبک و نامدار و متخصص بیان علم کاکو. جویند اي استناد می ي جهان آینه باره

در آن دنیا بیشتر . ي این جهان است آینه نگریست، او جهانی را دید که قرینهزمانی که آلیس به ": نویسد همگانی، در این باره می
ها از  ممکن است چنین دنیایی بسیار عجیب به نظر آید؛ اما فیزیکدان. قلب آنها در سمت راست بدنشان بود. افراد چپ دست بودند

به عنوان نمونه، معادالت نیوتن، . پذیر است اي از نظر فیزیکی امکان آینه -کردند که چنین جهان معکوس زمان دور فکر می
اگر معادالت ما تفاوتی براي راست و چپ قائل نیستند، پس . مانند ماکسول، اینشتین و شرودینگر همه با وارونگی بدون تغییر می

طبق اصل ") 207: 1388کاکو و تامسون، (".این اصل پایستگی پاریته نام دارد. پذیر باشد هر دو جهان باید از نظر فیزیکی امکان
پاریته که مورد عالقه فیزیکدانها بود، جهان چه چپ دست و چه راست دست باشد، جهان معقولی است که هیچ یک از اصول 

   )208: همان( ".گذارد شناخته شده را زیر پا نمی

  یر عطار الط منطقاي در  ینهآي ها جهانتقارن  -1- 3

تنها از رهگذر عقاید عرفانی -هاي موجود  یتواقعبه دلیل عدم انطباق با -ه تا کنون ي عرفانی کها منظومهي ها داستانبرخی از 
ي نو تفسیر و ا گونهي به ا رشتهي بین ها پژوهشي مختلف دانش و ها حوزهتوانند از طریق ارتباط با  یم، اند شدهو متافیزیکی تعبیر 

کاکو، در  همان طور که ذکر شد،. ده را نسبت به محتوي بیشتر نمایندتعبیر گردند تا انگیزه یادگیري را افزایش دهند و تسلط خوانن
وي همچنین در کتاب . جوید لویس کارل استناد می آینه سويآن  کتاب معروف کودکان به ناماي به  هاي آینه شرح جهان

هاي موازي  موازي، جهان هاي ي چینی آغاز کرده و براي بیان جهان هاي موازي، آغاز آفرینش کیهان را با یک اسطوره جهان
پردازد، با یک  داستان علمی تخیلی قدرت ازلی اثر گرگ بیر را استناد کرده و در مبحثپایان همه چیز که به بررسی پایان جهان می

ار، ي سارا ایزدیار و علی هادیان، انتشارات مازی هاي موازي، ترجمه رجوع شود به جهان. (ي اسکاتلندي به پایان برده است افسانه
نیز هاوکینگ، از فیزیکدانان بزرگ نظري معاصر، در  -اي نامید توان آن را نوعی استناد بین رشته که می -و همین شیوه را ) 1389

  )رجوع شود به کتاب جهان در پوست گردو هاوکینگ. (برد گذاري قوانین جدید فیزیک به کار می تفسیر و نام
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هاي علمی  یشرفتپتواند منشا  یمي ژول ورن ها داستانیی مانند تخیالت ها منظومه رسد که تخیالت موجود در چنین یمبه نظر  
ي شکل ظاهري و محتوایی میان ها تفاوتالزم به ذکر است که . مهمتر از معلومات است ی که به نظر اینشتین،تخیل. باشد

  .ي علمی تخیلی غیر قابل انکار استها داستاني عرفانی و ها منظومه

  

  یرالط منطقاي و سیمرغ  نهیآجهان -1- 4

هر دو . یر استالط منطقهاي عطار و هم از ابتکارات وي در  یفموت، هم از )مانند کتاب آلیس در آن سوي آینه(خواب و آینه 
 شود که ابتکار و نبوغ عطار را در همین نتیجه داستان مشاهده یماند و در ادامه مقاله اشاره  یاساسدر نتیجه داستان داراي نقش 

بیند و  یمدر داستان شیخ صنعان که به عنوان حکایتی ضمن داستان بیان نموده است، محوریت بر خوابی است که شیخ . کنیم یم
رسد؛ اما براي آماده نمودن ذهن مخاطب جهت نتیجه  یمدر این داستان که داستانی مستقل به نظر . گیرد یمآن همه حوادث شکل 

و  افکن گرهدر این حکایت با سه خواب . افتد یمها در عالم خواب اتفاق  ییگشا گرهها و  یکناف گرهپایانی ذکر گردیده، تمام 
  :بیند یمدر بار اول به خواب . مواجه هستیم گشا گره

  )1202(کردي بتی را بر دوام  یمسجده   کز حرم در رومش افتادي مقام      

  )1203(یغا  این زمان  چون بدید این خواب بیدار جهان           گفت دردا و در  

  ) 1204(ي دشوار در راه  اوفتاد ا عقبهیوسف   توفیق  در  چاه  اوفتاد                 

. روي به بالد روم نهاد. بیند و دانست که پیر را آفتی افتاده است یمیکی از مریدان بزرگ شیخ در خراسان خوابی "و بار دوم  
و بار  )184: 1389شفیعی کدکنی، ( ". کند، از هیبت بیفتاد و غش کرد یمی بان خوكاده و تا شیخ را دید که کاله مغان به سر نه

: گفت) ص(کنی؟ رسول  یمیا رسول اهللا در بالد کفر چه : گفت. را دید) ص(ي او در خواب شد و رسول  یدهددر آن میان "سوم 
انداخت و زنار  یم مغان کاله که دید را شیخ. مدآ اب دردر حال از خو. ما آن برداریم. است رفتهیم که واپیر عتابی ا آمدهما 
. دهد کند، لو می گاهی عطار نتیجه داستان را در البالي حکایاتی که در ضمن داستان سفر مرغان بیان می) 184: همان(" .برید یم

  : گوید مثال باز به هدهد می

  ) 950(شتاب  من کجا سیمرغ را بینم به خواب           چون کنم بیهوده سوي او

مانند تمثیلی که . موتیف دیگر آینه است که شاعر براي آمادگی ذهن مخاطب براي نتیجه در چندین حکایت به کار برده است
  :پردازد که یمشود، به توصیف پادشاهی  یمي و براعت استهالل محسوب ساز فضاکند و ظاهرا نوعی  یمیر ذکر الط منطقدر مقدمه 

  )1100(مثل و مثال یبدر جهان حسن   جمال پادشاهی بود بس صاحب 

  )1101(ملک عالم مصحف اسرار او                در نکویی آیتی  دیدار  او    

  )1111( نه کسی را صبر بودي زو دمی             نه کسی را تاب او بودي دمی

  : در نتیجه براي رفع مشکل
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  ) 1116( ینه توان کردن نگاه آینه  فرمود  حالی، پادشاه             کاندر آی   

  )1117( شاه را قصري نکو بنگاشتند             و آینه اندر برابر داشتند   

  )1118(بر سر آن قصر رفتی پادشاه               وانگهی در آینه کردي نگاه  

  )1119(تافتی                   هر کس از رویش نشانی یافتی  یمروي او از آینه   

  )1120(داري جمال یار دوست          دل بدان کایینه دیدار اوست  یمگر تو 

  :هاي همین پادشاهست یژگیویر هم به دنبال شهریاري به نام سیمرغ هستند که حاوي الط منطقدر حالی که مرغان 

  )741(گر نگشتی نقش پر او عیان         این همه غوغا نبودي در جهان     

  ) 742(فر اوست        جمله انمودار نقش پر اوست  این همه آثار صنع از    

  :داند یمبین را داراي دلی چون آینه  یمرغسي  یدهدو شاعر در اوایل داستان 

  )1096(بین گر نیستت          دل چو آیینه منور نیستت  دیده سیمرغ           

  )1099(دل مگر  هست آن آیینه دل، در دل نگر       تا ببینی روي او در           

اعتقاد راسخ دارد،  شبیه آن جهان در این بخش از جهان ماهمان طور که قبال ذکر گردید، عطار نه تنها به وجود یک جهان 
هایی تنها بر اساس  در علم فیزیک وجود چنین جهان. توان دید معتقد است که صدهزاران عالم را در وراي هر دو جهان میبلکه 

  . به وجود آن یقین دارد) چشم جان(باشد؛ اما شاعر با تکیه بر درك شهودي  قابل تحقق می اي جهان تقارن آینه

  اي هفت آسمان دید  دان که چشم جان چنان است         که در هر ذره یقین می-1      

  اي  از   آسمان   نیز                 به عینه هم زمین و هم زمان دید ولی  هر  ذره-2      

  اي هر دو جهان دید  چه جاي آسمان است و زمین است              که در هر ذره-3      

  )370، غزل1388عطار، (توان دید   گویم که عالم صد هزاران                وراي هر دو عالم می چه می-4       

ي هفت آسمان  اي، عظمتی به اندازه تواند در هر ذره عارفانه می) چشم جان(بین داند که با چشم حقیقت  شاعر به یقین می
ي آسمان نیز عظمتی عین زمین  داند؛ یعنی در هر ذره اي را دو طرفه می ي تقارن آینه را ببیند و این رابطه) اي ذره تقارن آینه(

اران عالم شاعر در بیت آخر معتقد است که صدهز. دهد ي ظرفیت ذره را فراتر از این هم گسترش می تواند ببیند و حتی حوزه می
  . توان دید را در وراي هر دو جهان می) ها اي جهان تصویر آینه(

بینیم؛ اما شاعر با  ینماي ماده را  ینهآبینیم و تصویر  یمدانند که چرا فقط ماده معمولی را  ینمقبال بیان شد که دانشمندان هنوز 
  .ن ابیات خبري نیستهایی چون پادذره در ای گرچه از وجود نام! بیند چشم جان آنها را می
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یر عطار، بخش توصیف رسیدن سی مرغ به جایگاه سیمرغ در کوه قاف را، اگر چه محققان و مفسران نماد اتحاد الط منطقر د 
یر، الط منطقاي با قهرمانان داستان تمثیلی  ینهآي ها جهانرسد که از طریق مقایسه نظریه  یمدانند؛ اما به نظر  یممیان حق و خلق 

  . آن را با تحلیلی نو ارائه کرد توان یم

  ) 4275، 1388، ریالط منطق(چون شما سی مرغ اینجا آمدید     سی درین آئینه پیدا آمدید 

  :ي خواب دیدند که کارل، در آینهعطار هم مانند آلیس، قهرمان آن سوي آینه  ریالط منطققهرمانان 

  )4227همان، ( پس ز نور النور در پیوست کار  حجابی آشکار شد  جهان بی

  :و در این جهان نورانی

  )4262همان، (ي سیمرغ دیدند آن زمان  هم ز عکس روي سی مرغ جهان          چهره

  )4263همان، (شک این سی مرغ آن سیمرغ بود  چون نگه کردند آن سیمرغ زود        بی

  )4264 همان،(ندانستند این، تا آن شدند  در تحیر جمله سرگردان شدند          می

  )4265همان، (خویش را دیدند سیمرغ تمام            بود خود سیمرغ سی مرغ مدام 

  )4266همان، (چون سوي سیمرغ کردندي نگاه        بود آن سیمرغ، این کاین جایگاه 

  )4267همان، (ور به سوي خویش کردندي نظر        بود این سی مرغ ایشان، آن دگر 

  )4268همان، (به هم        هر دو یک سیمرغ بودي بیش و کم ور نظر در هر دو کردندي 

  ) 4269همان، (بود این یک آن و آن یک بود این       در همه عالم کسی نشنود این 

  )427همان، (بی تفکر  در   تفکر   ماندند    آن  همه   غرق  تحیر   ماندند

اي هیچ کس نباید بتواند  در تقارن آینه. دهند اي ارائه می رن آینهظاهرا ابیات فوق منطبق بر تعریفی است که دانشمندان از تقا
همان طور که ذکر شد، فیزیکدانان وجود چنین . اي جهان بیند در دنیاي واقعی است یا در تصویر آینه تشخیص دهد، آنچه می

که با منطق عادي حاکم بر جهان جور از این شباهت فراوان و از این ) 4289(دانستند، مرغان هم در بیت آخر  دنیایی را عجیب می
بود این یک آن و آن (ي دیگري بودند  آید، اظهار شگفتی کرده و غرق حیرت گشتند، از این که  گویی هر کدام قرینه در نمی

، خود سیمرغدیدند؛ اما  مرغ خویش را سیمرغ کامل می بیشتر مشهود است؛ زیرا سی 4265و این قرینه بودن در بیت  )یک بود این
دیدند که با سختی به  مرغی می کردند، سی آمد؛ یعنی هر دو کامال قرینه هم بودند؛ مثال وقتی به سیمرغ نگاه می سی مرغ به نظر می

 دام،دي و تویدلتویدل"  .عین هم هستنددو قلوهاي آلیس که  دامدي و تویدلتویدلمانند ). 4266بیت (جایگاه سیمرغ آمدند 
در صورتی که دقیقا عین  ورزند،شان تأکید میاندازد که بر فردیتهایی میند که آلیس را به یاد بچه مدرسهاي هستدوقلوهاي فربه

اي براي  ها آینه گویا هر کدام از آن )141: 1382واعظی، ( ".دهندمی شان را تکانهايوار دستآینه ها در مقابل هم،آن .هم هستند
از که عطار در مصرع پایانی ) بیت4267(مرغ ایشان، وجود دگري بود  کردند، این سی می وقتی به سوي خویش نظر. دیگري بودند
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کسی در جهان چنین چیزي را نشنیده است؛ یعنی حوادث و رویدادها مانند داستان آلیس با منطق حاکم بر : گوید شدت شگفتی می
کامال حساب شده عمل  مرغ یسجناس؛ یعنی سیمرغ و  یقینا عطار در انتخاب قهرمانان داستان با کمک. زمان شاعر منطبق نبود

 ".سازد یمي جناس از نظر شکل ظاهر و ساختار آوایی، میان دو واژه همانندي و پیوندي نزدیک برقرار  هیآرا". نموده است
 ازین یبي ا نهیقر ي اوج شباهت، میان قهرمانان بارهچنین کاربردي شاعر را از دادن هرگونه توضیح اضافی در ) 48: 1387کزازي، (
در واقع شاعر به کمک آرایه جناس به . دهد یم؛ اما در همان حال با یک نگاه ظاهري از وجود یک تفاوت جزیی خبر کند یم

  .ایجاز کالم پرداخته است

  :زبانی از حقیقت امر سوال کردند که ندا آمد دانستند، با بی چون پرندگان از حقیقت ماجرا چیزي نمی

  )4273همان، (از آن حضرت خطاب      کاینه ست این حضرت چون آفتاب زفان آمد  یب

  )4274همان، (هر که آید خویشتن  بیند درو           جان و تن هم جان و تن بیند درو 

  ) 4275همان، (چون شما سی مرغ اینجا آمدید        سی  درین  آئینه پیدا  آمدید 

تمثیلی دارند و  -لویس کارل از این حیث که هر دو قالب داستانی و بیانی تخیلی "هآن سوي آین"عطار و کتاب  ریالط منطقبین 
عطار از پیشگاه و . ، شباهت وجود داردرود یماز حوادث و قواعد عجیب و غریبی از آن سوي آینه در عالم خواب سخن 

ان طور که در داستان آن سوي آینه، هم )کاینه ست این حضرت چون آفتاب. (ي داردا نهیآکه خاصیت  دیگو یمجایگاهی سخن 
در آن آینه، جهان دیگر را مشاهده نمودند که  مرغ یسي بود که ا نهیآ، خواب افتد یمي در خواب اتفاق ا نهیآتمام حوادث جهان 

در  اي ینهرن آدر تقااین جهان باشد؛ زیرا  مرغ یسي  نهیقر، تواند یمسیمرغ آن جهان هم  ریالط منطقپس در . ي این جهان بود نهیقر
منتها با این تفاوت که به سیمرغ آن جهان . اما فقط منعکس شده ،واقع جسم در دو طرف یک محور خاص کامالً یکسان است

ي آلیس همه چیز به نظر عادي ا نهیآهمان طور که در جهان . دندید یم، سیمرغ را ستندینگر یم، و به خود مرغ یس، کردند یمنگاه 
و سیمرغ،  با کمک جناس در عین حال که به  مرغ یسظاهرا عطار با ذکر کلمات . تفاوت وجود داشت ؛ اما فقط یکآمد یم

عطار، در سفر رویایی  ریالط منطقمطابق . دینما یمي آور اد، تفاوت بسیار جزیی میان آنها را هم یکند یمشباهت فراوان آنها اشاره 
ي آلیس ا نهیآمانند جهان ) 4268در بیت (که کابرد لفظ بیش و کم  ندیآ یمبیش و کم یکی به نظر  مرغ یسپرندگان ، سیمرغ و 

جهان معقولی است و این بیانگر وجود اختالف جزئی و یک پیچش در آن است؛ اما مطابق نظر فیزیکدانان که قبال اشاره گردید، 
ي  کند که شما در آینه در پایان ذکر می عطار هم. گذارد ي جهان  را زیر پا نمی هاي جزیی هیچ یک از اصول شناخته شده تفاوت

  . مرغ ظاهر شدید این جهان، سی

  

  ي میان دو داستان تمثیلیها شباهت-- 1- 5

اي از  ینهآي ها جهانغیر از ورود به یی وجود دارد، ها شباهتهمان طور که بیان شد، میان این دو اثر با قالبی داستانی و تمثیلی 
هاي خاص این  یژگیو. ، در موارد دیگري نیز با هم شباهت دارندو قواعد عجیب و غریبحوادث طریق عالم خواب و مشاهده 

به همین دلیل مورد توجه و تحلیل نویسندگان، روانشناسان، فیلسوفان . ها و تفسیرهاي گوناگون از آنها شده است یلتحلآثار سبب 
  .اند گرفتهو دانشمندان قرار 
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از دوازده فصل  کتاب). زمینه چینی داستان(کند برخورد با مصائب را تجربه می چگونگی کهآلیس کودکی بی تجربه است "
صمدیان، ارغوان، (" .ي زمانی کامل براي رشد ذهنی هر انسان دوازده فصل مثل دوازده ماه سال، یک دوره ، ستا تشکیل شده

شهر آیینه را قانون  کارل داستاندر  .که بیانگر مراحل تکامل است) 8/1390/ 29آلیس در سرزمین عجایب و آن سوي آینه، 
تا  تواند یبر طبق قانون م .گردد یو آلیس که با ورود به این سرزمین تنها یک مهره سرباز پیاده محسوب م کند یشطرنج اداره م

مقام ملکه ارتقا با رسیدن به آنجا تا ) گیري داستان اوج(رویارویی با موانع و مشکالتو  )مرحله بحران داستان(خانه هشتم پیش رفته
سرخ شطرنج همچون یک معلم راه پیروزي را براي آلیس شرح  يها در فصول ابتدایی داستان ملکه مهره) ییگشا گره(. پیدا کند

؛ )رسیدن به کمال( که تاجی از طال بر سر دارد و ملکه شده است برد یپی م رسد، یها م ي هشتم مهره به خانه آلیس وقتی. دهد یم
پس از آن که در ضیافت عجیب و غریب  .شود گیري داستان که در آن آرامش دوباره برقرار می فرود یا نتیجه ي مرحله یعنی
؛ یعنی اصل غافلگیري در که در تمام این مدت در خواب بوده است فهمد یو م شود ی، از خواب بیدار مکند یها شرکت م ملکه

  .داستان

عطار در ارائه پرندگان، دوازده پرنده را . امل دوازده پرنده است از هدهد تا بازها ش ساختار کلی خطاب"الطیر  در مقدمه منطق
بعد از خطاب . اند توصیف کرده که در براعت استهالل داستان داراي خطاب ویژه) از سلیمان تا ذوالقرنین(در تقابل با دوازده پیامبر 

مرحله زمینه چینی یعنی ) 177: 1389شفیعی کدکنی، ( ".شود ویژه این دوازده مرغ، توصیفی از مجمع مرغان جهان آغاز می
کند و پرندگان که در ورود  را قواعد هفتگانه سیر و سلوك اداره می) تکامل مراحل(در داستان عطار هم، هفت شهر عشق  .داستان

پس از طی مراحل هفتگانه  )مرحله بحران داستان(نام و نشان و به دنبال شهریاري براي خود هستند، به این شهر تنها مرغان بی
رسیدن به کمال (خود را در جایگاه سیمرغ )ییگشا گره(ي هفتم سیر و سلوك  و بعد از رسیدن به مرحله) گیري داستان اوج(
. کند هدهد در این داستان تا هنگام رسیدن به هدف نقش یک معلم و پیر را بازي می. رسند بینند و ظاهرا به مقام شهریاري می می)

از اصل غافلگیري در پایان داستان ) ها تقدم زمانی عطار با کارل در واقع کارل مانند عطار، به خاطر قرن( هم مانند کارلعطار 
ي شما سیري مجازي بوده ها یمردانگو  گانه هفتکه سیر شما در وادي دارد  یبرمپرده از اسرار و بدین ترتیب . کند استفاده می

 تواند ینمي ا پشهو  رسد ینمهمان طور که چشم موري بر ثریا  رسد ینمهیچ مخلوقی بر خداوند  است و در عالم خواب؛ زیرا دیده
  .دیا دهید، فقط خویشتن را دیا دهیدپس آن چه . پیلی را به دندان  بگیرد

  )4277همان، (اید  یدهداید       خویش را بینید و خود را  یدهگردگر چه بسیاري به سر       

  )4278همان، (دیده بر ما کی رسد؟       چشم موري بر ثریا کی رسد ؟  هیچ کس را      

  )4279همان، (ي پیلی به  دندان برگرفت؟ ا پشّهي موري که سندان برگرفت؟       ا دهید     

  )4281همان، (ید ا کردهید     وین همه مردي که هر کس ا رفتهاین همه وادي که از پس      

  ) 4282همان، (اید اید          وادي ذات و صفت  را خفته   رفته یمما جمله در  افعال        

سیر و سلوك شما در وادي ذات و صفات ما حقیقتی نداشته ": دهد یمچنین توضیح  4282ي بیت  بارهشفیعی کدکنی در 
  )762: 1389شفیعی کدکنی، ( ".سیر شما سیري مجازي بوده است و در خواب. است

در پایان . کشد کند و سیر تحول ذهنی قهرمان داستان را به تصویر می تجارب روحی نویسنده را بیان می هاي آلیس داستان"
افتد  تحولی که در سرزمینی خارج از دنیاي حقیقی اتفاق می. سازد تر از آنچه در ابتدا بود، می تر و قابل قبول شخصیت آلیس محکم
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اي  هاي افسانه هایش مشکالت زندگی را در قالب شخصیت کارل در داستان. ندک و دیدگاه نویسنده را نسبت به حقیقت مطرح می
بینی مذهبی خود اگر  ي جهان کارل به واسطه. موجوداتی که نماد صفات خوب و بد موجود در جوامع انسانی هستند. کند بیان می

ورد که نور ایمان و امید را در دل مخاطب  آ راند؛ اما شرایطی را فراهم می چه به طور مستقیم در آثارش از معنویات سخن نمی
/ 8/ 29صمدیان، آلیس در آن سوي آینه، (".رود وي در آن سوي آینه به جستجوي کمال مطلوب خویش می. سازد روشن می

1390(   
هاي پرندگان و  شخصیت. تر گردیده و تکامل یافت محکم) مرغ سی(در پایان داستان عطار هم شخصیت پرندگان 

در سفر به جایگاه سیمرغ، نماد صفات خوب و بد موجود در جوامع انسانی ) اي هاي افسانه در قالب شخصیت(هاي آنان  جویی بهانه
و دیدگاه ) کشف و شهود(، مدارج روحی انسان )وجود دنیایی خارج از دنیاي حقیقی(داستان بیانگر تامل در اسرار خلقت . است

همان طور که در داستان . سازد نور ایمان و امید را در دل مخاطب روشن می شاعر نسبت به حقیقت هستی است و در پایان
هاي  چینی تواند در برابر سخن فهمد به تنهایی نمی گر داستان، وقتی می ي نادر ابراهیمی، چرخ ریسک به عنوان کنش"ها کالغ"

  .گیرد که در قله کوه جاي دارد دهنده کمک می به عنوان نیروي یاري) نیروي فرا طبیعی(ها کاري از پیش ببرد، از سیمرغ  کالغ

  )4258(چون شدند از کلّ کل پاك آن همه        یافتند از نور حضرت جان همه     

ي فرود یا  رود؛ یعنی رسیدن انسان به حقیقت هستی که مرحله الطیر به جستجوي کمال مطلوب خویش می و عطار در منطق
  .گیري داستان است نتیجه

ها توسط یک ریاضیدان و براي کودکان نوشته شده است؛ اما مورد توجه فیلسوفان، روانشناسان  آینه س در سرزمینداستان آلی
الطیر را یک شاعر عارف و عالم به علم  قرار گرفته است و داستان منطق) اي در نظریه تقارن آینه(و حتی فیزیکدانانی چون کاکو 

اي انگلیسی زبان و با فرهنگ و افکاري فرنگی و دیگري را یک شاعر  نویسنده اگر چه یکی را. طب و داروساز سروده است
فارسی زبان و با فرهنگ ایرانی و اندیشه و افکاري اشراقی نوشته است؛ اما هر دو اثر کلیات داستان بر اصولی مشابه استوار هستند 

  :که علی رغم اختالف در جزئیات حوادث داستان، قابل چشم پوشی نیستند

ترین ویژگی این داستان که آن را مورد توجه و استناد فیزیکدانان قرار  ممه -1
همان طور که ذکر شد، زمانی که آلیس به آینه نگریست، او جهانی را دید که  . اي جهان است داده، توجیه نظریه تقارن آینه

 .همه عالم آن را  نشنیدکسی در  ي هم بودند؛ موضوعی که ها قرینه الطیر هم سیمرغ ي این جهان است و در منطق قرینه

 )4265همان، (خویش را دیدند سیمرغ تمام            بود خود سیمرغ سی مرغ مدام          

  ) 4269همان، (بود این یک آن و آن یک بود این       در همه عالم کسی نشنود این     

هاي دیگر با قواعد کامال متفاوت امکان  گفت که دنیا ن میي داستان به کودکا کاکو معتقد است که در واقع کارل به زبان ساده
  داده است؟ ي داستان به مریدانش همین موضوع را آموزش می آیا عطار هم به زبان ساده. پذیر است

  )370، غزل1388عطار، (توان دید   گویم که عالم صد هزاران             وراي هر دو عالم می چه می         

عطار نه مرد روزگار خود و نه مرد روزگار "ي عطار دریافت که  توان عمق توصیف استاد فروزانفر را در باره اینجاست که می
  .ما بلکه مرد زمان و عصري است که ممکن است تکامل بشر و علو انسانیت از این پس آن را به وجود آورد
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 دامدي و تویدلتویدلهایی مانند  مرغ عطار، شخصیت در برابر سیمرغ و سی -2
وار آینهگیرند و  یمقرار  در مقابل هم ،دقیقا عین هم هستند الطیر دو قلوهاي آلیس قرار دارند که مانند قهرمانان داستان تمثیلی منطق

  .دهندمی شان را تکانهايدست

س با ورود به خانه آلی"شود و  اي می آلیس در خواب وارد شهر آینه. افتد در پایان هر دو داستان حوادث در خواب اتفاق می-3
الطیر هم در خواب وارد جهان و جایگاهی  پرندگان منطق )139: 1382واعظی، ( ".اي توانسته از سلطه بزرگساالن بگریزد آینه
  .اي است شوند که داراي خاصیت آینه می

  )4275همان، (چون شما سی مرغ اینجا آمدید        سی  درین  آئینه پیدا  آمدید                

ي این حوادث در عالم خواب اتفاق افتاده  هر دو داستان در پایان خواننده را غافلگیر کرده و پرده از حقیقت برداشته که همه-4
  .است

  "در همه عالم کسی نشنود این" کنند که به تعبیر عطار هر دو داستان به جایگاهی عجیب و غریب اشاره می -5

الطیر هیچ ابتکاري ندارد جز در نتیجه داستان که در پی القاي یک فکر و اندیشه  همان طور که بیان شد، عطار در منطق-6
اي و  هاي قرینه اي، مالقات با سیمرغ هایی از آن، ورود به جایگاهی با خاصیت آینه ورود به عالم خواب و درك و دریافت. است

بتکار عطار را مثل تمام شاهکارهاي بزرگ ادبیات محققانی چون شفیعی کدکنی هم ا. ورود به ابعاد دیگر هستی در آینه خواب
در داستان آلیس در آن سوي آینه هم به استناد کاکو . بینند ي این داستان تمثیلی می جهان با آوردن یک اندیشه کالن، در نتیجه

  ).لم خوابعا(اي در بعد دیگر هستی  هاي آینه نویسنده در پی القاي یک فکر و اندیشه است؛ یعنی امکان وجود جهان

  

  خواب، تخیل و دانش-6- 1

اي در عالم  هاي آینه الطیر عطار، جهان نکته قابل توجه این است که هم در داستان آن سوي آینه کارل و هم در داستان منطق
خواب یا تواند این پیام را براي کودکان مخاطب کارل و مریدان عطار داشته باشد که احتماال  گردد و این امر می خواب مشاهده می

دهد و این همان مجهولی است که دانشمندان امید  رویا چگونگی ورود به جهان دیگر و و وجود جهان با ابعاد دیگر را نشان می
کاکو و . (برسند "هاي چند بعدي ي منشا جهان و وجود جهان آوري در باره پیشگوییهاي شگفت"دارند در نظریه ابر ریسمان به 

  .تمام حقایق هستی براي بشر گشوده گردد تا درِ)  4: 1388تامسون،

  )4226: همان(ي دیگر گشاد پردههر نفس صد   حاجب  لطف  آمد  و  در  بر گشاد    

یات کشفي الهامی یا در عالم خواب و یا بیداري به  واسطهیخ علم، در این زمینه وجود دارد که دانشمندان به تارشواهدي در 
ي و کوکوله، فرانسویاضیدان رپوآنکاره، . ین خصوص وجود داردای در واضحشواهد  یخ علمدرتار".اند یدهرسی علممهم 

ی عرفانتجربه به اصطالح . دانند یمی ناگهانیون الهامات مدی خود را علمیات مهم کشف) اند کردهخودشان اعتراف (یمیدانش
رابرت لوئیز استونسن . ی برده بودپن تمام علوم ی آن، به ساماناگهانی دارد که در پرتو الهاماتي نشان از فرانسویلسوف فدکارت 

در پی طرح داستانی بود که احساس نیرومند دوگانگی وجود انسان را نشان دهد تا این که ناگهان طرح  ها سالنویسنده انگلیسی 
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ه همان طور وکولم آلمان، ک19شیمیدان قرن ) 50و49: 1387یونگ،(".در خواب به او الهام شد "دکتر جکیل و مسترهاید"داستان 
  . فرار، جواب فرمول جدید حلقوي فرار شیمی آلی بنزن را یافت در حال دهنه در خواب با دیدن مار دم ب کند، یمکه خود اشاره 

از مرکز زنده و . گیرد یماي است که از یک منشا آگاه و متعالی سرچشمه  یدهپدرویا ": گوید یمي اهمیت رویا  بارهیونگ در 
 ".کند یمکه بر همه مسایل شخصی ما آگاهی و احاطه کامل دارد و از این رو ما را هوشیارانه هدایت ناپیداي وجود 

  ) 13: 1387یونگ،(

  
     :گیرينتیجه - 3

الطیر بیانگر آن است که  ي عطار در منطق یابیم که سادگی نثر گونه ي ذهنی عطاردر می یابی به درون منظومه در این مقاله با راه
یر با کتاب الط منطقي سیمرغ  از مقایسه.  شناسی هاي زیباشناسانه و مبانی جمال یک اندیشه آغاز نموده است نه جنبه آثارش را با

اي  تقارن آینهي علمی  یهنظرو سوق دادن فکر و محتواي داستان با ) آینه و خواب( ها شباهتتخیلی آلیس در آن سوي آینه و بیان 
ي شهودي و یا دانش اکتسابی شاعر  یشهاندکه یا حاصل  –اندیشه و فکر قبلی الطیر با یک  طقمنرسیم که  یمبه این نتیجه  جهان
با تمثیل و امکان ورود به ابعاد دیگر هستی که ) مرغ یس(یر استنادي براي تکامل مریدان الط منطقسیمرغ  .آغاز شده است -است

نماید؛ اگر  ابه استوار هستند و به همین دلیل آنها را قابل مقایسه میهر دو اثر در کلیات داستان بر اصولی مش .خواب نشان داده است
اي همدیگر باشند که  توانند حاصل تقارن آینه الطیر می هاي منطق هر کدام از سیمرغ. اختالف دارند چه در جزئیات حوادث داستان

این ) دو قلوهاي آلیس دامدي و تویدلیدلتومانند (در ابعاد دیگر هستی قابل درك است و هنوز علم به آن دست نیافته است 
شود و خواننده را از دنیاي تخیلی محض به عالم واقعیات رهنمون  سبب تسهیل دریافت این درس براي خوانندگان آن می مقایسه

  .    دباش  ها می هدف این مقاله، درك تاثیر علوم بر زبان و آثار ادبی  و یا بالعکس و بیان ارتباط میان آن. سازد می
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٢١٨  

 »کلیله و دمنه«و » مثنوي«هاي مشترك  بررسی حکایت

 با رویکرد بینامتنی 

  
  1مسعود روحانی
 2مرضیه حقیقی

  3زهرا مقدسی

  :چکیده

هایی که منجر  ها و همسانی ي نقد ادبی است که به مشابهت تنی یکی از مباحث مهم در حوزهم رویکرد بینامتنی یا ارجاعات میان
متون ادبی از دیرباز با یکدیگر تعامل داشته و تحت . پردازد شود، می به تعامل و برقراري روابط دیالکتیک میان متون مختلف می

بحث . ها در نظر گرفت گونه تأثیرپذیري توان مستقل و به دور از این نمیرو هیچ اثري را  از این. اند تأثیر آثار پیش از خود خلق شده
در مورد منبع الهام شاعران و نویسندگان و منشأ و خاستگاه اصلی مضامین و مفاهیم به کار رفته در آثار ادبی، از دیرباز مورد توجه 

در عصر حاضر شده ... گویی، تعامل متون، بینامتنیت وهایی چون منطق گفت گیري نظریه منتقدین بوده تا بدانجا که منجر به شکل
مثنوي مولوي اثري است که از . است ي پژوهشگران براي تحلیل روابط میان متون ادبی قرار گرفته ها دستمایه است و این نظریه

راوانی را در ادب فارسی هاي گوناگون مورد ارزیابی قرار گفته است و بحث پیرامون منشأ حکایات و تمثیالت آن، آثار ف دیدگاه
ي مفاهیم و  اما در این میان، تأثیرات فراوانی که کتاب کلیله و دمنه به عنوان یک اثر تعلیمی، در حوزه. به وجود آورده است

  .کاربرد حکایات بر مثنوي گذاشته، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

را مورد بازکاوي قرار دهد و » مثنوي«و » کلیله و دمنه«و کتاب از این رو، این مقاله بر آن است تا روابط بینامتنی میان د
  .ها را تحلیل نماید مناسبات میان آن

  

.پردازي، حکایت در حکایت، بینامتنیت مثنوي، کلیله و دمنه، داستان: ها کلید واژه  

 

                                                        
 دانشیار دانشگاه مازندران - 1
 دانشگاه مازندران -کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 2
 دانشگاه مازندران -رشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس ا - 3
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مقدمه  1  

نی موردنظر خود، از آنها استفاده نموده ها و تمثیالت مختلف که مولوي براي القاي معا مثنوي کتابی است سرشار از حکایت
ها را از منابع و مآخذ گوناگونی اقتباس  وي این حکایت. ي ذهن مولوي نیست هاي مثنوي ساخته و پرداخته شک حکایت بی. است

ق و مفاهیم نموده و به خاطر داشته و هنگام سرایش مثنوي، هرجا که موضوعی نیاز به شرح و توضیح بیشتري داشته و یا بیان مصادی
  . شده است ها در ذهنش تداعی می رسید، این حکایت آن به شکل مستقیم دشوار به نظر می

هاي مثنوي را از آن اقتباس نموده است، کتاب  هایی که مولوي دلبستگی خاصی بدان داشته و برخی از حکایت از جمله کتاب
شود، مولوي نیز، گاه صراحتاً به  هاي مشابه میان دو اثر دیده می کایتکه برخی ح عالوه بر این. نصراهللا منشی است ي»کلیله و دمنه«

اي  دهد که در پاره و این نشان می) 110: و دفتر چهارم 135: ، دفتر اول1384بلخی، (کند ها اشاره می این کتاب در خالل حکایت
  .ها بوده است موارد کلیله و دمنه منبع اصلی او در گزینش حکایت

هاي آن، به شکل تودرتو و داستان در داستان  ي نقل حکایت شود و شیوه تابی است که از زبان حیوانات نقل میکلیله و دمنه ک
  ، »نامه طوطی«، »هزارویکشب«پردازي در ادب فارسی رواج داشته و در آثاري چون  ي داستان این شیوه. است
اثري تعلیمی است و به منظور تعلیم مفاهیم اخالقی و اجتماعی و ودمنه  از آنجا که کلیله. شود نیز، دیده می... و » نامه مرزبان«

  . ها براي القاي این مفاهیم در طرح اصلی داستان گنجانده شده است فرهنگی نوشته شده است، این داستان

  اب این انتخ. ي داستان در داستان براي بیان مفاهیم عرفانی و اعتقادات کالمی خود بهره برده است مولوي نیز، از شیوه
رو،  از این. در برخی جهات با آن قابل مقایسه است -هاي بارزي با روش کلیله و دمنه دارد اگرچه تفاوت–پردازي  ي داستان شیوه

ي بینامتنی  ودمنه و مثنوي بر اساس  نظریه پردازي کلیله ي داستان هاي مشابه و شیوه این مقاله کوششی در جهت بررسی حکایت
ت هرگونه روابطی را در متون مختلف مورد بررسی قرار میاز آنجا که ب. است ي  توان گفت که حتّی شیوه دهد، می ینامتنی

  .ودمنه در قلمرو حکایات بر مثنوي گذاشته است، در این حوزه قابل بررسی است پردازي و تأثیري که کلیله داستان

  

 ـ چارچوب نظري2

گردد که چگونگی  هایی در میان متون مختلف اطالق می یت به روابط و مناسبتاصطالح بینامتنیت یا میانمتن: ـ بینامتنیت1ـ2
اصطالح بینامتنی یا ). 4: 1381ویلکی، (شود نیز، تعبیر می» تعامل متون«رو، گاه از آن به  از این. درك متون به آن بستگی دارد

ها  هاي میان آن ها و     مغایرت ها توجه شود و مشابهت هرود که در خوانش یک متن به سایر متون و نوشت متنی زمانی به کار می میان
رو هر اثر،  از این. یافته از متون پیش از خود و خوانندگان خود است هر متنی برخاسته و شکل«بر اساس این نظریه . کشف گردد

  ) 58: 1386 حسینی،(».بازخوانشی از آثار پیشینیان است

از نظر باختین هر گفتاري . را مطرح کرد» منطق مکالمه«ي  میخائیل باختین نظریه تحت تأثیر همین روابط و تأثیرات متون،
. شود همواره با گفتارهاي دیگر مربوط است و مناسبات میان آثار مختلف همانند مناسباتی است که در یک گفتگو رد و بدل می

به عبارتی معنا در مکالمه ایجاد . توان ساخت ن افراد میمعنا را فقط در مناسبات میا«باختین معتقد بود که ) 121: 1377تودوروف، (
متن نظامی : مبتنی بر این اندیشه است«اصطالح بینامتنیت نیز در نظرگاه باختین  ).75: 1387پور،  زاده و غالم غالمحسین(شود  می

توان گفت  تون دارد تا جایی که میبا سایر م) گفتگو/ مکالمه(بسته، مستقل و خودبسنده نیست، بلکه پیوندي دوسویه و تنگاتنگ 
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اي مستمر میان آن متن و متون دیگر که بیرون از آن متن وجود دارند و حتی عوامل فرامتنی و  در یک متن مشخص، مکالمه
  ).181: همان(» اجتماعی در جریان است

ت اصطالح بینامتنی )Intertextualit (ي تعبیر باختین از منطق  رجمهدر ت 1960ي  را نخستین بار ژولیا کریستوا در دهه
ي   هنر به مثابه«ي  پرداز صورتگراي روس، در مقاله اما پیش از او، ویکتور شکلوفسکی، نظریه. به کار برد) Dialogism(گفتگویی

طرح را م ( Intertextuality relationships )ي باختین، مناسبات بینامتنی یا روابط بینامتنی متأثّر از منطق مکالمه» تمهید
ي ادوار تاریخ به هم مربوطند و بین آنها  متونی که موضوع مشترك دارند در همه«به این معنی که ). 173: 1383ساسانی، (ساخت

، درك روابط میان متون مختلف به میزان آشنایی ما با ادبیات گذشته و آثار پیشینیان از اینرو). 168: 1385شمیسا، (» مکالمه است
منطق مکالمه در ساحت بینامتنی . ي باختین قرار گرفته است ي بینامتنی خود، تحت تأثیر نظریه کریستوا در نظریهژولیا . بستگی دارد

هاي آینده،  هاي پیش از خود که موضوع مشترکی دارند و با سخن یعنی هر سخنی به طور آگاهانه یا ناخودآگاه، با سخن. قرار دارد
کریستوا دریافت که هر متن به این ). 93: 1386احمدي، (یابد سرایی معنا می در این هم در حال تعامل و گفتگوست و آواي هر متن

دلیل معنا دارد که متکّی برمتون دیگرـ خواه مکتوب خواه شفاهی ـ است و نیز متکّی بر آن چیزي است که دانش بیناذهنی طرفین 
فاهیم و اعمال معنادار، مضامین و تصاویري است که درك معنا شود و منظور از آن دانش و زبان مورد استفاده، م گفتگو نامیده می

هاي هنري، تأثیري را که متنی ادبی از متنی  شکلوفسکی نیز، در میان تمامی تأثیرپذیري. سازد پذیر می را در متون مختلف امکان
  ).173: 1383ساسانی، (داند تر می تر و شاخص گیرد، مهم دیگر می

گونه که کاربرد زبان براي ایجاد مکالمه، گفتار را  از نظر او، همان. مکالمه را مورد مطالعه قرار دادباختین تمایزهاي گفتار و 
ي باختین  تودوروف در تحلیل نظریه. آیند که در حال مکالمه با یکدیگرند دهد، آثار ادبی نیز نوعی گفتگو به حساب می شکل می
صفت گفتگویی براي اشارت به موارد خاصی از «به کار برد و معتقد بود » گوییمنطق گفت«کریستوا را به جاي » بینامتنی«اصطالح 

: 1377تودوروف، (» سخنان و یا درك باختین از شخصیت انسانی به کار گرفته شده است بینامتنی از قبیل تبادل پاسخ توسط هم
ي خود مفهوم مکالمه را وسعت  توا در نظریهکریس. به همین جهت اصطالح بینامتنی از شمول معنایی بیشتري برخوردار است). 121

ي متن پیوند  یکی محور افقی که پدیدآورنده را به   خواننده. متن را بر حسب دو محور اساسی مورد توجه قرار داد«بخشید و 
دهد، همانا  آنچه که این دو محور را با هم پیوند می. گرداند دهد و دیگر، محور عمودي که متن را با سایر متون مرتبط می می

ي کریستوا، متن ادبی اگر به واقعیت خارجی رجوع کند گرفتار  بر اساس نظریه). 176: 1383ضیمران، (» رمزگان مشترك است
ت خود را از دست می بنابراین، متن ادبی باید به متون دیگر رجوع کند تا همه را در خود داشته . دهد زبان مفهومی شده و خالقی

  . گردد با این تعبیر، متن ادبی جدید، نوعی دگردیسی متون پیشین تلقی می). 116 :1378مقدادي، (باشد

  ها و  هر متنی، بافت جدیدي از گفته«بارت معتقد است . افکار روالن بارت نیز، نزدیکی خاصی با کریستوا دارد
شوند و در آن مجدداً  یره، وارد متن میهایی از زبان اجتماعی و غ رمزها، قواعد و الگوهاي آهنگین، بخش. هاي پیشین است نوشته

ت ادبی را می. شوند زیرا زبان همواره مقدم بر متن و حول آن است توزیع می توان نوعی بازیافت زبانی دانست از این رو متنی «
  ).162: 1382وبستر، (

  را در مورد تمام ) Transtextualit( با تکیه بر نظرات باختین و کریستوا، اصطالح ورامتنیت) 1982(ژرار ژنت 
  تر از بینامتنیت  در واقع ژنت، ورامتنیت را عام. دهد هایی پیشنهاد کرد که یک متن را در رابطه با متون دیگر قرار می متن
ت است  داند و پنج زیرشمول برایش معرفی می می 178: 1383ساسانی، (کند که یکی از آنها بینامتنی.(  
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رمتن ي ورامتنی ژنت در زیرمجموعه  بت از دو اصطالح ز)Hypertext ( و زیرمتن)Hypotext (برد و منظور خود را  نام می
رمتن(اي است که متن ب  منظورم از زبر متنیت هر رابطه«: دهد گونه شرح می از آن، این ب متحد ) زیرمتن(تر الف  را با متن قدیمی) ز

اي را که معناي متن، تفسیر و فهم آن را منوط  بنابراین، بینامتنیت هر رابطه). 179: همان(» خورد اي پیوند می کند و به آن به گونه می
 .گیرد هاي دیگر کند، در بر می به رجوع به متن

ي منابع الهام شاعران و نویسندگان از مسائل بسیار مهم و مورد توجه نظریه پردازان  بررسی روابط میان متون و تحقیق درباره
ات مختلفی که در این مورد مطرح شده است، هیچ متنی از تأثیرات متون دیگر برکنار نیست و به تعبیري مطابق نظری. معاصر است

ي آن تراوش  سابقه اگر به کلی نایاب نباشد، کمیاب است و هیچ اثري منحصراً از قلم و فکر امضا کننده ابداع و ایجاد مطلق و بی
هاي مشترك  ژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، تحلیل روابط میان حکایتچه در این پ آن). 147: 1372کوب،  زرین(کند  نمی
ت است نصراهللا منشی بر مبناي نظریه» کلیله و دمنه«مولوي و » مثنوي« ي بینامتنی.  

  

  ـ ساختار کلیله و دمنه3
نجه تَ«کتاب کلیله و دمنه از جمله آثار تعلیمی ادب فارسی است که اصل آن به زبان هندي به نام  بوده است و برزویه» نترهپ 

کلیله و «المقفع آن را به عربی ترجمه نمود و  پس از او ابن. طبیب در عصر انوشیروان ساسانی آن را به پهلوي ترجمه کرده است
ي خاص  ه ي فنی و شیو سرایی به زبان حیوانات را در زبان عربی بر پایه اي است که داستان المقفع نخستین نویسنده ابن«. نامید» دمنه

المقفع، نصراهللا منشی در عهد بهرامشاه غزنوي این کتاب را از عربی به فارسی ترجمه  پس از ابن  ).38: 1358غفرانی، (» استوار نمود
  .ي کنونی را به زیور طبع آراست نمود و با قدرت و هنر ممتازش در نویسندگی، کلیله و دمنه

: 1382بلوا، (است» پنجه تنتره و مهابهاراته«ن بوده و منابع اصلی آن، دو کتاب خاستگاه اصلی کلیله و دمنه، سرزمین هندوستا
  .دار ادبیات غنی و کهنسال سنسکریت است بنابراین، کلیله و دمنه وام). 49

ي زندگی راکد و کم جوش و خروش، وجود  تخیل وسیع مردم هند در نتیجه. هاي کهن است هندوستان سرزمین افسانه
نمودند، آب و هواي مناسب جهت تفکر و استراحت و  گردي که با نقل حکایات مردم را سرگرم می مرتاضان دورهگردان و  جهان
کنند،  که جانوران نیز داراي شخصیت و ادراك هستند و در عالمی همانند عالم انسانی زیست می تر از همه اعتقاد به این مهم
  ). 21: 1349محجوب، (انگیزي در این کشور شده است هاي شگفت ها و افسانه ساز پدید آمدن حکایت زمینه

حیواناتی که نمایندگان زندگی انسانی . دهند هاي اصلی آن را حیوانات تشکیل می کلیله و دمنه نیز، کتابی است که شخصیت
ه معناي امروزي آن، بلکه البته، سمبلیک نه ب. آورند و حالتی سمبلیک دارند ي انسانی را بر زبان می هستند و مفاهیم و تعالیم جامعه

  .کنند هایی هستند در پوستین جانوران و افکار، امیال و گفتار آدمیان را منعکس می هاي آن انسان به تعبیري شخصیت

حکایت فرعی در دل حکایات فرعی دیگر  7حکایت فرعی تشکیل شده که از این میان  43حکایت اصلی و  16ودمنه از  کلیله
هاي اصلی و فرعی کنار هم  شود و مجموع قصه ي دیگر بازگو می اي در دل قصه نویسی که قصه ي داستان این شیوه. قرار دارد

ي غربی  پردازي سنّتی ایرانی قبل از پیدایی رمان و نمایش به شیوه آورد، ویژگی داستان نشسته و با هم کتاب قصه را به وجود می
» هاي موزاییکی قصه«و میرصادقی اصطالح ) 38: 1383حمیدیان، (کند  یر میهاي اپیزودیک تعب است که حمیدیان از آن به داستان

اي از حکایات  هایی مستقل و یا مجموعه ها، از ترکیب قصه این نوع داستان). 115: 1376میرصادقی، (برد  را براي آن به کار می
مشترك، که  )Deep-Structure( ساخت ي ژرف شوند که از جهتی ویژه با هم اشتراك دارند و به واسطه گوناگون تشکیل می
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بندي ویژه قرار  شود، در یک تقسیم ي اثر می شامل مفهوم و مقصود بنیادي، اعم از فکر، احساس، دریافت، پیام و درونمایه
  ).37: 1383حمیدیان، (گیرند  می

. اند در داستان اصلی، به وجود آمدهي مطرح شده  هاي فرعی کلیله و دمنه یا اپیزودهاي آن، براي تأکید و تأیید اندیشه حکایت
دارد تا  نمایند، خواننده را در حالت تعلیق و انتظار نگه می که در جریان اصلی داستان ایجاد تنوع می این حکایات ضمن این

دوست  شوند، گویی دو هاي کلیله و دمنه به روال معمول زندگی شروع می قصه«. ي موردنظر در ذهن خواننده جایگیر شود اندیشه
کند،  زنند، هریک براي اثبات سخن خویش، سعی می روند و از چیز خاصی حرف می که دوش به دوش هم در کنار خیابان راه می

چه در  آن). 65: 1377عزیزي، (»اي، تمثیلی، ضرب المثلی، شعري، چیزي بگوید و پس از آن به سر صحبت خویش برگردد قصه
شود و پیامی است که به  رسد، حرفی است که بدین طریق گفته می خود داستان به نظر می تر از پردازي مهم ي داستان این شیوه

هاي فرعی در  حکایت. هاي فرعی، ارتباطی دوسویه برقرار است میان خطّ سیر داستان اصلی و حکایت. گردد خواننده منتقل می
ها به  توان گفت که این حکایت به عبارت دیگر، می. شوند می تکمیل محتواي داستان اصلی و ادعاي راوي داستان بر زبان آورده

توان  آید و می الیه داستان اصلی به حساب می از نظر ساختار دستوري در حکم مضاف«ي شرح و توضیح داستان اصلی است و  مثابه
  ).87: 1378الدینی،  معین(» ي اضافی برقرار کرد بین آنها رابطه

ي شخص نیست، حکایت  که به شیر بفهماند هر آواز بلندي دلیلی بر قوت جثّه براي این براي نمونه، در باب شیر و گاو، دمنه
هاي فرعی در بطن داستان اصلی، ضمن  وجود این حکایت). 70: 1383منشی، (آورد روباه و صداي طبل را به عنوان شاهد مدعا می

ي دیگر و  اي به اندیشه ي الزم را براي گذر از اندیشه تنوع بخشیدن به فضاي داستان اصلی و از بین بردن یکنواختی آن، زمینه
ي  نویسنده با وارد نمودن یک اپیزود یا حکایت مستقل در داستان، به  اندیشه. آورد تداعی معانی مختلف، براي نویسنده فراهم می

م می ه گذاشته و ذهنیات خواننده را جه موردنظر خود تشخّص و تجسدهد تا تنها برداشتی  ت میبخشد و بر پیام ذهنی خود صح
اند، حکایت  خواهد به دمنه بفهماند که هر کسی را براي کاري  ساخته مثالً وقتی کلیله می. همسان با تفکر او از داستان داشته باشد

کاري نیاز به فهماند که هرکسی براي انجام  با بیان این حکایت، نه تنها به خواننده می ).62: همان(کند بوزینه و درودگر را ذکر می
اند، چیزي جز تباهی و ناکامی  زنند که براي آن ساخته نشده کند کسانی که دست به کاري می مهارت دارد، به او گوشزد می

از طرف دیگر کلیله، تلویحاً عاقبت کار دمنه را نیز، . دهد همانطور که بوزینه سزاي کارش را با مرگ می. شود نصیب آنها نمی
  .کند بینی می پیش

هایی مستقل هستند که آغاز و پایانی متفاوت نسبت به سیر منطقی  هاي فرعی این کتاب، هریک در نوع خود داستان کایتح
  :ي ترکیب این حکایات نیز به این شکل است نحوه. داستان اصلی دارند

ریک براي اثبات ادعاي ه. پردازند دو طرف گفتگو بر سر ماجرایی به بحث می. گردد اي آغاز می داستان اصلی از یک نقطه
گیرند و گاه در دل حکایت  این حکایات گاه به صورت موازي در جریان حکایت اصلی قرار می. کند خویش حکایتی بیان می

  : دهد نمودار زیر، سیر حکایات فرعی در باب شیر و گاو را نشان می. نماید فرعی، حکایتی دیگر رخ می

})...1) ...(2)...(3) ... (4)..4-1..() ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ..9-1) ... (.. (10) ... (11)..11-1)...(.. (12... ({  
رسد و داستان اصلی بعد از آن ادامه پیدا خواهد  در این شیوه، حکایت فرعی در یک نقطه آغاز شده و در جایی به پایان می

رسند و بعد حکایت فرعی  شوند و به پایان می همین شکل آغاز می هاي فرعی دیگري به ، حکایت11، 9، 4هاي  در حکایت. کرد
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گاه تداخل حکایات در یکدیگر فراتر از یک حکایت . یابد و دوباره داستان سیر منطقی خود را دنبال خواهد کرد اول پایان می
  : »دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو«هاي باب  نظیر حکایت. است

}) ...1) ...1-1 ... )1-1-1... (...(... ({  
  :» بوف و زاغ«و یا باب 

 })...1 )..1-1) .. (1-2) ... (..(2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7 ... ({  
هاي کلیله و دمنه را حیوانات  هاي حکایت هاي داستانی، باید توجه کرد که بیشترین نوع شخصیت از نظر انتخاب نوع شخصیت

هاي حیوانات  برخی معتقدند که عوامل جانورشناختی و جغرافیایی موجب پراکندگی این قصه. دهند کیل میو جانوران مختلف تش
دهد تا آنچه را که  هاي داستان، این فرصت را به نویسنده می ، اما انتخاب حیوانات به عنوان شخصیت)74: 1377چیپک، (شده است

موقعیت حیوانات . ن عاجز بوده، در هیأت حیوانات و در دنیاي جانوران بیان کندي بشري از بیان آ صراحتاً در دنیاي انسانی و جامعه
حیوانات در این کتاب، . هاي زندگی آنان است ها، به طور کامل قابل انطباق با موقعیت انسانی و فراز و     نشیب در این حکایت

اند و در  هایی انسانی ظاهر شده ها و خصلت ی و ویژگیاي حیوان اند و با چهره هاي حیوانی خود را از یاد برده اصالت و ویژگی
چه بسا . اند ي داستان شده ي داستان که ستایش فضایل انسانی و نکوهش رذایل اخالقی است، مددکار نویسنده خدمت درونمایه

  .کرد کسب نمی ها و درونیات خویش تا بدین حد توفیق ي بشري، در بیان اندیشه هایی از جامعه نویسنده با انتخاب شخصیت
  ـ ساختار مثنوي4

. ي حکایت، در شعر فارسی، پیش از مولوي در آثار سنایی و عطار نیز، به کار رفته است القاي مفاهیم و معانی عرفانی به وسیله
. ه استاي داشت  العاده هاي تمثیلی در اقناع عامه و تفهیم معناي موردنظر، نزد خطبا و متکلّمان اهمیت فوق بیان قصه و حکایت

توانست  کرد و هم می آفرینی و تأثیربخشی شعر حکمی و تعلیمی را تقویت می ي لذت هم جنبه«استفاده از داستان و حکایت، 
» معانی و معارفی را که فهم آن اندکی پیچیده و دور از تجربه عموم بود، تا سطح ادراك عامه ساده و قابل درك کند

  ).257: 1384پورنامداریان، (

هایی است که مولوي آنها را از منابع و مآخذ گوناگون جمع آوري نموده و براي تقریر و  ها و حکایت رشار از قصهمثنوي س
توانست  توجیه دعاوي و اقوالی به کار گرفته که دریافت و ادراك آنها براي اذهان عام دشوار بوده است و با برهان و قیاس نیز نمی

هاي مثنوي برخالف سایر آثار داستانی پیش از او، تنها در خدمت  داستان. بل قبول به نظر برسدآن را بیان نماید تا براي مخاطب قا
شناسی،  شناسی، انسان ي معرفت حیطه«ي خود،  تفهیم و تشریح مفاهیم انتزاعی عرفانی یا اخالقی نیست، بلکه با ساختار ویژه

هایی  مثنوي عالوه بر اشتمال بر داستان). 24: 1386غیوري، (»گیرد یي مباحث مرتبط با این سه حیطه را در بر م شناسی و همه هستی
هاي فرعی را با تداعی  اي از داستان اند، مجموعه اصلی که براي بیان مفاهیم عرفانی و اخالقی و مسائلی از این دست آورده شده

ي  این شیوه. اند اي مولوي قرار گرفتهه گیرد که همه در خدمت جهان اندیشه ي داستان در داستان در برمی معانی و به شیوه
کوب، میراث و یادگاري از جلسات وعظ و تذکیر پدرش؛ بهاء ولد و جدش؛ حسین  پردازي مولوي، اگرچه به اعتقاد زرین داستان

دمنه،  آورد، اما نباید تأثیري را که آثاري چون کلیله و ي کالم منبري را به یاد می و شیوه) 41: 1382کوب،  زرین(خطیبی است
  .اند از نظر دور داشت در این زمینه بر شاعر   داشته... حدیقه سنایی، الهی نامه عطار و 

ي متقابل بین گوینده و شنوندگان، ماهیت  ي رابطه قصه بر پایه«. هاي دیگري است گر قصه هاي مثنوي هریک، تداعی حکایت
کند؛ در آن روابط انسانی و اجتماعی مورد نظر است و  داري میپن ذات هاي قصه هم مخاطب با شخصیت. و سازوکار اجتماعی دارد

قدرت تداعی آزاد معانی در مولوي تا ). 59: 1387فاضلی و بخشی، (»شود پیام و اندیشه به طور غیرمستقیم و زنده منتقل می
. گردد م مختلفی بیان میشود و در خالل آن حکایت معانی و مفاهی اي منجر به تداعی حکایتی می بدانجاست که گاه حتی واژه
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اند دارد، این نکته است که در این آثار،  ي داستان در داستان روایت شده هایی که به شیوه تفاوت بارزي که مثنوي با سایر کتاب
اثبات  ها و مفاهیم اخالقی و عرفانی و یا ها و حکایات با آگاهی کامل نویسنده و به عنوان شاهد و مصداقی براي بیان اندیشه داستان

ها و لزوم آوردن حکایت در جهت تأیید آنها، در حد توقّع خواننده است و  اند و بیان اندیشه و تأیید درستی ادعاها به کار رفته
به عبارت دیگر، صاحبان این آثار با طرحی . ها همان چیزي است که نویسنده انتظار آن را داشته است برداشت خواننده از آن
برند، اما  هاي فرعی مختلف به فراخور موضوعات مورد بحث پیش می ن شده ساختار کتاب را با داستانمنسجم و از پیش تعیی

مولوي طرح آگاهانه و مبتنی بر منطق از پیش سنجیده براي سرودن مثنوي درنینداخته است تا بتوان اصول و قواعد آن را به آسانی «
اي است که به تسلسل افکار و  ها در مثنوي، وسیله نقل حکایات و قصه ). 262: 1384پورنامداریان، (»کشف کرد و توضیح داد

ي دیگري سیر کند و فرصتی براي طرح مسائل گوناگون داشته  اي به اندیشه دهد تا به راحتی از اندیشه تداعی معانی شاعر مجال می
ساختار مثنوي با کتابی بداهه «رو در  از این). 133: 1383کوب،  زرین(» کند جرّ جرّار کالم تعبیر می«مولوي از این تداعی به . باشد

ي آفرینش  ي مقید به زمان و لحظه مواجهیم که در لحظه خلق شده و فرم و ساختار خود را مدیون عوامل تعیین کننده
  ).33: 1386غیوري، (»است

شاعرانی چون . گیرد قرار میعنان سخن در مثنوي از دست شاعر خارج شده و در اختیار افکار و احوال متغیر و متنوع او 
کنند، اما مولوي  یک قصه را سر و ته بسته با هدف معینی بیان می«ها، همواره  در نقل حکایات و قصه... سنایی، عطار، سعدي و 

ن در و این تأثیرپذیري از الهام و شاخه به شاخه پرید). 55: 1386ذکاوتی قراگزلو، (» خود را به دست الهام سپرده تا کجا ببردش
ال ذهن نزدیک ساخته است پردازي مولوي را به شیوه ها و رها کردن عنان اندیشه، داستان خالل داستان مثنوي در «. ي جریان سی

رسد لیکن هرجا که یک مناسبت  جا هم به پایان نمی شود و هیچ واقع نقل یک سرگذشت روحانی است که از زبان نی آغاز می
یابد و  ي دیگري را در دنبال می شود، قصه شود و هم یک قصه که بیان می معنایی تازه کشیده میلفظی پیش آید توجه گوینده به 

کوب،  زرین(»رسد انجامد، به پایان نمی می ي ناتمام که به یک قصه -پایان دفتر ششم–بدین گونه خطاب شاعر تا پایان کتاب 
شود، در خالل این حکایت مطلبی  ین شکل که حکایتی بیان میبد. آیند هاي مثنوي زنجیروار در پی هم می حکایت ).237: 1384
کند و ضمن بیان مفاهیم موردنظر خود، به اثبات  جا شاعر حکایت دیگري را آغاز می توضیح و تفسیر بیشتري دارد، از این نیاز به

. یانی براي آنها در نظر گرفتتوان آغاز و پا تداخل حکایات در یکدیگر به حدي است که گاه حتی نمی. پردازد ادعاي خویش می
از . کند هاي متداخل سیر می کند و در میان انبوهی از داستان خواننده در نقل حکایت در حکایت جریان خطی داستان را گم می

  .فرماست هاي مثنوي حکم بر داستان» ساختاري حلقوي«توان گفت که  این جهت می
ي گستردگی مفاهیم  دنیاي مثنوي با همه. بینی مرکزگراي اوست و جهان نگري مولوي مرکزیت«منظور از این ساختار حلقوي 

هاي مثنوي  داستان... ي خود، چون گردابی عظیم حول محوري واحد در گردش است شناسانه شناسانه و معرفت هاي هستی و اندیشه
ی دیگر، با حرکت وضعی عناصر اي، از سویی در خدمت کلیت ساخت مرکزگراي مثنوي است و از سوی نیز، چون اقمار منظومه

یعنی عناصر سمبلیکی در ساختار داستان در خدمت مفهوم یا مفاهیم . سمبلیکی در فضاي داستان از ساختار حلقوي برخوردارند
  ).27: 1386غیوري، (» نهایت است هاي متداخل تا بی  اي بزرگ با دایره در واقع مثنوي دایره. گیرند مورد نظر مولوي قرار می

مولوي . اي است که در کلیله و دمنه شرح داده شد ید و تأکید بر مفاهیم و تعالیم با استفاده از داستان و حکایت، یادآور شیوهتأی
. ي انس مولوي به این کتاب یادگاري از تربیت و تهذیب خراسانی اوست سابقه. دلبستگی فراوانی به کتاب کلیله و دمنه دارد

ي عصر مولوي داشته است، از دالیل دلبستگی مولوي به این کتاب به شمار  و دمنه در محیط قونیهشهرت و قبولی که کتاب کلیله 
طبق الگوهاي از قبل موجود هندي، یونانی، عربی و ایرانی شکل «هاي مثنوي را  مولوي حکایت). 167: 1366کوب،  زرین(رود می
در «ستقیم از کلیله و دمنه اقتباس کرده است و پس از اقتباس، آنها را بسیاري از حکایات را نیز، به طور م ).71: 1381مارزلف، (»داد

  ).25: 1387احمدي، (»هاي تعلیمی و تمثیلی درآورده است راستاي نیت خود در قالب داستان
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استاد . گیرد ي روابط و تعامالت متون قرار می در فضاي بینامتنی، هرگونه اقتباس و برداشتی از متون ماقبل، در حوزه
  : کند دهد در سه عامل دسته بندي می هاي ذهنی شاعر را تشکیل می کدکنی مجموعه عواملی که جریان فیعیش

چه در گذشته و حال در محیط دور و نزدیک او جریان داشته، از مسائل  ـ فرهنگ عمومی شاعر، یعنی آگاهی او از آن1«
  . و علمی و فلسفیتاریخی و اجتماعی و سیاسی گرفته تا اطالعات دینی و اساطیري 

  .ي الفاظ و معانی شعري هاي اوست در زمینه ها و شنیده ـ فرهنگ شعري او، که حاصل خوانده2
: 1386(» ترین عنصر ذهنی است که در بحث از آفرینش شعري، همواره پیچیده... هاي خصوصی او در طول زندگی ـ تجربه3
203.(  

یله و دمنه وجود دارد، از فرهنگ عمومی و فرهنگ شعري مولوي سرچشمه بنابراین مناسبات و روابطی که میان مثنوي و کل
ي تداعی آزاد معانی و بسط و گسترش داستان اصلی با وارد ساختن حکایات فرعی، سود جسته  مولوي در مثنوي از شیوه. گیرد می

ینامتنی هیچ اثري بدون تأثیر از آثار ماقبل ي ب هاي آشکاري دارد، اما بنا بر نظریه اگرچه روش مولوي با کلیله و دمنه تفاوت. است
  : هایی ذکر خواهد شد رو این دو متن روابط و تعامالتی با یکدیگر دارند که براي اثبات آن نمونه از این. یابد خود نظام نمی

  
  »کلیله و دمنه«و » مثنوي«ـ مناسبات بینامتنی میان 5

  هاي مشترك ـ حکایت1ـ 5
یی که در مثنوي آمده است، برخی از حکایات را مولوي از کلیله و دمنه اخذ کرده است که خود ها ها و قصه در میان حکایت

ي  ، در زمره)ازجمله نقل قول مستقیم(هاي دیگر  صراحت منابع و ارجاعات به متن«. کند نیز گاهی صراحتاً به این ماخذ اشاره می
ي  مولوي نیز، از این نظر با کلیله و دمنه رابطه). 179: 1383 ضیمران،(»گردد متنی تلقّی می هاي اصلی مناسبات میان خصلت

  : ها عبارتند از ي حکایت ارجاعات مثنوي به کلیله و دمنه در حوزه. دیالکتیکی دارد
  

  ـ حکایت شیر و خرگوش1ـ 1ـ 5
  : کند متن تعامل برقرار می کند و به نوعی با این مولوي قبل از بیان این حکایت، ابتدا به منشأ آن در کلیله و دمنه اشاره می

  :از  کلیله  باز  جو  آن  قصه  را          وندر آن قصه طلب کن حصه را      
  )135: ، دفتراول1384بلخی، (ي  نخجیر در وادي خوش          بودشان از شیر دایم کش مکش   طایفه      

ت  آن«بیان این نکته است که ودمنه آمده است در  کلیله» شیر وگاو«اصل این حکایت که در باب  چه به حیلت توان کرد به قو
اما مولوي با وجودي که این حکایت را از کلیله و دمنه اخذ . و خصم ضعیف را نباید حقیر شمرد) 86: 1383منشی، (»ممکن نباشد

. نظر خویش به کار برده استها و حکایات فرعی بسیاري، آن را براي بیان معنی و مقصود مورد  کرده، ولی با افزودن شاخ و برگ
در خالل بیان این معنی، بسیاري از . گوید که به خیال کژ نباید اجازه داد تا انسان را به چاه هالك بیندازد او در این حکایت می

بنابراین، . ندک را نیز بیان می... مفاهیم عرفانی که مورد تنازع اشاعره و معتزله است، از جمله جبر و اختیار، جهد و توکل و کسب و 
ها یکی است ولی تعبیر و تفسیري  اصل داستان. شوند ها به منظور تعلیم مفاهیم خاصی به کار گرفته می در این دو کتاب، حکایت

  . شود، متفاوت است ها ارائه می ي آن آید و هدف و پیامی که به وسیله که از آنها به عمل می
  

  ـ حکایت روباه و طبل تهی2ـ 1ـ 5
  : شود در مثنوي، در تأیید حکایت آن زفت مغرور آورده می این حکایت

  کوفت باد آن دهل را مانی اي زفت چو عاد          که بر او آن شاخ را می      
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  بهر طبلی هم چو خیک پر ز  باد  روبهی   اشکار  خود  را  وا  نهاد               
  )143: ، دفتر دوم1384بلخی، (ت خوکی به ازین  خیک  تهی گف  چون ندید اندر دهل  او  فربهی                 

ي قوي و فریبنده دارد، جز کسانی که  هرچند دنیاي حسی بانگ و جاذبه«خواهد تذکر دهد که  مولوي با بیان این حکایت می
» شوند آن تسلیم نمی ي کننده ي گمراه دارد، به بانگ فریبنده و جاذبه ي حرص و طمع در بند می نفس اماره آنها را در سلسله

این حکایت در کلیله و دمنه در بیان این نکته آمده است که آواز بلند و قوي بیانگر قدرت صاحب آن ). 170: 1366کوب،  زرین(
افتد که حتماً  بیند و با شنیدن صداي آن به گمان خطا می اي است که طبلی می در روایت منشی روباهی در حال گذر از بیشه. نیست

اما در روایت مولوي، روباه با ). 70: 1383منشی، (یابد درد و جز پوستی نمی و پوستی فراخور آوازش دارد، آن را میگوشت 
خورده  رود که مولوي با این تغییر، شدت طمع و حرص انسان فریب کند و به طرف طبل می شنیدن صداي طبل، شکارش را رها می

  .گذارد را به نمایش می
  

  گوش پیام آور ماهـ حکایت خر3ـ 1ـ 5
در این قصه، . ي تودرتو در دل یک حکایت فرعی دیگر آمده است این قصه در کلیله و دمنه در باب بوف و زاغ و به شیوه

ها از دست پیالنی که در جستجوي آب به سرزمین آنان هجوم آوردند،  خرگوش براي نجات سرزمین خود و دیگر خرگوش
اي به نام قمر، پیالن را از آن سرزمین بیرون  کند و با نمایش ماه در چشمه م آور ماه معرفی میاو خود را پیا. اندیشد تدبیري می

شود که با  منظور راوي از بیان این حکایت این است که در میان هر گروهی همیشه شخص زیرکی یافت می). 202: همان(راند می
در کلیله و دمنه، زیرکی خرگوش قومش را از تباهی . دهد کند و دیگران را نجات می انجام کار مهمی، دشمن را نابود می

جز فریب ) 128: ، دفتر سوم1384بلخی، ( -که راوي حکایت هستند –رهاند، اما در مثنوي این زیرکیِ خرگوش در نزد قوم سبا  می
اهل سبا این حکایت را از روي . روند و افسونی بیش نیست که از نظر اهل سبا تنها گوالن ساده لوح با این فریب از راه به در می

دهند که رسالت آنها  ي کید و فریب کسانی نشان می کنند و خرگوش را نمونه اعتقادي نسبت به احتجاج با انبیا ذکر می انکار و بی
  . اساسی ندارد

آنها را به کار  هاي خویش کند، اما در جهت افکار و اندیشه ها را از کلیله و یا کتب دیگر اخذ می بنابراین مولوي حکایت
حکایت خرگوشانی که خرگوش را پیش پیل «: برد در این حکایت نیز، مولوي در عنوان حکایت از کلیله نام می. گیرد می

» چنان که در کتاب کلیله تمام گفته است. ي آب حذر کن فرستادند که بگو که من رسول ماه آسمانم پیش تو که از این چشمه
  ).جا همان(

  

  ت آبگیر و سه ماهیـ حکای4ـ 1ـ 5
  هاي عاقل تمام، نیمه عاقل و احمق سخن گفته  این حکایت در مثنوي در تأیید حکایتی آمده است که در آن از نشانه

کرد، بیان ) ع(این حکایت نیز، خود به مناسبت اعتراضی که شخصی براي امیر گردانیدن جوانی هذیلی به خدمت رسول. شود می
از این نظرگاه کسی که . کند دهد و در این میان این حکایت را تقریر می خاب آن جوان را شرح میعلت انت) ع(رسول. شده است

. شود نیمه عاقل است گزیند و از طریق او بینا می نور دل او پیشرو راهش است، عاقل است و کسی که عاقلی را راهنماي خود بر می
در تأیید این مدعاست که مولوي داستان آبگیر و سه . اند، احمق استگرد برمی کسی که خود عقل ندارد و از عاقالن نیز، روي

  : کند مولوي در بیان این حکایت نیز به طور صریح منبع آن را معرفی می. کند ماهی عاقل، نیمه عاقل و ابله را بیان می
  ي  آن آبگیر است اي عنود          که در او سه ماهی اشگرف بود قصه      
  )110: همان، دفتر چهارم(خوانده باشی لیک  آن           قشر قصه باشد و این مغز جان در کلیله      
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این «: خواهد لزوم تدبیر سریع کارها را به شیر گوشزد کند شود که دمنه می اما در کلیله و دمنه، زمانی این حکایت آورده می
و پادشاه کامگار آن باشد که تدبیر کارها پیش از . است مثل بدان آوردم تا ملک را مقرر شود که در کار شنزبه تعجیل واجب

  ).92: 1383منشی، (» فوت فرصت و عدم مکنت بفرماید
  

  ـ حکایت شیر و دخالت روباه در شکار خر5ـ 1ـ 5
ز این حکایت در کلیله و دمنه در باب بوزینه و باخه و در تأیید این مفهوم آمده است که هر که گوش شنوا و دل بینا دارد، ا

  .افتد گیرد و با دروغ دیگران دوباره به خطر نمی تجربه پند می
بلخی، (» گشته از توبه شکستن خوك و خر«آورد که  ي حکایت نقض میثاق و شکستن توبه می اما مولوي آن را در ادامه

  . شود عی میي آن خر در ذهنش تدا ، حکایت کلیله و دمنه درباره»خر«ي  و با آوردن واژه) 127: ، دفتر پنجم1384
در حکایت . نماید مولوي در بیان این حکایت نیز، پایبند به ماخذ آن نیست و با سلیقه و هنر خود در آن دخل و تصرف می

ر است کند و از شکار باز می کلیله و دمنه، آنچه شیر را دچار ضعف می اند که شیري بود و او را گر برآمده  آورده«: دارد، بیماري گَ
داند  اما مولوي علت ناتوانی شیر را جنگی می) 253: 1383منشی، (»...رت از او ساقط شده که از حرکت بازماند وبود و چنان قد

گیرد،  در روایت کلیله، ضمن گفتگویی که میان شیر و روباه در می. که با پیل نر داشته و به سبب آن درمانده و خسته شده است
در . کند ندازند اما در مثنوي، این فرمان شیر است که روباه را در پی یافتن خر روانه میکند که خري را به دام ا روباه پیشنهاد می

  .رود ولی در مثنوي به جهت رفع تشنگی کلیله، شیر در پی بیماري گر و نیاز به نذر و غسل به درون آب می
ي تقریر حکایات مستقل عمل  نحوهدهد، اما در  ها صراحت به خرج می بنابراین، مولوي اگرچه گاهی در بیان منشأ حکایت

  .کند هایی متنوع ارائه   می پروراند و در قالب داستان گیرد و خود آنها را می ي داستانی را از متون دیگر می کند و تنها مایه می
  

  هاي مثنوي به برخی مضامین به کار رفته در کلیله و دمنه ـ اشارت2ـ 5
ها  کند، گاهی نیز، با  اشارت ي مستقیم از کلیله و دمنه اخذ می از حکایات را به شیوه که مولوي در مثنوي، بسیاري عالوه بر این

  : دهد و بیان نکاتی که در کلیله و دمنه آمده است، دلبستگی خود را به این کتاب نشان می
  

  میرد ي آن را بخورد نمی ـ درختی که هرکس میوه1ـ2ـ5
  : کند درخت آمده است، آن را از دانایی نقل می ي این داستانی که در دفتر دوم مثنوي درباره

  گفت    دانایی     براي    داستان            که درختی هست در هندوستان      
  )165: ، دفتر دوم1384بلخی، (ي او خورد و برد            نی  شود او پیر، نی  هرگز بمرد  هر کسی کز میوه      

، »دانا«توان بر آن بود که منظور از  می) 83: 1362(این سخن را در کلیله و دمنه دانسته است  با توجه به اینکه فروزانفر منشأ
را پرسیدند که  و یکی از براهنه«: ي آن آمده است در کلیله و دمنه داستان این درخت در بخش دیباچه. صاحب کلیله و دمنه باشد

تعلّق خاطري که  ).18: 1383منشی، (» ...ید که مرده بدان زنده شودهاست و در وي داروها رو میگویند به جانب هندوستان کوه
مولوي نسبت به این کتاب دارد، موجب شده است مضامین و مفاهیم بسیاري از آن را در خاطر داشته باشد و به هنگام سرایش 

  . مثنوي از آنها بهره جوید
  

  ـ حکایت منازعت چهارکس جهت انگور2ـ2ـ5
  : ه این شکل آمده استاین حکایت در مثنوي ب
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  این به انگوري دهم: چار کس را داد مردي  یک  درم             آن یکی گفت      
  ال            من عنب خواهم  نه  انگور  اي دغا: آن یکی دیگر  عرب  بد  گفت      
  خواهم  عنب، خواهم ازم این بنُم             من  نمی: آن یکی ترکی بدو گفت      

  این قیل را            ترك  کن،   خواهیم   استافیل  را: آن یکی رومی بگفت      
  )167: ، دفتر دوم1384بلخی، (ها    غافل    بدند  در تنازع  آن  نفر  جنگی  شدند             که    ز سرّ   نام      

ها و مردمان ناشی از نام است و در معنی  ي ملت خواهد اختالف میان نام و معنی آن را بیان کند که اختالف همه مولوي می
طبیب  اي را برزویه نظیر چنین اندیشه. رسند وقتی تفاوت ظاهري کنار برود، همه به اتحاد و وحدت می. جویند همه، یک چیز را می

  : آورد در کلیله و دمنه بر زبان می
اي از جهت متابعت  در شاخی ضعیف زده و طایفهها هر چه ظاهرتر؛ بعضی به طریق ارث دست  خالف میان اصحاب ملت«

پادشاهان و بیم جان پاي بر رکن لرزان نهاده و جماعتی براي حطام دنیا و رفعت منزلت میان مردمان دل در پشتیوان پوده بسته و 
نهایت، و راي هر  بی   هاي پوسیده کرده؛ و اختالف میان ایشان در معرفت خالق و ابتداي خلق و انتهاي کار      تکیه بر استخوان

  ).48: 1383منشی، (» یک برین مقرّر که من مصیبم و خصم مخطی

طبیب  با توجه به رسوباتی که کلیله و دمنه در اندیشه و ذهن مولوي بر جاي گذاشته است، ارتباط این حکایت با سخنان برزویه
  .شود ن دو متن نیز آشکار میاز این رو، روابط بینامتنی میان ای. گردد در کلیله و دمنه محرز می

  
  ـ داستان پادشاه و کنیزك و مرگ مرد زرگر3ـ2ـ5

در داستان پادشاه و کنیزك که در دفتر اول مثنوي آمده است، پادشاه براي عالج کنیزك به دستور طبیب، مرد زرگر را حاضر 
پس از نوشیدن شربت و در حال مرگ، شباهت سخنان مرد زرگر . فرستد کند و با دادن شربت و دارویی او را به کام مرگ می می

  : گوید مولوي می. زیادي به سخنان شنزبه در کلیله و دمنه دارد
  چون جوي او           دشمن  جان  وي  آمد  روي او خون دوید از چشم هم      
  اي بسی شه  را  بکشته  فرّ   او    دشمن    طاووس     آمد    پرّ     او                
  من  آن  آهوم  کز  ناف  من           ریخت این صیاد خون صاف من:   گفت      
  )104: ، دفتر اول1384بلخی، (اي  من  آن  روباه  صحرا  کز کمین           سر  بریدندش   براي   پوستین       

و نیز شاید بود که هنر من « : گوید ، میشود شنزبه نیز، در دیدار با دمنه، هنگامی که از سوءقصد شیر نسبت به جانش آگاه می
ها  سبب این کراهیت گشته است چه اسپ را قوت و تگ او موجب عنا و رنج گردد و درخت نیکو بارور را از خوشی میوه شاخ

  . شکسته شود، و جمال دم طاووس او را پرکنده و بال گسسته گذارد
  وباه  را موي  و  طاووس را پروبال من  آمد  همه  دانش  من             چو  ر      
  )104 -103: 1383منشی، (» شد ناف معطر سبب کشتن آهو            شد طبع موافق سبب بستن کفتار      

با این سنجش، تأثیري را که کلیله و دمنه بر اندیشه و خاطر مولوي گذاشته است، این دو متن را در فضاي بینامتنی به هم مربوط 
ر این مضامین، در این حکایت، خوراندن دارویی که موجب مرگ زرگر شده است نیز، اشارتی به کلیله و دمنه عالوه ب. سازد می
ي وفاداري خود آگاه  کند چون از حسن نیت و سابقه شنود، بسیار تعجب می شنزبه در این داستان وقتی سخنان دمنه را می. دارد

  سبب وحشت و خدمت موجب عداوت گردد؟چگونه گمان توان داشت که نصیحت «: گوید است و می
  )103: همان(» دارو سبب درد شد، اینجا چه امید است         زایل شدن عارضه و صحت بیمار       
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  ها ي بیان حکایت ـ شباهت مثنوي با کلیله و دمنه در شیوه3ـ5
  هاي فرعی با ذکر دلیلِ آوردن آن ـ بیان حکایت1ـ3ـ5

هایی مستقل هستند که آغاز و پایانی جدا از سیر منطقی داستان  ه، اگرچه در نوع خود داستانهاي فرعی کلیله و دمن حکایت
شوند، به نوعی در شناخت خط سیر حاکم بر داستان اصلی  اصلی دارند، اما وقتی در توضیح یک اندیشه یا مفهوم تعلیمی آورده می

ي اخالقی حکایات و علت ذکر  در پایان حکایت فرعی با بیان نتیجه این ارتباط. ي آن مؤثرند و کمک به خواننده در فهم درونمایه
کند و به نوعی  در حکایات فرعی این کتاب، راوي همواره با ذکر دالیلی علت بیان حکایت را ذکر می. گردد تر می آن محسوس

و در بعضی امثال «: نظیر. شود بیان میاین تعلیل گاه در آغاز حکایت . دهد ي مورد نظرش و داستان اصلی پیوند می آن را با اندیشه
اند که روباهی در  آورده: چگونه است آن؟ گفت: شیر گفت. ي قوت التفات نشاید نمود دلیل است که به هر آواز بلند و جثه

  ).70: همان(» ...اي رفت بیشه

ملک را روشن شود که بدین آواز  و این مثل بدان آوردم تا راي«: کند گاهی نیز، در پایان حکایت دلیل ذکر آن را توجیه می
ي آن باب و راوي  ي اصلی و درونمایه هاي فرعی در هر باب، با زمینه بنابراین، بین حکایت). 71: همان(» باید شد متقسم خاطر نمی

  . دهد ي این عناصر را به هم پیوند می حکایات ارتباط وجود دارد که همه
سازد، اما گاهی  ها را از یکدیگر دشوار می ي آزاد، جدا نمودن حد فاصل حکایتها در مثنوي نیز، با وجودي که سلسله تداعی

براي مثال در داستان . کند ي آن با محور اصلی سخنش را بیان می ها و رابطه مولوي به تبع کلیله و دمنه، علت ذکر حکایت
  : دارد ن میچینی ارتباط سخنش را با این حکایت بیا نخجیران، قبل از شروع حکایت با مقدمه

  تا زر اندودیت از ره نفگند        تا  خیال  کژ  تو  را  چه  نفکند        
  )135: ، دفتر اول1384بلخی، (از کلیله بازجو آن قصه را         وندر آن قصه طلب کن حصه را         

  : ویدگ خواهد حکایت دیگري را در تأیید سخنش بیاورد، می در پایان داستان نیز، وقتی می

  )158: همان(اي  اي         تا بري از سرّ گفتم حصه   در بیان این شنو یک قصه            

  : هایی چون و یا نمونه

  )128: دفتر سوم(این بدان ماند که خرگوشی بگفت          من رسول ماهم و با ماه جفت           

  ) 127: دفتر دوم(دوید  ثاق اندر پی او میاین بدان ماند که شخصی دزد دید         در و          

  )18: دفتر چهارم(این حکایت را بدان گفتم که تا           الف کم بافی چو رسوا شد خطا           

  

  ـ استفاده از راویان مختلف2ـ3ـ5

بان کلیله نقل گاهی حکایت از ز. کنند هاي گوناگون تغییر می هاي مختلف در کلیله و دمنه در موقعیت راویان حکایت
این مسأله در . کند گیرد و حکایت را روایت می شود، گاهی دمنه، گاهی نیز، گاو وارد عرصه شده و عنان سخن را به دست می می

هاي  اش سپرده، هر جا در حکایت جا که مولوي عنان سخن را به دست اندیشه از آن. شود مثنوي نیز، به شکل بارزي دیده می
اگرچه نتوان . کند گیرد و بیان می شود، شاعر آن را از زبان همان شخصیت داستان پی می ایتی تداعی میمختلف نکته و یا حک
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 کامالً این مسأله را تقلید مثنوي از کلیله دانست، اما تأثیر کلیله بر این کتاب انکارناپذیر است و چه بسا در این شیوه هم مولوي، از
  .کلیله تأثیر پذیرفته باشد

  هاي مختلف در کلیله و دمنه همه یکسان و یک شکل سخن  شود این است که راوي جا مطرح می ي که در اینا اما نکته
هاي  ي شخصیت همه. دهد قدر دانا و زیرك است که شنزبه در بیان حکایت از خود خردمندي نشان می دمنه همان. گویند می

کنند و همه مانند نویسنده رفتاري  کم داناي آگاه عمل میدر سخن گفتن و نقل حکایات در ح -عم از خوب یا بدا-داستانی 
پاي حضور او سایه به سایه در  نویسنده براي بیان حکایات از راویانی مختلف استفاده می. رسمی و گفتاري منشیانه دارند کند اما رد

د را پنهان کند، ولی نتوانسته آید، اگرچه سعی داشته است زیر نقاب حیوانات مختلف خو هاي اصلی و فرعی به چشم می حکایت
ها را همانند خود، به گفتاري رسمی و خردمندانه  ي شخصیت هاي داستانش هویت و تشخّصی ویژه بیافریند و همه براي شخصیت
اما این . هاي مختلف سود برده است گویی نویسنده طرحی از پیش ساخته در ذهن داشته و براي بیان آن از شخصیت. واداشته است

کند اما راویان  هایش استفاده می هاي غیر انسانی براي بیان حکایت مولوي نیز، از شخصیت. شود ه ضعف در مثنوي دیده نمینقط
تی خاص و لحنی  هر یک از شخصیت. هاي او مجبور نیستند همانند او حرف بزنند و به میل او داستان را روایت کنند قصه ها با هوی

  .شوند اما به طرزي خاص و راوي سخنان شاعر می یابند ویژه در داستان حضور می

  

  ـ 6

گونه نتیجه گرفت که مولوي در نظم کتابش به  توان این هاي انجام شده میان دو متن کلیله و دمنه و مثنوي، می با بررسی
ه در عصر مولوي، در کلیله و دمنه کتابی است ک. هاي کلیله و دمنه توجه داشته است هاي بیشماري از حکایت ها و حکایت افسانه

این نکته از ارجاعات . محیط زندگی او از محبوبیت زیادي برخوردار بوده و مولوي نیز، دلبستگی فراوانی به این کتاب داشته است
  . شود، قابل دریافت است هاي مثنوي به کلیله و دمنه می مکرّري که به شکل مستقیم در نقل حکایت

مولوي . ي بیان آشکار نموده است ي حکایات و اشارات و شیوه اسبات میان آن دو را در حوزهرویکرد بینامتنی به متون فوق، من
ي حکایات  در حوزه. هایی بهره برده که منشأ آن کلیله و دمنه است ها و اشارت جاي مثنوي به اقتضاي سخنش از حکایت در جاي

در این نوع ارجاعات، با . دارد یم به کتاب کلیله، بیان میتوان گفت، گاه مولوي حکایتی را به طور کامل و با ارجاع مستق می
به . اند هایی با یکدیگر دارند، اما براي بیان مضمون و محتوایی دیگر در کالم گنجانده شده ها در ظاهر شباهت وجودي که حکایت

گاهی نیز، . دارد خویش بیان میهاي  ها را در جهت نیل به مضامین و اندیشه عبارت دیگر، مولوي با اقتباس از کلیله، حکایت
هایی در مثنوي وجود دارد که در  ها و    اشارت گیرد، بلکه نکته حکایت مستقل مبناي این ارتباط بینامتنی میان دو اثر قرار نمی

  . کلیله نیز، به شکلی مورد استفاده قرار گرفته است
این نکته با توجه به نکاتی چون دلیلِ بیان حکایات در . دانست توان مثنوي را متأثّر از کلیله ي بیان نیز، می ي شیوه در حوزه

بنابراین در فضاي بینامتنی حاکم بر این دو اثر، . آغاز یا پایان آن و چگونگی به کارگیري راویان حکایات، قابل توجیه است
مه و ارتباط دیالکتیکی حکمفرماستمکال
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  نیما »اي شب«ي تحلیل گفتمانی قصه
  1یانیروم بهروز

  2فرهاد میرزایی

  :چکیده

اي ((شعر سخن کاوي یا تحلیل گفتمان نوعی مطالعه ي میان رشته اي است که به تجزیه وتحلیل کالم می پردازد در این مقاله
براي .نیما  با این نگاه بررسی شده است که نشان داده شود تحلیل گفتمانی می تواند منجر به خوانش عمیق آثار ادبی شود)) شب
هایی به توصیف وتفسیر ساخت متنی،اندیشگانی و بینا فردي  یدن به این هدف با بررسی دقیق بسامدي واژگان و رسم جدولرس

این شعر پرداخته شده است و در پایان می کوشد تا نشان دهد که بر این شعر فضاي غم وحزن حاکم است وساختار روایی آن از 
واژگان به کار رفته نیز گویاي بدبینی شاعر نسبت به روزگار است فرایندهاي فعلی . مهمترین عوامل انسجام آن به شمار می رود

شعر نیز شامل نفرت و دل زدگی اند، نشانی از بدبینی و نفرت شاعر به زمانه است وساخت وجهی شعر نیما،از اعتقاد عمیق او به 
  ثر گذاري کالم می افزایدسخنانش و قطعیت کالم او حکایت می کند این گونه سخن گفتن بر میزان ا

  

  .تحلیل گفتمان ،نیما،اي شب :ها کلیدواژه

  

                                                        
  Email:B.romiani@gmail.com             دکتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان - 1
     dansh.amir64@yahoo.comارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان  دانشجوي کارشناسی - 2
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  تحلیل گفتمان

گوینده یا ((تحلیل گفتمان را مطالعه ي کاربرد زبان با توجه به عوامل مؤثر بافتی هم چون خطاب دهنده         
زمان و ((،موقعیت))شوداش سخن گفته می  آن چه درباره((،موضوع))یا خواننده شنونده((،مخاطب))نویسنده
ماهیت ((،رویداد))گپ،بحث،موعظه،قصه،غزل،نامه ي عاشقانه،وغیره((،رمزگان،صورت پیام))گفتاري،نوشتاري((،مجرا))مکان

مشارکت کنندگان چه مقصودي را از ((وهدف...))موعظه ي خوب،نامه ي محبت آمیز و((،ارزش گذاري))رویداد ارتباطی
که سابقه ي آندر برخی )) discourse((واژه ي گفتمان ).171:،ص1387سجودي،))(می کنند شرکت در رویداد ارتباطی دنبال

به معنی گفتگو، )) discurs_us((و التین] dis_koor))[ discourse((از واژه ي فرانسوي .میالدي می رسد14از منابع به قرن 
مک (گرفته شده است...باز کردن،تعلل ورزیدن وبه معنی طفره رفتن،از سر  discurer/discursumمحاوره،گفتار واز واژه ي

گفتمان را مراوده ي کالمی،بده بستانی بین گوینده و شنونده،باز نمود یک صدا :در تعریف گفتمان گفته اند).10:،ص1380دانل،
بعضی .ددانسته ان).14:،ص1383یار محمدي،(وتالزم گفته با کارکردهاي اجتماعی و معنایی).16:،ص1382میلز،(در دل یک متن

این اصطالح ).97:،ص1379فرکالف،(نیز گفتمان را مجموعه ي به هم تافته اي از عمل اجتماعی،عمل گفتمانی ومتن می دانند
اوتحلیل گفتمان را نگاهی صرفا صورت گرایانه به .ظاهرا اولین باردر مقاله ي تحلیل گفتمان نوشته زلیک هریس به کار رفته است

اما امروزه سخن کاوي چگونگی تبلور وشکل بندي معنا و پیام واحدهاي زبانی را در ).22:،ص1379بهرامپور،(متن می دانست
تحلیل گفتمان برخالف زبان شناسی ).10:،ص1371لطفی پور ساعدي،(ارتباط  با عوامل درون زبانی وبرون زبانی بررسی می کند

مفعول،به سطح متن بزرگ تر،مطالعه ي _فعل_علصوري عبارت است از انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله یعنی روابط فا
گفتمان بین متن هایی  که به عنوان اثر ادبی شناخته می شوند و متن هایی که غیر ادبی به شمار می آیند تفاوتی قایل نیست،هر چند 
که نظریه پردازان گفتمان از تفاوت هاي نهادینه شده اي که بین این دو مجموعه متون وجود دارد آگاه 

به نظر فرمالیست هانویسندگان متون علمی وصرفا اطالعاتی می کوشند تا از ابهام چند معنایی پرهیز ).171و34:،ص1382میلز،(دان
کنند،اماآفریننده ي اثر ادبی تعمدا زبانی اختیار می کنند که پر از ابهام،معانی چندگانه و سایه روشن هاي معنایی 

گران گفتمان هم چون سینکلر وکولتهارد معناي واحد هاي گفتمان راآشکار وعاري  بعضی از تحلیل).201:،ص1382پاینده،(است
از ابهام می دانند،اما فرکالف معتقداست که معناي متن گاهی نامشخص است و واحدهاي درون یک گفتمان مستعد تفاسیر 

ن به کمک نهاد ها و تأسیساتی که گفتمان به مثابه ي حوزه ي کاربرد زبانی،را می توا)) گفتمان).((195:،ص1382میلز،(مختلف اند
با آن ها مرتبط است و همین طور براساس موقعیت یا موضعی که گفتمان از آن بر می خیزد ونیز موضع یا جایگاهی که براي 

به نظر هالیدي تجزیه و تحلیل متن ادبی،به مثله یدست ساختی ).58:،ص1380مک دانل،(گوینده در نظر می گیرد،مشخص ساخت
انی،دفاع از شأن آن در مقام ادبیات است و این تجزیه وتحلیل زبان شناختی برآگاهی ما از متن می افزاید ولذت متن را بیشتر می زب

مهاجر (است))ادبیت((به نظر او به متن،بافت موقعیتی و خواننده،جزءچهارمی نیز را باید ضمیمه کنیم وآن.کند
ختی از دیدگاه سوسورواژه بود وپس از او اوج پژوهش هاي جمله بنیاد،نگره ي واحدهاي بررسی زبان شنا).75:،ص1376ونبوي،

زبان شناسی زایشی چامسکی بود وهم زمان با این نگره ي زبان شناسی،تفکر متن بنیاد نیزرشد کرد و در نتیجه در نیمه ي دوم قرن 
پدیده اي درون فردي وذهنی و دیگري نگرش یکی نگرشی مبتنی بر تبین صوري زبان هم چون :بیستم دو نگرش متضاد مطرح شد

است که به ))نقشی-زبان شناسی سیستمی((نمونه ي نوعی نگرش دوم .مبتنی بر تبین زبان به مثابه پدیده اي بینا فردي و اجتماعی
نوشتاري این نگرش زبان را شبکه اي ازسیسنم ها می داند که به صورت یک ساخت گفتاري یا.هالیدي ساخته و پرداخته شده است

این نگرش تمایزي .تحقق می یابند و در آن عناصر زبانی به واسطه ي نقششان در نظام زبان و در بافت ارتباطی تعریف می شوند
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هالیدي معتقد است که هر متنی هم از محتوا هم از محتوا . میان خود زبان و نقش و کارکرد اجتماعی وارتباطی آن قایل نمی شود
و هم چگونگی عمل زبان دربافت را )معناي بینا فردي(،هم داللت گر مناسبات اجتماعی است)دیشگانیمعناي ان(سخن می گوید
،پس هر متنی داراي سه معناي هم زمان است که مکمل هم دیگرند؛و از سوي دیگر در الیه ي )معناي متنی(نشان می دهد

ز رهگذر ساختار زبانی خاصی تحقق می یابد دستوري سازمان بندي می شوند؛یعنی هر معنایی به شیوه اي خاص وا_واژي
  ).2_37:همان(

باتوجه به آنچه گفته شد تجزیه وتحلیل متون ادبی در مقایسه با سایر متون پیچیدگی هاي بیشتري دارد،این پیچیدگی  در درجه 
دبی ممکن است واژه اي در همچنین در یک اثر ا. ي اول ناشی از ابهامی است که امروزه آن را الزمه ي یک اثر ادبی می دانند

توجه به شاعر و نویسنده و ویژگی هاي او . معناي مجازي یا استعاري به کار رود ویا شاعر و نویسنده از اغراق بهره گیرند
تجزیه و تحلیل یک متن ادبی، عالوه بر این که بر . واعتقاداتش و بافت موقعیتی که در آن قرار گرفته است اهمیت ویژه اي دارد

تفسیرهاترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر یا دانش ((ف وتبیین استوار است باید متضمن تفسیر و تاویل نیز باشد وتوصی
  ). 215: 1379فرکالف،)) (زمینه اي اوست

  
  : پیشینه ي تحقیق

به عبارت دیگر ادبیات  زبان شناسی مطالعه علمی زبان است و از این رو تجزیه و تحلیل زبانی در حیطه هاي داستان و شعر و
هم به این علم مربوط است وبیان می دارد که اگر تنها به مطالعه ي خرده سبک یعنی سبک در واحد جمله یا واحدهاي کوچک از 

پس بهتر است بررسی کالن سبک شناسی هم مورد توجه قرار .آن بپردازیم به نتایج قابل توجه سبکی نخواهیم رسید
رخی از مطالعات انجام شده در زمینه گفتمان در قالب پایان نامه یا مقاله ارائه گردیده است که به عنوان ب).73: 1374شمیسا،(گیرد

اشاره کرد که مطالعات آنان در حد پایان نامه ) 1367(و نور محمدي )1376(،عصار سال)1371(مثال می توان به مبشرنیا در سال 
یارمحمدي به تجزیه و تحلیل .متون پزشکی و سرمقاله روزنامه ها می باشد هاي دانشگاهی و برروي متون علمی غیرادبی مانند

در دو سطوح خرد و )1381(و رحیمیان در سال .رباعیان خیام در چارچوب سه عنصر توصیف و تحلیل و توصیه پرداخته است
الم بازرگان از سعدالدین در این پژوهش سعی بر این است داستان غ.جالل آل را بررسی کرد)) مدیر مدرسه((کالن داستان 

در سطح کالن از .ورادینی در دو سطح خردو کالن مورد بررسی قرار گیرد تا از این طرق به چارچوب فکري نویسنده پی برد شود
نظریه هالیدي استفاده شده است و در سطح خرد به بررسی ویژگی هاي نحوي جمله و مفاهیمی از قبیل جمله هاي 

نتایج این تحقیق چه از نظر جنبه ي علمی و چه از .و بسامد رخداد آن ها در داستان پرداخته شده است. . . . خبري،پرسشی،امري و 
  .نظر جنبه ي نظري براي زبان شناسان،ادبا و شاعران مفید و قابل استفاده می باشد

  که می((ا یوشیج سروه ي نیم))اي شب((نقشی تحلیل گفتمانی منظومه اي _اینک با توجه به زبان شناختی سیستمی 

)). غم واندوه وبدبینی اجتماعی به خوبی نمایان است. توان آن را از حیث شکل با ترجیع بند زیبا و بلند سعدي مقایسه کرد
  ). 34: 1388عظیمی،(

  

  اي شب 

  !هان اي شب شوم وحشت انگیز
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  تاچند زنی به جانم آتش؟

  یاچشم مرا زجاي برکن،

  یاپرده ز روي خود فرو کن،

  یابگذار تا که بمیرم                                                                                   

  .که از دیدن روزگار سیرم                                                                                 

  دیري ست که در زمانه دون

  از دیده همیشه اشکبارم

  کدورت و الم رفتعمري به 

  تا باقی عمر چون سپارم

  نه بخت بد مراست سامان                                                                               

  .واي شب،نه توراست هیچ پایان                                                                              

  ی مرا ستیزهچندین چه کن

  بس نیست مرا غم زمانه؟

  دل می بري و قرار از من

  هر لحظه به یک ره وفسانه

  بس بس که شدي تو فتنه اي سخت                                                                             

  .سرمایه ي درد و دشمن بخت                                                                           

  این قسه که می کنی تو با من 

  زین خوبتر ایچ قصه اي نیست،

  خوب است ولیک باید از درد

  .ناالن شدو زار زار بگریست

  بشکست دلم ز بی قراي                                                                         

  .کوتاه کن این فسانه ،باري                                                                        
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  آنجا که زشاخ گل فرو ریخت

  آنجا که بکوفت باد بر در ،

  وآنجا که بریخت آب مواج

  تابید بر او مه منور 

  ی اي تیره شب دراز دان                                                                      

  کانجا چه نهفته بد نهانی ؟                                                                     

  بودست دلی ز درد خونین،

  بودست رخی ز غم مکدر 

  بودست بسی سر پرامید

  یاري که گرفتی یار در بر

  آن همه بانگ وناله زار کو                                                                    

  کو ناله عاشقان غمخوار؟                                                                   

  در سایه ي آن در خت ها چیست

  کز دیده ي عالمی نهان است؟

  عجز بشر است این فجایع

  یا آنکه حقیقت جهان است؟

  

  در سیر تو طاقتم بفرسود                                                                 

  زین منظره چیست عاقبت سود؟                                                                

  توچیستی اي شب غم انگیز 

  در جستجوي چه کاري آخر؟

  بس وقت گذشت و تو همان طور 

  استاده به شکل خوف آور
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  تاریخچه ي گذشتگانی                                                               

  یا راز گشاي مردگانی؟                                                              

  تو آینه دار روزگاري

  یادر ره عشق پرده داري؟

  یادشمن جان من شدستی؟

  اي شب بنه این شگفتکاري 

  بگذار مرا به حالت خویش                                                            

  !به جان فسرده و دل ریش                                                           

  بگذار فرو بگیردم خواب

  .کز هر  طرفی همی وزد باد 

  وقتیست حوش و زمانه خاموش 

  مرغ سحري کشید فریاد

  شد محو یکان یکان ستاره                                                         

  تاچند کنم به تو نظاره؟                                                        

  

  بگذار به خواب اندر آیم 

  کز شومی گردش زمانه 

  یک دم کمتر به یاد آرم

  وآزاد شوم زهر فسانه                        

  بگذار که چشم هاببندد                                                        

  ).42_45: 1384طاهباز،(کمتر به من این جهان بخندد                                                          

  ))اطالعاتی((و))خبري_مبتدا((ساخت 
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به شب مثل یک موجود زنده شخصیت ))اي شب((نظر می کند در نگاه اول،عنوان شعرکه با آشنایی زدایی همراه استجلب
در پاره ي اول شاعر به شب :این شعر نه پاره دارد.و این آغازي است بر تصویر گري شاعر.بخشیده و مورد خطاب قرار داده است

ر بیاریااین پرده می گویدتا کی به جانم آتش می زنی یا چشم هایم را از حدقه د.شخصیت می بخشدو از دست شب گله مند است
در پاره ي دوم از دست روزگار شکایت می .تاریک را از روي خود بکش یا نه بگذار تا بمیرم زیرا چشم دیدن روزگار ندارم

د رپاره ي سوم باز شب را موردخطاب قرار .کندکه عمري به کدورت و درد سپري کرده و از دیدگانش همیشه اشک جاري بوده
ه می کنی دیگر مرا غم زمانه بس است تو دیگر با من افسانه نگو و مرا فریب مده،در پاره ي چهارم شاعر تا کی با من ستیز.می دهد

خطاب به شب می گویدجاي که شاخه ي گل فرو می ریزدیا بادي می وزد،یا آب مواج که بر آن نور ماه می تابددر دل این ها چه 
هد که در دل این ها دلی خونین روحی مکدر که بسیار امید داشتن در پاره ي پنجم شاعر خودش جواب می د.رازي نهفته است

در پاره ي ششم شاعر  از شب می پرسددر سایه درختی که از دیده مردم پنهان است چیست به نظر تواي شب عجز بشر است .بوده
شتم  باز هم شب مورد در پاره ي ه.یا حقایق جهان است؟در پاره ي هفتم می گوید اي شب از گردش تو طاقتم طاق شده است

گوید اي شب بگذر تا درپارة نهم شاعر می. باشییدکه اي شب تو باعث به وجود آمدن غم و اندوهی می.خطاب قرار می دهد
  .بخوابم و از هر طرف بر من باد بوزد، که از شومی گردش زمانه کمتر به یاد داشته باشم

ي آن است که شاعر هنجار معمول هاي آغازین این شعر نشان دهندهبند)) اطالعاتی((و )) خبري_مبتدا((نگاهی به ساخت 
در این شعر نیز در آغاز با این . هاي شعر درهم ریختن ساخت جمله استاساساً یکی از ویژگی. جمله بندي را به هم ریخته است

- و در جایگاه خبر قرار می. له استها معموال در پایان جمکه جایگاه آن)) دیریست((و )) چند زنی. ((هنجار گریزي روبه روییم

شاعر جند جاي دیگر از این نوع . به مخاطب عرضه میشوند)) اطالع نو((اند و در حکمی گیرند، در جایگاه مبتدي قرار گرفته
 ،32، 31، 28، 27، 26، 24، 23، 21، 20، 18، 16، 15، 14، 13، 12در بندهاي بعدي سطر . هنجار گریزي بسیار بهره گرفته است

کنیم که دراین موارد شاعر با هنجار گریزي را مشاهده می 62و  61، 60، 59، 58، 56، 54، 52، 45، 44، 42، 41، 39، 34، 33
فضاي حاکم بر این شعر فضاي دل زدگی از زمانه و . ساخت غیر معمول متن یه برجسته کردن عنصر زبانی مورد نظر خود میپردازد

  . باشدمندي از روزگار میگله

  انسجام
اشاره اي رو به رو هستیم از عنصرجایگزینی در این شعر استفاده موردارجاع 3مورد ارجاع ضمیري و35در بخش انسجام دستوري با  

بار بهره گرفته است؛ابزار هاي انسجام پیوند ي به کار رفته نشاندهنده ي آن است که  شاعر 17نشده است و عنصر حذف در این شعر 
شد محو یکان :مثال. قه اي به استفاده از ادات ربط ندارد،اما در خوانش شعر حذف بعضی از ادات کامال مشهود استظاهرا چندان عال

کمتر این ]و/...[یکدم کمتر به یاد آیم]که/[کز شومی گردش زمانه/بگذار به خواب اندر آیم/... تا چند کنم به تو نظاره/یکان ستاره
شعر روایی معموالمنسجم تر از اشعار ((و.نی شایدبه دلیل این است که این شعر شعري روایی استبهره گیري واژگا.جهان به من بخندد

تکرار ).212:،ص1383حسن لی،))(غیر روایی می یابند،یا به بیانی دیگرانسجام ساختاري در سروده هاي روایی آسان تر پدید می آید
بار  4بار از غم و 4بار ازفعل بگذار،5بار از واژه ي شب  استفاده کرده، 4 شاعر در این شعر.واژگانی نیز از عناصر انسجام بخش شعراست

  .از چشم بهره گرفته است

 
  :دانش زمینه اي

کار نیما،برخالف کار رفقاي دیگرش،عجوالنه و .نیما از شاعرانی است که آراي گوناگونی درباره ي او مطرح شده است
چنان که گویی استنباط کرده .ن کالم اول یکسره و یکباره از خود رو بگردان کنداو نمی خواست مخالفان را در هما.نسنجیده نبود
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بود هم وطنان وي به شکل و قالب شعر و الفاظی که در آن به کار می رود،بیشتر دلبستگی دارد  مضمون کار شاعر جوان در 
ف نشد و شعرهاي اولیه ي خود را درهمان او از اصول جاریه ي شعر فارسی منصر.نبود))هنوز شکستن و فرو ریختن((نخستین قدم

نیما این .هنر در به جا گذاشتن خشت است نه فقط در به کار بردن آن).470: 1382آرین پور،(قالب هاي معمول ومعمور ریخت
: 1384ده بزرگی،(همه ي دشواري هایی که در راه جا گذاشتن و بنیاد نهادن خشت اول شعر نو بود.خشت را درست جا گذاشت

40(. 

 

  ))اي شب((ساخت اندیشگانی شعر

تجربه ها و تصویرهایی که ما از جهان پیرامون و جهان ذهنی و خیالی خود داریم به واسطه ي زبان مقوله بندي می شوند         
الیه این ویژگی نقش اندیشگانی زبان است،که که به هنگام تحقق د ر.و به صورتمفاهیم در می آیند ورمز گذاري و بیان می شوند

این ساخت به سه بخش .دستوري در ساختار تعدي زبان ظاهر می شودو این ساختار درواحد بند عمل می کند_ي واژي
منظور از فرایند یک واقعه،کنش،حالت،احساس،گفتارو چگونگی . فرایند،مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی فرایند تقسیم می شود

بهرمند  اند که یا عامل فرایند هستند یا فرایند برآن ها اعمال می شود و یا از فرایند مشارکین عناصري.بودن چیزها و پدیده هاست
مهاجر و (می شوند و عناصر پیرامونی عناصري اند که زمان و مکان و شیوه ي عمل و وسایل وشرایط فرایند را فراهم می گنند

 ).48و39:،ص1376نبوي،

 

  فرایندها)1
و ))زدن((شروع شعر با فرایند رفتاري .مورد آن فرایند مادي است 34ایند بهره گرفته است که فر57شاعر از ))اي شب((در شعر  

تغییر .فرایند رفتاري در این شعر دیده می شود 2فرایند ذهنی و  1فرایند رابطه اي و 21.است))خندیدن((پایان شعر با فرایند رفتاري 
اگر فرایند هاي رابطه اي ، ذهنی .دنبال تغییر فضاي حاکم بر شعر استفرایند ها و تنوع آن ها نشانه ي آن است که شاعر به 

  .ورفتاري را که فرایندهاي فرعی اند در فرایندهاي اصلی به گنجانیم فضاي پویا ومتحرك را می بینیم

  

  شرکت کنندگان درفرایند)2

ر حضور دارد،شب است در این شعر نگاهی به شرکت کنند گان در فرایند نشان دهنده ي آن است که تنها عنصري که در شع
و .فعل هاي ناگذر یک ارزشی اند،زیرا تنها یک شرکت کننده را می پذیرند.اند))گذرا((فرایند،فعل27و ))ناگذر((فرایند،فعل 30

ه نشانه ي انجام یا رخداد فرایندي بدون مشارکت دیگراند،اما فعل هاي گذراچند ارزشی اند و می توانند چند شرکت کننده داشت
هم چنان که نوع فرایندها نشان می دهد شاعرهم ارز با هم از تنوع فرایند ها .باشند،و درواقع به نمایش گذارنده ي فعل و انفعال اند

  .بهره می گیرد تا فضاي حاکم بر شعر راازیکنواختی خارج کند

  

  عناصر پیرامونی  فرایندها)3
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فرایندي که بدون عناصر پیرامونی آمده اند،سایر فرایند هاي  9غیر از .گیردشاعر از عناصر پیرامونی فرایندهانیز بهره می      
عنصر مکانی را در شعر 40شاعر . عناصر دیگري را نیز با خود به هم راه دارنددراین میان عناصر مکانی اهمیت ویژه اي دارند

م و اندوه وبد بینی اجتماعی زمان او مربوط این عناصر نیز بیشتربه غ.خودگنجانده است و این نشان از صحنه پردازي قوي اوست
  ...به جانم آتش،زجاي،ز روي خود و:می شود

  

  عناصر پیرامونی  شرکت کنندگان در فرایند  فعل فرایند

    تیره شب  مادي/دانستن

  مکانی/که آن جا چه نهفته اي  )محذوف(تیره شب  رابطه اي/بودن

  مکانی/ز درد خونین   دل  رابطه اي/بودن

  مکانی/ز غم مکدر  رخ  ه ايرابط/بودن

  مکانی/بسی سر پر امید  سر  رابطه اي/ بودن

  مکانی/ در بر  یار  مادي/ گرفتن

  مکانی/ در سایه  آن در خت  رابطه اي/بودن

  مکانی/عجز بشر  این فجایع  ربطه اي/بودن

  مکانی/ که حقیقت جهان  آن  رابطه اي/بوذن

  مکانی/در مسیر تو  طاقتم  مادي/فرسودن

  مکانی/ زین منظر  عاقبت سود  ه ايرابط/بودن

      رابطه اي/بودن

    تو  مادي/ایستادن

  مکانی/ به شکل خوف آمد  )محذوف(تو  رابطه اي/ بودن

  مکانی/در ره عشق  )محذوف(تو  رابطه اي/ بودن

  مکانی/ یا دشمن جان من  اي شب  مادي/گذاشتن

  مکانی/این شگفت کاري  من  مادي/گذاشتن

  مکانی/الت خویشبه ح  اي شب  مادي/گذاشتن
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  مکانی/ با جان فسرده و دل ریش  من  مادي/فرو گرفتن

  مکانی/خواب  باد  مادي/همی وزید

  مکانی/ کز هر طرف  وقتی خوش  مکانی/ بودن

    مرغ سحر  مادي/کشیدن

  مکانی/به تو نظاره  من  مادي/کردن

  مکانی/بخواب  اي شب  مادي/یاد آوردن

    )محذوف(من  مادي/گذاشتن

  مکانی/به یاد  )محذوف(من  اديم/ اندر آمدن

  مکانی/ز هر فسانه  )محذوف(من  رابطه اي/شدن

    اي شب  مادي/ گذاشتن

  مکانی/ که چشم ها  )محذوف(اي شب  مادي/ بستن

  

  مکانی/به من  این جهان  مادي/خندیدن

  مکانی/به جانم آتش  )محذوف(تو  مادي/زدن

  مکانی/ ز جاي بر کن  )محذوف(تو  مادي/کندیدن

  مکانی/ز روي خود فرو کش  )محذوف(تو  مادي/ فرو کش

  مکانی/ باز گذار  )محذوف(تو  مادي/ گذاشتن

  مکانی/بمیرم  )محذوف(من  مادي/مردن

  مکانی/روزگار  )محذوف(من  ذهنی/دیدن

    زمانه ي دون  رابطه اي/ بودن

  مکانی/ دیده  اشک  مادي/باریدن

  سبب/ به کدورت و الم  عمري  مادي/رفتن
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  ))اي شب((ساخت بینا فردي شعر 

زبان براي بر قراري،حفظ و تنظیم به کار گرفته می شودو معنی هم چون شکلی از کنش مطرح می شود،و طی آن گوینده با 
به عبارتی دیگر شرکت کنند گان در کنش کالمی با هم . ورت دهدنویسنده به کمک زبان عملی را نسبت به شنونده یا خواننده ص

خبري می دهد،فرمانی می دهد،سؤالی می پرسد و پیشنهادي :رابطه بر قرار می کنندو در این رابطه هر یک ایفا گر نقش می شود

  چگونگی/ چون  عمر باقی  مادي/سپاردن

  مکانی/نه بخت بد  مرا  رابطه اي/بودن

  چگونگی/هیچ  اي شب  رابطه اي/ بودن

  چگونگی/چندین  مرا   مادي/ کردن

  مکانی/غم زمانه  مرا  رابطه اي/ بودن

  مکانی/دل و قرار از  من  مادي/بردن

  مکانی/فتنه اي سخت  تو  رابطه اي/شد

  مکانی/این قصه  من_تو  مادي/ کردن

  چگونگی/ هیچ قصه  این  رابطه اي/ بودن

  _  _  رابطه اي/ بودن

  چگونگی/ ولیک باید از درد  ناالن  رابطه اي/ شد

  _  زارزار  مادي/گریستن

  مکانی/ز بی قراري  دل  مادي/شکستن

  چگونگی/باري  این فسانه  مادي/کردن

  مکانی/آن جا که  شاخ گل  مادي/ریختن

  مکانی/ بر در  باد  مادي/کوفتن

  مکانی/آن جا که  آب مواج  يماد/ریختن

  _  مه منور  مادي/ریختن

  -  _  مادي/تابیدن
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وجه فعل قضاوت .ی یابنددستوري به وسیله ي ساختار وجهی بند تحقق م_این نقش هاي ارتباطی در الیه ي واژي.مطرح می کند
مهاجر (گوینده را نسبت به وقوع فعل یعنی قطعی یا غیر قطعی بودن و یا امري بودن آن نشان می دهد

  ).52_50و27:،ص1376ونبوي،
بار از وجه اخباري بهره  48شاعر . نگاهی به ساخت وجهی نشان این شعر نشان می دهد که وجه هاي جمله ها بیشتر اخباري است

  .کاربرد وجه اخباري نشان از قطعیت خبر در نزد شاعر دارد.بهره گرفته است 9است و از وجه امري  می گرفته

 
  :نتیجه گیري

نقشی نشان می دهد که این نگرش می تواند با تجزیه وتحلیل _نیما برمبناي زبان شناختی سیستمی))اي شب((خوانش شعر
البته دانش زمینه اي نیز به یاري تحلیل گر می آید تا او بتواند به تفسیر .کالم راه گشلیی براي خواندن عمیق تر متون ادبی باشد

سخن کاوي این شعر نشان دهنده ي آن است که شاعر با ساخت اندیشگانی،بینافردي ومتنی خود .جامع تر و معقول تر دست یابد
نشان می دهد که  آرایش اطالعاتی خود او با.آنچه در ذهن خالق خود پرورانده بود به تصویر کشیده است.که مکمل یکدیگرند

چه چیزي برایش اهمیت داردو با ابزارهاي انسجامی،ما در مقابل واژگانی قرار می دهدکه به آن ها عشق می ورزد،واژگانی که به 
از گردش  فرایندهاي فعلی این شعر گویاي ا ین واقعیت است که اوغم و اندوه زیادي دارد،و.نوعی به یأس و ناامیدي مربوط اند

ساخت وجهی شعر نیز خواننده را به قطعیت سخنان شاعر مطمئن می کند واین که او به حرف هایش اعتقاد .روزگار رضایتی ندارد
 .دارد
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٢٢٠ 

  مکاشفات عرفا يهخدا در آین

  )با تکیه بر مکاشفات روزبهان بقلی(

 

  1مهسا رون

  :چکیده

هاي  توان نمونه دانند اما می انتقال به دیگران و ناگفتنی می هاي عرفانی خود را غیرقابل ، حقایق شهودي و یافتهاي از عرفا هرچند پاره
و روزبهان بقلی در تمهیدات القضات در  همچون عین(صورت دست اول و از زبان خود صاحبان تجربه  فراوانی از این مکاشفات را به

یافت که عارف ) تذکرةاالولیاءهاي عطار در  همچون گزارش(و یا به صورت منقول از زبان دیگران  )...االسرار و عبهرالعاشقین و کشف
برخی از عرفا در . هاي مهم این مکاشفات، دیدار عارف با خداست است؛ یکی از درونمایه تجربه خود را از یک دیدار روحانی بیان کرده

ه 606 – 522(روزبهان بقلی. شوند» تشبیه«ترسیدند متّهم به  گرفتند چراکه می  ظر میبیان این دیدارها براي مخاطب عام مالحظاتی را درن
است باز هم از اینکه  نیز ازجملۀ عرفاست که علیرغم مکاشفات عجیبی که در آن دیدارهاي خود را با حضرت حق روایت کرده) ق.

هاي او از دیدار با تجلّیات صفات جمال و جالل حق در  تتمایز روای. مخاطب او را به تشبیه خالق به مخلوق متّهم کند بیم دارد
  . قابل توجه است االسرار کشف

  

  االسرار کشفمکاشفه، تشبیه یا تنزیه، دیدار با خدا،  :ها کلیدواژه

                                                        
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی  - 1

 )ره(خمینی المللی امام زبانان دانشگاه بین مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
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  مقدمه

کند،  تجلّی می رسند که انوار الهی در قلب آنها برخی از سالکین الی اهللا در سایۀ مراقبات و اعمال عبودي خود به جایگاهی می
این اطّالع از معانی غیبی و امور حقیقی . شوند رود و به دیدن حقایق و عوالم غیب نائل می ها از برابر دیدگان آنها کنار می حجاب

آنچه که . اند گویند که انواع مختلفی ازجمله کشف صوري و معنوي براي آن برشمرده» مکاشفه«یا » کشف«ماوراء حجاب را 
است و  پردازان غربی بوده بینند از دیرباز موضوع بحث فیلسوفان، متکلّمان، علماي اسالم و حتی نظریه اشفات خود میعارفان در مک

اند؛ یکی از موضوعات مهم در مکاشفات عرفا  بینی و اعتقاد خود این تجربیات عرفانی را تفسیر کرده هریک متناسب با جهان
عی رؤیت خدا در . رخوردهاي متفاوتی ازجانب اندیشمندان هستیمباره شاهد ب است که دراین» دیدار با حق« برخی عارفی را که مد

تنها امکان این  عربی، که خود نیز اهل مکاشفه بوده، نه اند و برخی همچون ابن دانسته» تشبیه«است اهل  هاي مختلف شده جلوه
  .است و صفات او دانستهتجربیات را رد نکرده بلکه تمام هستی را جلوة ذات حق و تجلّی اسماء 

ل . اند توان نام برد که در آن به تعریف و تفسیر مکاشفات عرفانی پرداخته دربارة آثار مختلفی از گذشته تا حال می دستۀ او
الشَأناست؛ همچون  اش را در قالب خواب یا بیداري روایت کرده آثاري است که عارف خود تجربیات عرفانی ود حکیم ترمذي  ب

سهلگی ـ که درخالل آن  دفتر روشناییآمده است همچون » در حدیث دیگران«روزبهان بقلی یا این تجربیات  االسرار کشفیا 
عطّار نیشابوري؛ دستۀ دوم آثار  االولیاء تذکرهمحمد بن منور و  اسرارالتوحیدمکاشفات بایزید بسطامی و معراج او روایت شده ـ  یا 

است که هریک از این نویسندگان ... هجویري و المحجوب کشفابوطالب مکّی،  القلوب قوتسراج،  الّلمعنظري عرفان همچون 
از معدود  االسرار کشفدر این میان . اند هاي آن اختصاص داده فصلی از اثر خود را به تعریف و تفسیر مکاشفه و تبیین ویژگی

. است ویژه دیدارهاي او با خدا، به قلمِ خود او ذکر شده به انگیز و نابی از مکاشفات روزبهان بقلی، هاي شگفت کتبی است که نمونه
از کارل ارنست را مبناي پژوهش خود قرار دادیم که  تجربۀ عرفانی و شطح والیت در تصوف ایرانی: روزبهان بقلیبنابراین کتاب 

  .پرداخته است االسرار کشفدر آن نویسنده به نقل و تفسیر مکاشفات روزبهان از نسخۀ خطّی 

  

  چیستی مکاشفه و نظر عرفا درباب آن

: م1968منظور،  و ابن 1087/ 2: م1893شرتونی، (اند  را آشکار کردن و کنار زدن پوشش چیزي دانسته» کشف«معناي لغوي 
باشد که مشتمل بر معانی غیبی و امور حقیقی به نحو  آگاهی از عوالم ماوراي حجاب می» کشف«؛ اما معناي اصطالحی )9/300

. شود که قابل توصیف به بیان نیست اي حضور محسوب می گونه» مکاشفه«همچنین ) 138: 1377جرجانی،. (و وجود است شهود
  )169همان، (

پیر . اند عرفا و اندیشمندان جهان اسالم درباب مفهوم مکاشفه، شرایط وصول به آن و کیفیت و انواعش فراوان سخن گفته
استغراق دل در ذکر، امتالء سرّ از نظر و استبصار : شمارد داند و سه عالمت براي آن برمی مکاشفه را استغراق دل با حق می هرات

  :قشیري نیز گوید). 69: 1382انصاري، : نک(ضمیر به حقیقت 

ود  د، محاضرت حاضر آمدن دل بود و ازپسِ این هر دو مشاهده بود و مکاشفت ازپسِ او بو118[... محاضره ابتدا ب[ 
ود و آن وجود حق بود چنانکه هیچ تهمت نماند و این آنگاه بود که آسمان سرّ صافی شود از  پس ازین مشاهده ب
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جنید گفت وجود حق با کم کردن  ]که[هاي پوشیده به آفتاب شهود تابنده از برج شرف و حق؛ مشاهده آن است  منع
داوند مکاشفه مبسوط بود به صفات او و خداوند خداوند محاضره بسته بود به نشانهاي او و خ ]پس[. تست نفست را

  )118و117: 1340نام، بی. (بود و شک را آنجا راه نبود مشاهده به وجود رسیده

  .بنابر این تعریف مکاشفه دیدار با صفات حق است و مشاهده، لقاء با ذات حق

ت که کشف در بیداري یا حالتی بین خواب و رسد تفاوت مکاشفه و رؤیا آن اس چنان که در آثار عرفا آمده به نظر می آن
: باره گوید احمد غزالی دراین. شود و از آن فنا بقایش دهند عارف در این حال از صفات بشري فانی می. افتد بیداري اتفاق می

چون طالیۀ  ...چون عاشق معشوق را بیند، اضطراب در وي پیدا شود، زیرا که هستی او عاریتی است و روي فراقبلۀ نیستی دارد«
  ).282: 1358غزالی، (» .وصال پیدا شود، وجود او رخت بربندد

حقیقتش ظهور . بیند کشف بیان پوشیدگی است بر فهم، چنان شود که به چشم می«: گوید خود روزبهان در تعریف کشف می
لک و ملکوت است و جالل قدم جبروت دیدة عارفان را، در دیدة  الل خود، تا بدان جمال وجهش ایشان پوشیده سناي ج ]406[م

لک غیبتش درنگرند و از هر صفتی فهمی در معرفت کنند. بینند او معتقد است اهل مشاهده در سه ) 407و  406: 1382(» .آنگه به م
ل پیش از وجود انسانی ارواح آن هنگام که خطاب . شوند جایگاه به رؤیت حق نائل می م«او کُ برب دیدار بر آنان رسید طالب » ألست

رؤیت ثانی در عالم دنیاست اما فقط . جمال حق شدند و حق حجاب جبروت را کنار زد و جمال جالل ذات خویش به آنان نمود
خواند در سراي  می» رؤیت اعظم«است و مشاهدة سوم نیز که آن را  براي ارواحی که روحشان با عوارض بشري محتجب نشده

  ). 133و 132: 1366: کن(بقاست که هرگز از عارف منقطع نشود 

گوید که در هرکدام چه چیزهایی از غیب بر سالک ظاهر و  دهد و می عربی نیز پس از آنکه انواع کشف را توضیح می ابن
اگر به صفت جمال «شود که  رسد و در آن عارف به دیدار با حق نائل می می» کشف صفاتی«گردد درنهایت به  مکشوف می

ضرت پدید آید و اگر به صفت جالل مکاشف شود فناي حقیقی پدید آید، و اگر به صفت مکاشف شود ذوق شهود جمال ح
ت مکاشف شود وحدت پدید آید ماند و  رسد اما از توصیف آن بازمی می» کشف ذاتی«او سپس به ). 806: 1383: نک(» .وحدانی

  . قاصر است» کشف ذاتی«کند که عبارت و اشارت از توصیف  اشاره می

  

  بیان مکاشفات هاي دشواري

ه است بنابراین صاحبان تجربه همیشه براي  تجربیات عرفانی زبانی رمزگونه و تمثیلی دارد چراکه متعلق به عالمی وراي عالم ماد
روزبهان در نقل یکی از دیدارهاي خود با حضرت حق به این . شوند بیان تجربیات خود در قالب کلمات و الفاظ دچار مشکل می

  :است هنکته اشاره کرد

هاي  حجاب. مایه و خیاالت روحانی بر من هجوم آوردند ها خیاالت نفسانی و خیاالت کم تحقیق در شبی از شب به
. را رؤیت کردم، و در اشکال آنها تفکر و تأمل کردم، قلبم از رؤیت برخی از آنها شکست ]آنها[آنها دریدم و لطایف 

و مرا متغیر و [ناگهان جمال حق بر من ظاهر شد ... و فشردگی شد ]ضیق[ام از رؤیت بعضی از آنها دچار تنگی  سینه
سن و جمالی را شاهد بودم که قادر به توصیف  آن ]متبدل کرد نیستم ]و محدود کردن آن در قالب کلمات[چنان ح ...

  ).128: 1383ارنست، ) (180بند (
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خود روزبهان در . است داشته ازگویی مکاشفات خود بازمیمانع دیگر، بیان این تجربیات براي نامحرمان بوده که عارف را از ب
بیان این مطالب، دشوارترین کار براي من است، «: گوید خواهد مکاشفاتش را ثبت کند می پاسخ به دوست سالکش که از او می

آن را  ]ر و قشریونعلماي اهل ظاه[عظیمی خواهم شد، ازآنجایی که اهل رسوم علم  ]98[زیرا در ابراز این مقامات دچار مشقت 
همان، (» )5بند... (افتند ورزند و در دریاي بال فرومی واسطۀ آن عتاب می کنند و به می ]طعنه[کنند، پس در آن به ما انتقاد  درك نمی

  ).99و98

ن است بیان آ ها ازطریق منطق حاکم بر عقل و حواس در شرایط آگاهی ادراك نشده این مشاهدات و یافته«سدیگر آنکه چون 
در معنی حقیقی خود مجاز و در معنی مجازي خود ... کلمات. نیز تابع منطق بیان ادراکات عادي و مشترك نخواهد بود

اي که  درواقع حالت عاطفی و روانی حاکم بر صاحب تجربه و نوع تجربه). مقدمه، پانزده: 1386پورنامداریان، (» .اند حقیقت
هاي محسوس و  هراندازه که موضوع مکاشفه از واقعیت. سازد ناپذیر می را توصیفخواهد آن را به دیگران منتقل کند آن  می

شود بنابراین اینجاست  تر و زبان عادي از انتقال آن عاجزتر می معمولی دورتر باشد ادراك آن نیز براي دیگران دشوارتر و پیچیده
  )30همان، : نک. (گیرد که زبان براي افزایش ظرفیت بیانی خود از صورخیال کمک می

  : گوید روزبهان در بیان یکی از مکاشفات خود می

در بهترین و زیباترین صورت شهود کردم، دچار وجد   هنگامی که او را به وصف جالل و جمال در خانۀ خویش،... 
حدیث  ]ذکر[در آن حاالت وجد و حال قلبم ... ورزي کردم، و شوق و اشتیاقی وافر به حضرتش پیدا کردم شدم، عشق

رسوم عقول و [تعالی، عقل جزئی و علم ظاهري  تشبیه و تعطیل را به فراموشی سپرد، براي اینکه به هنگام مواجهه با حق
  )126: 1383ارنست، ) (157بند . (شود ساقط می ]علوم

ل جزئی او تر اشاره شد، ازآنجاکه در لحظۀ دیدار با حق، عارف از صفات بشري فانی شده و عق طور که پیش بنابراین، همان
  . نیست» ذات بالکیف«رخت بربسته هنگام بازگشت به هوشیاري قادر به توصیف آن 

   

  !تشبیه یا تنزیه؟: رؤیت خدا در مکاشفات

و اگر او را از » تشبیه«ویژه انسان، مانند کنند معتقد به  هایش، به در علم کالم اگر خداوند را در ذات، صفات و افعال به آفریده
و اهل » مشبهه«اهل عقل گروه اول را . اند شده» تنزیه«ها و هرآنچه که از ساحت او مبرّاست منزه سازند معتقد به  یدههاي آفر ویژگی

  .خوانند می» معطّله«سنّت گروه دوم را 

اهللا«در قرآن کریم، آیاتی تشبیهی همچون  در کنار آیاتی تنزیهی همچون ) 48/10/ فتح(» ایدیهم فوقَ   ید»هکمثل شیء لیس «
وجود آورد اما تعدد آیاتی که متضمن تشبیه بود گسترش و  هاي درازدامنی بین اندیشمندان مسلمان به بحث) 42/11/شوري(

ویژه در بین پیروان اشاعره به  رویکرد متکّی به نص صحابه و تابعین موجب رشد دیدگاهی تشبیهی در بین اهل سنّت شد و بعدها به
  ).348-341: 1384الدوست، و: نگ. (اوج خود رسید

عربی بیشتر بر  گویا عرفاي پیش از ابن. عربی است تشبیه و تنزیه در نزد عارفان نیز مطرح بود و از مباحث محوري در مکتب ابن
نزیه است عربی تنزیه آمیخته با تشبیه است و معرفت صحیح از نظر او جامع میان تشبیه و ت اند اما از دیدگاه ابن تنزیه حق تأکید داشته

البته این مطلب ناظر به ذات حق نیست چراکه ذات قابل . و این دو مکمل یکدیگرند و تصور یکی بدون دیگري ممکن نیست
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عربی و پیروانش مقام االهیت حق است که مرتبۀ ظهور و تجلّی  از دید ابن. شناخت نیست بنابراین نه قابل تشبیه است و نه قابل تشبیه
کند درواقع در مقام  یعنی آنجا که حق در اسماء و صفات خود بر عارف تجلّی می. باشد مقام تنزیه و تشبیه میو به تعبیري همان 

د یعنی همان مقام تشبیه است ن«دانند که حق را  عربی نیز عارف محقّق را کسی می بنابراین شارحان آثار ابن. وجود مقیذاته حیث م «
-348: 1384شمس، : نگ. (قام تجلّی و ظهورش در موجودات قائل به جمع تشبیه و تنزیه باشدمنزه از تشبیه و تنزیه بداند و در م

353(  

کوشد تا اسماء و صفات جمالی الوهیت را که در صورت گل سرخ بر او تجلّی یافته توصیف کند اما خود  روزبهان خود می
روزبهان در بخش دیگري از ). 122: 1383ارنست، : نک( شود کند که منزه بودن خداوند از هرگونه تشبیهی مانع او می اقرار می

م انسانی، همانند مخلوق  او از خدایی یاد می. نیز اظهاراتی درباب تنزیه حق دارد االسرار کشف ه، تمثّل یا تجسکند که ازطریق تشب
ا پس ). تعطیل(و کامالً از او جداست  اي با او ندارد واسطۀ تجرید و انتزاع او از مخلوق، هیچ رابطه به... و ) تشبیه(خویش نیست  ام

دارد که  دهد و اظهار می واسطۀ پیش آمدن یک تجلّی الهی موضعش را تغییر می از دفاعیۀ  قرّایی که درباب تنزیه دارد ناگهان به
مچون دیگر توان نتیجه گرفت که روزبهان نیز ه بنابراین می). 126همان، : نک(است  خدا را در زیباترین صورت شهود کرده

صاحبان مکاشفه در عمل به جمع بین تشبیه و تنزیه معتقد است اما از بیم آنکه مبادا مورد تهمت جاهالن واقع شود و او را اهل 
بدان اگر خوف از جاهلینی نبود که تشبیه خالق به مخلوق را به «: گوید چنانکه خود می. کند تشبیه بدانند از تنزیه صرف دفاع می

  ).164همان، (» )129و128بند ... (کردم ام، اشاره می آنچه از حق سبحانه را رؤیت کرده ]هرآیینه[ادند، د من نسبت می

اگر اشتباه نکرده باشم بسیاري از آنچه به نام وحدت «: گوید کند، او می گیري جالب توجهی می باره نتیجه نیکلسون نیز دراین
گیرند چیزي نیست جز نتیجۀ جمع صوفیان میان  ت آن را بر ایشان ایراد میشود و اهل شریع وجود در تصوف اسالمی خوانده می
نیکلسون، (» شان؛ یعنی درنظر گرفتن خداوند در هر چیزي و در عین حال فراتر از هرچیزي جانب تشبیه و تنزیه در تجربۀ شخصی

1382 :51.(  

ند معانی توحید و تنزیه الهی را بفهمند به طوري که ا نیکلسون معتقد است صوفیه ازطریق وجد صوفیانه و در حال فنا توانسته
. تواند حقیقت او را بشناساند زیرا هیچ کس غیر خود خداوند نمی. هاي آنها تجلّی کرده و خود را به آنان شناسانده است حق در دل

عا کند که به معرفت شهودي حق رسیده مگر آن کس که خدا قلبش را از آل همچنین کسی نمی ها پاك کرده و به  ودگیتواند اد
  ).55همان،: نک(است  مقام وحدت رسانیده

 خدا در مکاشفات روزبهان بقلی 

رنگ  امر مطلق بی«ها و مکاشفات صوفیان درواقع یک چیز است و آن عبارت است از دیدار با  اساس همۀ رؤیاها و رؤیت«
الکیف بی ی  و حس منتقل میاما وقتی این مکاشفات و رؤیاها به عالم زبان . »شکل بِ شود و از آن با عناصر زبان و ادراك حس

» .»خواب یک خوابست اما مختلف تعبیرها«گیرد، به قول صائب تبریزي  ها و تصاویر مختلفی به خود می کنند صورت گزارش می
  )216: 1385فتوحی، (

ت و خلّاقیت ویژهاند در بیان این تج هاي ناب شخصی داشته صوفیانی همچون روزبهان بقلی که تجربه اي دارند که  ربیات فردی
  )217و216همان، : نک. (شود بدان پی برد از خالل تصاویر ابتکاري آنان می

  :بندي کرد توان آن را در چهار موضوع کلّی تقسیم موضوع مکاشفات بصري روزبهان بسیار مختلف و متنوع است که می
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، )ع(و خضر نبی ) ص(ویژه حضرت رسول اکرم  ن رؤیت انبیاء بههمچو) بزرگان دینی و عرفانی(دیدار او با اشخاص .1
 ؛...دیدار با اولیاء حق همچون بایزید بسطامی، دیدار با جماعت صوفیه یا پیران طریقت و

اي درحال پرواز در عوالم وجود، شاهینی که روي  اهللا، پرنده دیدار او با مراتب مختلف روح خود در هیئاتی همچون ناقه .2
 ؛... آید و نشیند، عروسی که از حجله بیرون می مچ حق می

ساقی آن است، رؤیت عالمی از ) ص(دیدار با عناصر و عوالم عجیب همچون دیدن دریایی از شراب سرخ که پیامبر .3
ساحل که همۀ انبیاء در آن غرقه بودند، رؤیت سگ زرد دوزخی که زبان افترازنندگان را  مرواریدهاي سپید، مکاشفۀ دریایی بی

 ؛... خورد و یم

 دیدار با خداوند در تجلّیات مختلف؛ .4

بندي این بخش از مکاشفات روزبهان یعنی دیدارهاي او با خداوند  در این مجال اندك برآنیم تا فقط به بررسی و طبقه
  :توانیم به دو دستۀ کلّی تقسیم کنیم شود، می  ترین قسمت مکاشفات وي تلقی بپردازیم؛ این بخش را، که شاید مهم

الکیف است؛ دیدار با ذات حق که توصیف -4-1   ناپذیر و بِ

اي که با طلب روزبهان براي  مکاشفه. کند روزبهان در یکی از مکاشفات خود درواقع مراحل دیدار با مقام الوهیت را بیان می
  :یابد دیدار با ذات حق آغاز و درنهایت با فنا و ورود به عالم وحدانیت پایان می

الهی تشرف و تقرب : پس گفتم. بود توحید بر من ظاهر شد، و اما آثار عالم افعال با من باقی مانده ]بدایع[عجایب 
ر کن ]نعت[خود را به کیفیت  ]ذات[به  ماه  ]در تمثالی از[همچون  ]عالم کُون[جهان آفرینش . تجرید توحید بر من میس

هاي آتش سرخ بدون  سانِ شعاع شود یا به ار میشب چهارده در حالی که به صورت قرص کامل از پشت قلۀ کوه آشک
پس، از علل رسوم [پوشش عوارض صوري را افکندم . تعالی مرا بدان عالم داخل کرد پس، حق. دود، بر من ظاهر شد

قادر نبودم، براي اینکه آن مقام، مقام  ]و خالصی تام از اوصاف بشري[و اما بر انسالخ قطعی از آن رسوم  ]انسالخ کردم
احتراق یافت و  ]سرّم[پس، در آنجا حقایق حقیقت را برایم تأویل کرد، و ضمیرم . و فنا بود ]تنزیه[و استعال  قدس

 ]آسمانی[همان چیزي بود که در کتاب  ]مصداق[مورد خطاب واقع شدم؛ این عالم وحدانیت است، و این . سوخت
 ، شیء هکَمثل یس   )1383،120ارنست، (» .)66بند) (11: 42قرآن، (خود خبر یافتم، لَ

  :است برطبق این مکاشفه، روزبهان پس از طی مراحلی به دیدار حق نائل آمده

  )فنا(مواجهه با حقایق و احتراق سرّ . 3  انسالخ از صفات بشري. 2  گذر روح از عالم آفرینش.1

  

یف. 4  حضور در عالم وحدانیت و مکاشفۀ حق بِالکَ

معرّفی شده که درواقع همان فناي » خالصی تام از اوصاف بشري«اشفات روزبهان ترین شرط دیدار در بسیاري از مک مهم
  .صوفیانه است

رسد سکوت  هایی که از مکاشفات خود داشته اما آنجا که به بیان کیفیت دیدار با ذات حق می روزبهان باوجود همۀ توصیف
  :نماید ناپذیري آن تأکید می کند و بر بیان می
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ها، جالل، عظمت، عزت، جبروت و دریاها و  کبریا را بر من گشود، پس فراتر از آن حجاب هاي تعالی حجاب خداي
سانِ غریبی مبهوت و فقیري مدهوش  برباب عظمت، به. انواري را شاهد بودم که ابراز آنها بر عالم هستی غیرممکن است

اي آنکه خواهان ذات من [! فقیراي «: عظمت مرا مخاطب خویش ساخت ]سرادقات[هاي  ناگاه از سراپرده به. بودم
و قرین او [پس نسبت به او احساس انبساط کردم » چگونه و از کجا به این محل دست یافتی؟! سخن بگوي ]هستی

  )124همان، ). (55بند(» سبب فضل، جود و کرم تو معبود، سید و موالي من به«: و گفتم ]گردیدم

کند و توصیف و توضیح بیشتري درباب کیفیت آن ارائه  دیدار حق اشاره میاز این دسته مکاشفات که روزبهان در آن فقط به 
وقفه میان تنزیه مطلق و ضرورت تجلّی  علت آن کشش بی. یافت االسرار کشفتوان در  هاي دیگري نیز می دهد نمونه نمی
الکیف«درواقع انوار ذات حق در برخی از مکاشفات، ). 124همان، : نک.(است کند و در این موارد او  ن تجلّی میبر قلب روزبها» بِ

  .عنوان صاحب تجربه از توصیف این دیدار عاجز است به

  

  دیدار با تجلّیات صفات حق که قابل توصیف و بیان است؛  -2- 4

خود . شود هاي دیگري از دیدارها، که تعداد آنها نیز قابل توجه است، خداوند در صور مختلف بر روزبهان ظاهر می در نمونه
م «: گوید شود بنابراین می» تشبیه«کرده که با نقل این مکاشفات متّهم به  بینی می و پیشا پسرم، هرکس در این مکاشفات دچار توه

م او ناشی از ایهام تشبیه است؛ پس او واصل نگردیده است و حاصلی براي او نیست، گرچه روایح قدس و  و سوءظن شود، توه
درستی که اینها تجارب قدوسیت و مقاصد سبوحیت و مقامات سابقون درمیان اهل کمال و  بهپس . باشد انس را استشمام کرده

  ).127همان، ) (84بند(» .نهایت است

ها به تفاوت در  رسد تفاوت در این جلوه نظر می به. است گاه عجیبی دیدار کرده هاي مختلف و گه روزبهان خدا را در هیئت
ات صفات جمالی و جاللی حضرت  ت و قدرتش . گردد حق بر عارف بازمیتجلیبر ) صفات جاللی(آنجا که حق با وجه قهاری

کند بسط و  بر او تجلّی می) صفات جمالی(سازد و آنجا که با لطف و رحمت  کند وجود او را یکسره فانی می گري می عارف جلوه
، قبض را نتیجۀ دیدار »بسط«و » قبض«اصطالح روزبهان خود در توصیف دو . آید تجربه می ناپذیر به استقبال صاحب فرحی وصف

دم است و بسط را حاصل رؤیت تجلّیات جمالی حق می با صفات جالل حق می پندارد و اصل آن را  داند که اصل آن فناي سرّ در ق
  ) 115و  114همان، : نک. (داند بقاي سرّ در مشاهدة ابد می

یري که روزبهان از تجلّیات جاللی و جمالی حق ارائه کرده است بسنده هایی از تصاو در این مجال اندك فقط به نقل نمونه
این شیخ شطّاح در توصیف یکی از دیدارهاي خود با صفات جالل، خدا را در هیئت شیري زرد مشاهده کرده و . کنیم می
  :گوید می

بر رأس  در یکی از مکاشفات شیري زرد با هیبتی عظیم رؤیت کردم که لباس او جبروت عظمت بود، و
هاي ایشان در دهانش  تحقیق جمیع انبیاء، رسل و اولیا را خورد، و گوشت به. رفت قاف راه می ]جبل[کوه 

خورد،  بودم، مرا هم می اگر من آنجا می«: پس در ذهنم خطور کرد. بود و خون از آنها روان بود باقی مانده
اي بر  این اشاره. بود او مرا نیز خورده ]تحقیق به[و و خودم را در دهان شیر یافتم، » که ایشان را خورد؟ همچنان

کبریاي قدم بر صورت شیر تجلّی  ]نعوت[حق از اوصاف . سلطنت آن بر موحدین است ]159[قهر توحید و 
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). 57بند(در آن، این است که همانا عارف طعمۀ قهر نکره در مقام فناست  ]نهفته[و معناي حقایق . نمود
  )160و159همان، (

  )160همان، . (کند داند که اوصاف و رسوم بشري را فانی می نست این مکاشفه را تمثیلی از سلطنت و تسلّط قبض الهی میار

شیر او . ماند گریزند اما روزبهان می بیند که همۀ انبیاء و مالئکه از او می در رؤیتی دیگر نیز روزبهان خدا را در هیئت شیري می
این دقیقاً نمادي از تسلیم و فناي روزبهان درمقابل مقام الوهیت است که به این ) 160همان، . (کند بیند و رهایش می را مرده می

  .است صورت در یک مکاشفه بر او تجلّی کرده

کند در هیئاتی همچون  جلوه می... طور کلّی آنجا که حضرت حق با صفات جالل همچون قهاریت، عظمت، کبریایی و به
، شاهی )147همان،(زند  ، مهاجمی که بر مشایخِ مخالف روزبهان سنگ می)143همان،(کند  زبهان را ذبح میاي که رو کننده قربانی

بر ... و) 158همان،(، سواري کماندار )156همان،(، شیخی کبیر بر قلّۀ قاف )151همان،(حاجب درگاه اوست ) ص(که پیامبر
حق سبحانه سوار بر توسن : کند چنین بر روزبهان جلوه می این» منتقم«اي خداوند با صفت  مثالً در مکاشفه. شود روزبهان ظاهر می

) 134بند... . (کردند، غضب نمود تحقیق بر قومی که در عقوبت بندگانش لجاجت می ازل شد، به دستش کمان اتراك بود، و به
  )158همان، (

هان از حضرت حق در این دیدارها ارائه کند تصاویري که روزب گاه که حق با صفات جمالی بر روزبهان تجلّی می اما آن
  :نوشاند بیند که به او شراب اُنس می اي می او خدا را در هیئت ساقی. دهد کامالً متفاوت است می

نفس من پس  ]ابقاي[تعالی در وجوهی از تنوع مردمان بر من ظاهر شد، تمامی آنها به جهت بقاي  سپس جمال حق
نس و قرب نوشانید مرا شراب ]ساقی ازل[او . کردند می از فنایش در نعوت ازل، اظهار لطف آنگاه مرا ترك کرد . هاي اُ

خواهم جمالش را  می«: با خود گفتم... دیدم ]مرآت کَون[، و به هر جهت که رو کردم او را آیینه هستی ]و ناپدید شد[
که زلیخا صورت خویش را در شش درستی  یادآور، پس به شأن زلیخا و یوسف را به«: پس گفت» بالانقطاع شاهد باشم

پس » ...کرد تنها صورت زلیخا نقش بسته بود جهت بر یوسف مصور نمود تا آنکه یوسف به هر جهت که رو می
ه باري لطیفی که ذکر آن کردم[بر این سرّ . اي شهود کردم، گرچه او از حلول و تشبیه منزّه است تعالی را در هر ذر[ 

) 191بند(د، مگر مستغرق در دریاهاي توحید و عارف به سرّ افعال قدم در مقام عشق یاب کسی اطالع و اشراف نمی
  ).  129همان،(

داند آنان که  خوبی می او همچون دیگر عرفا به. است که عرفا بدان معتقدند» وحدت شهود«و این تعابیر روزبهان دقیقاً همان 
حلول یا تشبیه حضرت حق به مخلوقات متّهم خواهند کرد بنابراین خود را  شک او را به اعتقاد به مستغرق دریاي توحید نیستند بی

  . سازد از این اتّهام مبرّا می

سرخ را براساس  روزبهان گل). 162همان، (کند  هایی از تجلّیات جمال، حق بر سر و روي روزبهان گل سرخ نثار می در نمونه 
هاي جمالی، روزبهان  در برخی دیگر از رؤیت. داند رمز شکوه و بهاء حق می ]هللالورد االحمر من بهاء ا[) ص(حدیثی از نبی اکرم 

حق سبحانه با نور ... شتافت او را به وصف و هیئتی از آدم رؤیت کردم که به سوي عالم قدم می«: بیند می) ع(خدا را بر هیئت آدم 
در [... ]مذاب[هاي گل سرخ و همچون تشعشع طالي سرخ  سانِ آرایشی منشعب از گلبرگ این نور به... ]تجلّی نمود[جمال ازل 

  ).165همان، ) (166بند (» ...بود که بر همۀ اشیاء غلبه کرد ]بوتۀ زرگري
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بیند  یا دیگر انبیا می) ع(، حضرت یوسف )ع(کارل ارنست این نکته را که روزبهان صفات جمالیۀ حق را در هیئت آدم 
عنوان مجالیی براي  اکه وجوه و شمایل انسانی انبیا جلوة تام یا مثَل اعالي خداوند هستند بهده است که ازآنج گونه تفسیر نمو این

هرچند که روزبهان در برخی مواقع در «درواقع ارنست معتقد است ). 165همان، : نک(شوند  گري حضرت حق واقع می جلوه
ها بخواهند چیزي از خداوند درك کنند،  نسانشود درصورتی که ا کند، او ملتفت می اش شک می هاي شهودي اصالت رؤیت

  )  169همان، (» .ضرورت دارد ]براي این ادراك هرچند جزئی[تجلّی الهی در هیئت و قالب بشري 

، )166همان، (روزبهان همچنین در دیگر تجلیات جمالی، خدا را در هیئت جوانی نیکوروي از اهالی مکّه، ترکی عودنواز 
  .کند که همۀ اینها درواقع مجالیی است براي ظهور جمال حضرت حق مشاهده می... و) 167همان، ( دامادي در حجلۀ عروسان

  

  :گیري نتیجه

حقیقت این است که نقل مکاشفات و رؤیاهاي عرفا به قلم خود آنان یا دیگران بخش قابل توجهی از متون عرفانی خلّاق ما را 
بسا بسیاري از عرفا از بیم آنکه متّهم به  چه. ربیات روحانی نیز دیدار با خداستهاي مهم این تج مایه یکی از درون. شود شامل می

اند  اند و بیشتر به نقل مکاشفات سمعی خود از خداوند بسنده کرده تشبیه حضرت حق شوند از ذکر جزئیات این دیدارها بیم داشته
ناپذیري مکاشفات بصري خود  با همۀ تأکیدي که بر بیان خورند که چشم می اما در این میان عرفاي جسوري همچون روزبهان نیز به

  . اند مانند و تصاویري بدیع نقل کرده اي از این دیدارها را در قالب روایاتی عجیب و بی اند بخش عمده از حضرت حق داشته

دان پرداخته شد، نداشته و گاه قصد تشبیه حق را، به مفهومی که در مقاله ب آید او هیچ چنان که از سخنان خود روزبهان برمی آن
یف حق مواجه می الکَ شود قائل به تنزیه است و  همواره ساحت خداوندگار را منزّه دانسته است؛ درواقع عارف آنجا که با ذات بِ

کند معتقد به تشبیه  واسطۀ غرقه شدن در عالم توحید و باور به وحدت شهود خدا را در یکایک موجودات مشاهده می آنجا که به
سوز حق قائل به تنزیه مطلق، و در مقام  آید، در مقام دیدار با ذات هستی چنان که از مکاشفات او برمی پس روزبهان نیز، آن. است

کوشد این دیدارها را در قالب تصاویر بدیع در ظرف تنگ  رؤیت صفات جاللی و جمالی حضرتش قائل به تشبیه است و می
  .عبارت بگنجاند
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  :منابع

 . ]جا بی[، بیروت، العرب لسان، )م1968(حمدبن مکرم منظور، م ابن

، ترجمه، توضیحات و تعلیقات کورس تجربۀ عرفانی و شطح والیت در تصوف ایرانی: روزبهان بقلی، )1383(ارنست، کارل 
 . دیوساالر، امیرکبیر

 . اپ ششمطهوري، چ: اهتمام قاسم انصاري، تهران ، بهصد میدان، )1382(محمد  بن... انصاري، عبدا

طهوري، : ، تصحیح و مقدمۀ هنري کربن، ترجمۀ محمدعلی امیرمعزي، تهرانشرح شطحیات، )1389(شیرازي، روزبهان  بقلی
 .چاپ ششم

 .انتشارات منوچهري، چاپ دوم: ، به اهتمام هنري کربن و محمد معین، تهرانعبهرالعاشقین، )1366(شیرازي، روزبهان  بقلی

 .مرکز انتشارات علمی و فرهنگی: الزمان فروزانفر، تهران ، با تصحیحات و استدراکات بدیعالۀ قشیریهترجمۀ رس ،)1340(نام  بی

 .علمی و فرهنگی، چاپ ششم: ، تهرانهاي رمزي در ادب فارسی رمز و داستان، )1386(پورنامداریان، تقی 

: د عرب و سیما نوربخش، تهران، ترجمۀ حسن سیفرهنگ اصطالحات معارف اسالمی، )1377(رسید شریف  جرجانی، می
 .آثار مرجع فرزان

 .شفیعی: ، تهرانعربی فرهنگ اصطالحات عرفانی ابن، )1383(بابا  گل, سعیدي

 .، الجزء االول، بیروت، مطبعه مرسلی الیسوعیهوالشَّوارِد العربیۀ فُصح المواردفی اقرب، )م1893(شرتونی، سعید 

، زیرنظر کاظم موسوي 15، جلد دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، در »در عرفان: زیهتشبیه و تن«، )1387(شمس، محمدجواد 
 .353-348مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، ص: بجنوردي، تهران

 . انتشارات دانشگاه تهران: ، به اهتمام احمد مجاهد، تهرانمجموعۀ آثار فارسی احمد غزالی، )1358(غزالی، احمد 

 .سخن: ، تهرانبالغت تصویر، )1385(فتوحی رودمعجنی، محمود 

 . 3سخن، چ: کدکنی، تهران ، ترجمۀ محمدرضا شفیعیتصوف اسالمی و رابطۀ انسان و خدا، )1382(ا .نیکلسون، رینولد

، زیرنظر کاظم موسوي 15، جلد دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، در »در علم کالم: تشبیه و تنزیه«، )1387(والدوست، بیتا 
.348-341مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، ص: بجنوردي، تهران
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٢٢١ 

  کیومرث صابري» دو کلمه حرف حساب«نقیضه در 

  
 1نجمه زارع بناد کوکی

  چکیده

-ها و معضالت جامعه در آن دیده میو همچنین ضعف اي است که جریانات، وقایعي آیینهطنزهاي سیاسی و اجتماعی به مثابه

دهد، حساسیت آنها را نسبت به معضالت جامعه را نسبت به جریانات و مسائل جامعه افزایش می مردم این نوع طنز آگاهی. شود
ي ادبی زند؛ به همین جهت مطالعه در مورد این گونهرود که جامعه دست به اصالح و خودسازي میانگیزد و تا آنجا پیش میبرمی

توان گفت که اند؛ ولی میب اسالمی، طنزنویسان بسیاري طنز نوشتهبعد از انقال. دهدما را در شناخت معضالت اجتماعی یاري می
هاي طنزآمیز آقا و اقبال به نوشتهي گلاند و آمار فروش مجلهي کیومرث صابري فومنی محبوب دل مردم نبودههیچ یک به اندازه

تا  1363هاي که بین سال» ابدو کلمه حرف حس«ستون . خود گویاي این امر است» دو کلمه حرف حساب«ویژه ستون وي به
در . هاي سبکی این ستون طنز استیکی از شاخصه» نقیضه«شگرد . شد، تأثیر بسیاري بر مردم و مسئوالن داشتمنتشر می. ش1377

هاي متفاوت نقیضه نگاهی بیاندازیم و سپس انواع گوناگون نقیضه را در ستون این مقاله تالش بر این است که نخست به کارکرد
هر دو » دو کلمه حرف حساب«هاي موجود در رسیم که نقیضهسرانجام به این نتیجه می. بررسی کنیم» و کلمه حرف حسابد«

هاي جامعه سزایی در اصالح ناراستیهایی با کارکرد نقد ادبی، تأثیر بهویژه نقیضهها بهنقیضه. کارکرد نقد ادبی و غافلگیري را دارد
( هانویسی، غلط نویسی و ستون برخی از روزنامهبیشتر متوجه عربی» دو کلمه حرف حساب«ها در ستون دارد، آماج این نوع نقیضه

  .است...) کوتاه و گویا، مکتوب سیاسی هفته و پیامهاي مردمی

  

طنز سیاسی، نقیضه، نقیضه با کارکرد نقد ادبی و نقیضه با  کیومرث صابري، دو کلمه حرف حساب،: هاکلید واژه
  .افلگیريکارکرد غ

                                                        
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - 1
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  مقدمه. 1

گیرند تا متن را طنزآمیز کنند البته این بدین معنی نیست که خود طنزنویسان طنزنویسان از تعداد مشخصی شگرد بهره می
از این . بندي کردي مشخص تقسیمتوان در چند دستهها اغلب مشترك است و آنها را میخالقیتی ندارند بلکه ساختار این تکنیک

خورد؛ ولی هاي بسیاري به چشم میشود در ادبیات فارسی نقیضهترین شگردهاي طنزساز محسوب میی از عمدهمیان نقیضه یک
سازان اثر اخوان ترین اثر در این زمینه کتاب نقیضه و نقیضهها بسیار کم است شاخصکار علمی انجام گرفته در مورد این نقیضه

کند وي در مورد ي جد و هزل تقسیم میپردازي در ایران نقیضه را به دو دستهثالث در کتاب نقیضه و نقیضهاخوان. ثالث است
ي گویی، یا رد و تخطئهدر شعر به معنی نقض و شکستن و جواب مخالف جد و جدالی براي مقابله و نظیره«: گویدي جد مینقیضه

» .بنامیم» ي جدنقیضه«براي تمیز و تفاوت، بهتر است این را و ... شعر شاعري دیگر، یا کالً اثر ادبی و فکري دیگر اعم از شعر و نثر
  ) 30: 1374اخوان ثالث، (داندفرنگیان می  parodyبرد و آن را معادل نام می» ي هزلنقیضه«سپس او از ) 29:1374اخوان ثالث،(

لی معادل مناسبی نیست و پذیرفته شده است و )parody(رسد با وجود آنکه اصطالح نقیضه در برابر پاروديبه نظر می
ترین پارودي با توجه به قدیمی) 17: 1389فالح، صابري، (».تر است که نقیضه معادل بورلسک به کار برده شود نه پاروديمناسب«

در ادبیات «. شودیا تقلید طنزآمیز محسوب می) burlesque(هاي بورلسکتعاریفی که از آن ارائه شده یکی از زیر مجموعه
اند و نقیضه به تنهایی بار تمام این ، زیر عنوان نقیضه جاي گرفته...هاي پارودي، بورلسک، تراوستی و ي مقولههفارسی هم

هاي موجود را در بر بگیرد، کاري دشوار ي نمونهکشد؛ بنابراین، ارائه تعریفی روشن از آن که همهاصطالحات را بر دوش می
کنند به تعریف اگفته نماند که تعاریف جدیدي که منتقدان معاصر از پارودي ارائه میالبته ن) 30: 1389فالح و صابري، (».است

  .تر استنقیضه در ادبیات فارسی نزدیک

هاي کیومرث صابري » دو کلمه حرف حساب«به هر روي چون در این مقاله بیشتر تمرکز ما بر روي تقلیدهاي طنزآمیز در  
کنیم و منظور ما از هاي این دو صرف نظر میبورلسک و پارودي و تفاوت و شباهتاست از پرداختن گسترده به مباحث نظري 

شامل انواع متون ادبی و غیر ادبی و گفتار در معناي بسیار (ي محصولی فرهنگی ـ اجتماعی تقلید یا تغییر شکل عامدانه«پارودي 
- اً تمسخرآمیز، موضوع اصلی خود را باز آفرینی میکننده، نه لزوماست که با دیدگاهی دست کم سرگرم) ي باختینی آنگسترده

  )  171: 1389صدریان، (».کند

ي اطالعات بین هاي طنز بعد از انقالب اسالمی است که در روزنامهترین ستونیکی از پرمخاطب» دو کلمه حرف حساب«
کند و یکی از مشهورترین یروي میاین ستون طنز با وجود ظاهر پراکنده از سبک خاصی پ. شدچاپ می 1377تا  1363سالهاي 

پردازي و کیومرث صابري در نوشتن این ستون از شگردهاي چون نثر ادیبانه، شعر، شخصیت. هاي کیومرث صابري استنوشته
. است» نقیضه«گیرد؛ ولی یکی از شگردهایی که نمود خاصی دارد شگرد بهره می... العارف، ایهام، کنایه وداستان پردازي، تجاهل

-کیومرث صابري را بررسی کنیم و نشان بدهیم که نقیضه» دو کلمه حرف حساب«هاي ستون کنیم نقیضهر این مقاله تالش مید
  .کندهاي او چه کارکردهایی را دنبال می

  تعریف نقیضه. 2

ي نوعی نوشته«بورلسک . شودبررسی می) burlesque(هاي طنزآمیز در ذیل عنوان بورلسک در ادبیات انگلیسی تمام تقلید
گیرد تا ضمن مسخره کردن، آمیز موضوع، سنت، شیوه یا اثري هنري شکل میطنزآمیز است که از تقلید ناجور، مضحک و اغراق

ي بورلسک موقر یا بورلسک را به دو دسته) 226: 1389اصالنی، (».ها، افراد یا آثار ادبی را به چالش کشدآداب و رسوم، عادت
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ویژگی اصلی بورلسک عدم تناسب  .کنندتقسیم می )Low Burlesque(و بورلسک پست یا نازل )High Burlesque(عالی
اگر سبک اثر تقلیدي، فخیم باشد و : اندکرده بین سبک و موضوع اثر است و بر همین اساس آن را به دو نوع عالی و پست تقسیم

و ) Mock epic(ي مضحکاریم که حماسهارزش و یا مضحک و تمسخرآمیز بورلسک عالی دموضوع آن عادي و بی
کار  نوع دوم یا بورلسک پست با توجه به تعریف نوع اول مشخص شد یعنی به. شوندانواع آن محسوب می) Parody(نقیضه

و تعبیر ) Hudibrastic verse(شعر هادیبراسی. گرفتن سبکی عادي و ناموقّر براي بیان مسئله جدي و سنگین
تفاوت پارودي و بورلسک در این است که در پارودي صرفاً از یک اثر ادبی . شودانواع آن محسوب می از) Travesty(هجوآمیز

تر است و چه ي تقلید و تمسخر وسیعاما در بورلسک حوزه. ي اثر اصلی همواره وجود داردشود و سایهمشخص تقلید طنزآمیز می
  ) 226-225: 1389ی، اصالن. (بسا طرز فکري خاص یا سنتی ادبی را در بربگیرد

شود؛ ولی ترین آثار ادبیات انگلیسی دیده میپارودي در قدیمی. آورنددر ادبیات فارسی نقیضه را اغلب معادل پارودي می
-دیدگاه» تحلیل تعاریف نقیضه«ي صدریان در مقاله. توجه خاص به این فرم بعد از قرن بیستم و پیشرفت نقد ادبی صورت گرفت

- دهد قابل تأمل است و به نظر میکند و در نهایت تعریفی که از نقیضه ارائه میاز قرن بیستم به نقیضه را بررسی میهاي قبل و بعد 

پارودي تقلید یا « :کندچنین تعریف میاو نقیضه را این. هاي صابري را بر اساس آن بررسی کنیمرسد تعریف مناسبی باشد تا نقیضه
دیدگاهی دست کم سرگرم کننده با موضوع خود که محصولی فرهنگی ـ اجتماعی است  اي است که باتغییر شکل عامدانه

این تعریف از دو جهت قابل توجه است نخست آنکه چون دیگر  تعاریف نقیضه را ) 199: 1389صدریان، (».کندبرخورد می
ها و محصوالت فرهنگی کند و تمام فعالیتنمی )این اثر باید نوشته باشد خواه منظوم یا منثور(محدود به تقلید طنزآمیز از اثر خاصی

دودیگر . بینیمامروزه در آثاري چون نقاشی، فیلم، موسیقی و حتی معماري فرم نقیضه را می. دهدو اجتماعی را در خود جاي می
پارودي بازتر ي ي بسیار کوچک تمسخر، حیطهبا کنار گذاشتن محدوده«داند و آنکه کارکرد پارودي را محدود به تمسخر نمی

  )200: 1389صدریان، (».تواند بیش از پیش با کاربردهاي عملی آن در ادبیات معاصر و عصر حاضر منطبق گرددشده و می

  

  انواع نقیضه. 3

در ) 159: 1374اخوان ثالث، . (شوند هاي مفصل تقسیم می هاي مختصر و نقیضه ها براساس فرم و قالب به دو دسته؛ نقیضه نقیضه
- شود که میهاي مختصر نیز دیده میشوند؛ نقیضههایی مفصل که بر اثر یا سبک خاصی نوشته میفارسی عالوه بر نقیضهادبیات 

  : ي عمده تقسیم کردتوان آنها را به سه دسته

یک نوع خاص از نقیضه که در طنزنویسی پرکاربرد است که تلفیقی است بین تضمین و نقیضه بدین : ي تضمیننقیضه. الف
سازیم در این روش ممکن است طنز می... ها، کنایات والمثلنا که با استفاده از اشعار و ابیات معروف، کلمات قصار، ضربمع
کلمات اصل کالم جدي تضمین شده، پس و پیش شود، اگر مثبت است منفی شود و بالعکس، قلب و تصحیف در آن رخ دهد، «

تر شوند یا فقط یکی از ترکیبات آنها براي ساخت یک جمله جدید تر و کوتاههمفاهیم در آنها متضاد یا متناقض شوند، خالص
  )31:1388طالبیان و تسلیم جهرمی،(»آمیز استفاده شودمطایبه

در این نوع مهملی از نظر شکل مانند یکی از انواع ادبی است ولی از نظر محتوا با آن تفاوت اساسی : ايهاي نقیضهمهمل. ب
  .ي کلمات قصار و امثال از این نوع هستستان، نقیضهي چینقیضه. دارد
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عنقیضه. ج در لغت، الفاظ عجمی را عربی «نامند و آن می» تعریب«ي شعري نیز هست که بدیعیان آن را نوعی نقیضه: ي ملم
ه طرز اشعار عربی گردانیدن باشد؛ و در اصطالح عبارت از آن است که شاعر لغت فارسی را با ادوات لغت عرب امتزاج دهد؛ و ب

ي سازد به این شگرد . شودالبته این نوع نقیضه محدود به شعر نیست و در نثر نیز دیده می) 158: 1369واعظ کاشفی، (».مؤد
-هاي آن به قرن شش هجري برمیکه در ادبیات فارسی قدمتی طوالنی دارد و اولین نمونه. گویندنیز می» ي ملمعنقیضه«

  )102: 1380ي، موسوي گرمارود.(گردد

  کارکرد و هدف نقیضه. 4

  :کنداخوان ثالث چهار غرض و هدف براي نقیضه ذکر می

ها، تنها استهزاء و مسخره کردن محض است و نقیضه، کسوت هزلی است براي نزدیک غرض و غایت یک دسته از نقیضه. 1
  ...شدن به هجا

طبعی مثل بعضی نقایض اطعمه ستایان چون شوخی و شوخ محضاً براي: غرض تفنن و تفریح، در مالیمات هزل و مزاح. 2
  ...بسحق اطعمه، احمد اطعمه و

و در عصر ما بعضی آثار نقیضی دو هوشمند ارجمند و ... هاي عبید زاکانیغرض اجتماعی و انتقادي مثل بعضی نقیضه. 3
  .بزرگوار دهخدا در چرند و پرند و صادق هدایت در آثار هزلی و هجایی

نابین در عالم مالیمات هزل و هجاي اجتماعی و فردي یعنی نه چندان عمومی و عام و نه چندان خصوصی و خاص غرض بی. 4
هاي ها و خوشمزگیي مسخرگیتوان خالی از شم و لحن عنایات اجتماعی دانست و یکباره از جملهچنان که آن را نه می

  )125-116: 1374اخوان ثالث، .(عبید و نظایر او دانست توان همتاي اجتماعیات عمیقخصوصی و هزل محض گفت و نه می

- ها میرسد دو هدف مهم دیگر نیز براي نقیضهکنند ولی به نظر میهاي ادبیات فارسی چنین اهدافی را دنبال میاغلب نقیضه

  :توان قائل شد

مسخر گرفتن شیوه یا روال نوع توان آن را جزو غرض انتقادي و اجتماعی محسوب کرد و آن به تمی: کارکرد نقد ادبی. 1
- گو نشان دادن وجه مضحک نوع ادبی غالب است او با نقیضه سعی دارد شیوهادبی یا یک اثر معروف است غرض و هدف نقیضه

شناختی باشد و اي براي نقدهاي کامل زیباییتواند وسیلهنقیضه در حقیقت می«. ي مرسوم را تمسخر کند و آن را به حاشیه براند
در مقام نظر، نقیضه، از آن جهت که یک سنت یا ساختار آن ) Dentith, 2000: 34(»وع ادبی را جایگزین نوع دیگر کندیک ن

این کارکرد در ادبیات انگلیسی بیشتر )  28: 1389فالح و صابري، (» .تواند آن را کنار بزند و به حاشیه براندکند، میرا مسخره می
ي شوخی و استهزا دارد و پارودي در ادبیات غرب جنبه«. شودهاي مهم پارودي محسوب مینبهشود و اصوالً یکی از جدیده می
ي شفیعیون در مقاله)  30: 1389فالح و صابري، (» )کارکرد نقد ادبی(گیرد به حاشیه براندکند انواعی را که به مسخره میسعی می

» .پردازدي اصلی خود میداند که به نفی یا تمسخر گونهي ادبی میگونهنقیضه را خرده» شعر بی معنا در ادبیات فارسی و انگلیسی«
کارانه به صورت الگوي بالندگی و کمال نقیضه، برخالف نظیره، وفاداري ظاهري و فریب«و معتقد است ) 166: 1390شفیعیون، (

هاي از میان نقیضه) 166: 1390شفیعیون، (».دکناحترامی و از آن سرپیچی میاي به آن بیطور گستاخانهاما در خفا به. اصلی است
- ي زمان خود نقیضه میمایه و لوث شدههاي بیاز پندنامه«ي صد پند عبید زاکانی اشاره کرد که توان به رسالهادبیات فارسی می

ابتذال موجود در آنها توجه مزه بیان کند و خواننده را به روزمرگی و فایده و بیخواهد بیزاري خود را از این سخنان بیسازد و می
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ي نوشته» ي یخچالیهتذکره«کند رسد چنین کارکردي را دنبال می، دیگر اثري که به نظر می)28: 1389فالح و صابري، (» .دهد
-نویسی و کار تذکرهي تذکرهي نامرضیهي پارودیک خود، شیوهمیرزا مذهب اصفهانی، در تذکره«. میرزا مذهب اصفهانی است

توان در این گروه قرار هاي عهد صفوي را میهمچنین تزریق) 142: 1374ثالث، اخوان(».ان فارسی را به مسخره گرفته استنویس
گرایی و انتزاعی سازي به عنوان سنت ادبی فراگیر در عهد صفوي و همچنین رواج خیالتوان انتقادي به نظیرهها را میتزریق. داد

هاي بسحق اطعمه بر شعر جالب است بدانیم برخی چون حلبی حتی نقیضه) 168: 1390فیعیون، ش.(شدن ادبیات آن دوره دانست
ي ادبیات رسد که بسحق وضع بلندپروازانهبه نظر می«دانندي انتقادي میاهللا ولی را نیز نوعی نقیضهشاعرانی چون شاه نعمت

ناپذیر عرفان متعالی تاخته است؛ او تقاد کرده و نیز بر تأمالت پایانگوي را انآمیز شاعرانِ جديهاي اغراقویژه تملّقکالسیک، و به
شود، ما نان و گوشت و حلوا و خربزه نیز بافی و طلبِ عنایت معشوق ازلی دردي دوا نمیخواسته است بگوید از ده سال عرفان

آلود پایین ها و ابرهاي مهفراز آسمانخواهیم تا مانند مردمان بخرد زندگانی کنیم و براي این کار باید اندکی هم از می
  )75: 1364حلبی، (».بیایم

نگرد و تنها از آن اثر فقط به قصد شوخی ي احترام میکند با دیدهگاه طنزنویس به اثري  که نقیضه می: کارکرد غافلگیري. 2
اري دارد و با استفاده از آن اثر مخاطب را کند؛ به این دلیل که آن اثر شهرت بسییا بیان انتقادهاي سیاسی ـ اجتماعی استفاده می

شود ولی خیلی زود متوجه ي اول متوجه تفاوت دو اثر نمیمخاطب که ذهنش به اثر اصلی خو گرفته در وهله. کندغافلگیر می
جوید تا یهاي نویسنده سود مگو تنها از الفاظ، سبک بیان، لحن و ایدهدر این نوع نقیضه، نقیضه. خنددشود و میخطایش می

نقیضه به « از مزایاي این نوع نقیضه این است که . خوردحرف خود را بزند و قصد تمسخر یا انتقاد از اثر یا سبک آن به چشم نمی
شود تا او به بیان مقاصد خود بپردازد و شهرت متن مورد نظرش، نیز ابزار دیگري است که ابزاري در دست طنزپرداز تبدیل می

هاي اکثر نمونه) 23: 1389فالح و صابري، (».دهدخوانده نشدن نقیضه را ـ به عنوان اثري طنزآمیز ـ کاهش می خطر دیده نشدن و
اي است بر گلستان سعدي، ي حکیم قاسمی کرمانی که نقیضهنقیضه در ادبیات فارسی چنین کارکردي دارد؛ مثالً خارستان نوشته

اي است بر است بر گلستان سعدي و تذکرة المقامات ابوالفضل زرویی که نقیضه ايالتفاصیل و کاروان فریدون توللی که نقیضه
  ... .سبک تذکرةاالولیا عطار و 

کنند به  خصوص در توان با قاطعیت گفت که از کدام کارکرد پیروي میها را نمیالبته ناگفته پیداست که برخی از نقیضه
گویان را دقیقاً گویان و البسههاي اطعمهبه عنوان مثال نقیضه.  ار نظر قطعی کردتوان اظههاي ادبیات کالسیک گاه نمیمورد نقیضه

  . گوید، داردهاي صرف است یا نه غرضی فراتر چون آنچه حلبی میها و شوخیتوان گفت به قول اخوان ثالث جزو تفنننمی

تري ز تغییر نکرده اظهار نظرهاي بهتر و قاطعانههاي معاصر باتوجه به اینکه ظرف زمان و مکان هنوخوشبختانه در مورد نقیضه
  .توان کردمی

  ي نقیضه در ادبیات فارسیتاریخچه. 5

شود؛ اما بی هیچ شکی عبید زاکانی گوي قرن پنجم دیده میهاي نقیضه در شعر سوزنی سمرقندي، هجوگو و هزلاولین نمونه
  :هاي عبید عبارتند ازترین نقیضهدهعم. گوي ادبیات فارسی استترین و مشهورترین نقیضهقدیمی

: 1389فالح و صابري، (االشراف خواجه نصیرالدین طوسیاي است بر اوصافاین رساله نقیضه: ي اخالق االشرافرساله. الف
  .کندي عهد خود انتقاد میوجدانی و اخالق رذیلهکه عبید در آن از ریاکاري، بی) 19
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تر در معرض ابتذال قرار ترین انواع ادبی است که به دلیل همین سادگی بیشیکی از سادهنویسی پندنامه: ي صد پندرساله. ب
- گونه پندنامهي صد پند تقلید هجوآمیزي از اینرساله. ي ریا نبودگرفته است و این نوع ادبی در عهد عبید خالی از شائبه

  )92: 1387خانلري، .(هاست

هاي فرهنگ لغت به نقد اي است بر کتابي تعریفات که نقیضهي ده فصل یا رسالههعبید زاکانی در رسال: ي ده فصلرساله. ج
  .پردازدمناسبات اجتماعی عهد خویش می

  .جاي میگیرد) Mock epic(هاي مضحکاي طنزآمیز است که در ذیل حماسهمنظومه: موش و گربه. د

آمیز هایی دارد که گاه بسیار هزلشعار شاعران مشهور نیز نقیضهعبید زاکانی عالوه بر آثار پیش گفته بر ا: اياشعار نقیضه. هـ 
  . است

گیري وزن، صورت و قالبِ شعر با وام» بسحق اطعمه«ي شیرازي معروف به الدین ابواسحق حالج اطعمهبعد از عبید شیخ جمال
آرزوي ارضاء ناشدنی غرایز «او نشانگر در حقیقت ابیات. پردازدها و لذائذ آنها با طنز و شوخی میشاعران دیگر به وصف طعام
بعد از او نظام محمود قاري ) 89:1384صفا،(»است ها و ناداشتیهاي طبقات معینی دون طبقات مرفهانسانی در گیرودار محرومیت

و . زیستمیاو تقریباً در نیمه دوم قرن نهم . کندگزیند ولی با این تفاوت که او البسه را توصیف مییزدي همین شیوه را برمی
اي چون میل گر فقر و ارضاء نشدن غرایز اولیهاشعار این دو شاعر هر دو بیان. نسبت به بسحق مهارت کمتري در سرودن نقیضه دارد

نیز ) ق852متوفی(دیوان اسراري، اثر یحیی سیبک نیشابوري. به غذا و پوشاك است که در آن عهد اغلب مردم با آن درگیر بودند
فالح و . (هاي بسحق و نظام قاري را نیافتن اطعمه و البسه نوشته شده است، البته ناگفته نماند که شهرت نقیضهي دیوابه شیوه

  )25: 1388صابري، 

یابد که همانگونه بینیم در عهد صفوي تزریق که نوعی نقیضه است رواج میي مشهوري نمیبعد از این تا عهد صفوي نقیضه
به غیر از این ) 168: 1390شفیعیون، . (گرایی در این عصر باشدد این نوع نقیضه انتقادي بر رواج خیالرسکه قبالً گفتیم به نظر می

عقایدالنساء کتابی است در . مشهورترین نقیضه در این عصر متعلق به آقا جمال خوانساري مؤلف کتاب طنزآمیز عقایدالنساء است
نیش طنز این کتاب، متوجه کسانی است که دین را « .رسائل مراجع تقلید استاي بر پرست اصفهان و نقیضهطنز و طعن زنان موهوم

  )124: 1380موسوي گرمارودي، (»ي صفویه در اصفهانویژه زنان و خاصه زنان دورهآالیند؛ بهبه خرافه می

، سنت )دین شاهي فرزندش مظفرالویژه در دوران سلطنت طوالنی ناصرالدین شاه و سپس در دورهبه(ي قاجار در دوره«
ي اي بر گلستان سعدي است نمونهپریشان قاآنی و خارستان حکیم قاسمی کرمانی که هر دو نقیضه. نویسی رونق یافتنقیضه

یکی از »  ي یخچالیهتذکره«) 126: 1380موسوي گرمارودي، .(ي اهل قلم به این نوع ادبی در این عهد استي عالقهبرجسته
ي آذر بیگدلی را نقیضه ین عهد است مؤلف آن یعنی میرزا محمد علی اصفهانی خواسته است آنشکدههاي برجسته در همنقیضه

فالح، صابري، .(حال نویسی که در آن عهد بسیار رواج گرفته بود به شمار آوردتوان آن را نقد سنت عمومی شرحکند که البته می
قویم«کتاب . برد توان از آن ناماي که در اینجا میدیگر نقیضه) 26: 1389 1324ي میرزا رضا خان افشار است که در سال نوشته» م 

هاي طنز اجتماعی است که از هاي آن زمان است و یکی از بهترین نمونهاي بر تقویماین کتاب نقیضه. به طبع سنگی رسیده است
  ) 158: 1380موسوي گرمارودي، . (کندرفتارهاي بد اجتماعی آن عهد انتقاد می

نوعی بورلسک پست است که در آن » چرند و پرند«هاي دهخدا است »چرند و پرند«وران مشروطه بهترین نوع نقیضه در د
گویان بعد از دهخدا صادق هدایت یکی از مشهورترین نقیضه. موضوعات جدي با زبانی عامیانه وسبکی ناموقر نوشته شده است
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وغ ي او کتاب وغمشهورترین نقیضه. هاي کوتاهش از فروغ افتاده استداستانهاي او در زیر سایه رسد نقیضهاست که به نظر می
اي بر است که نقیضه» کله قند«ي هاي زیباي هدایت قصیدهیکی از نقیضه. ساهاب است که با همکاري مسعود فرزاد نوشته است

  .الشعراي بهار استملک» دماوندیه«ي قصیده

دو کتاب التفاصیل و . گویی انداخته استل نویسندگان بسیاري را به صرافت نقیضهشهرت گلستان سعدي از آغاز تا به حا
  . اي بر این شاهکار سعدي استي فریدون توللی در ادبیات معاصر هر دو نقیضهکاروان نوشته

هاي مات و افسانهالحکایات منوچهر احترامی، تذکرةالمقاهاي خوبی هستیم از این میان جوامعدر دوران معاصر نیز شاهد نقیضه
جالب است بدانیم کمتر کسی . اي، مشهورتر استنامه یوسفعلی میرشکاك از دیگر آثار نقیضهامروزي ابولفضل زرویی و دیپلمات

و این شاید بدین علت باشد که او اثري مجزا در نقیضه . کرده است هاي معاصر اشارههاي کیومرث صابري در بین نقیضهبه نقیضه
  .هاي طنزش آمیخته استهاي او با دیگر نوشتهده است و نقیضهپدید نیاور

  

  ي کیومرث صابري و نگاهی به سبک او زندگینامه. 6

دي ماه  24در وي . سراي گیالن متولد شددر صومعه 1320کیومرث صابري، طنزنویس مشهور بعد از انقالب اسالمی، در سال 
به طنز سیاسی که » دو کلمه حرف حساب«ستون. ي اطالعات ایجاد کردنامهرا در روز» دو کلمه حرف حساب« ستون طنز  1363

شد و آن را احیاي نوشته می» آقاگل«این ستون عموماً با نام مستعار  .اي بخشیدتعطیل شده بود، حیات دوباره 1359تقریبا از سال 
طور ها بهنوشت ولی در آن نوشتهي توفیق طنز میلهصابري قبل از انقالب نیز در مج. دانندطنز سیاسی بعد از انقالب اسالمی می

ي اطالعات شاهدیم که در روزنامه» دو کلمه حرف حساب«بعد از انتشار ستون طنز . کامل به سبک خاص خود دست نیافته بود
هاي طنز آن زمان اند و نوعی سبک خاص دارند که در دیگر ستونهاي در ظاهر پراکنده در شکل و محتوا بسیار منسجماین نوشته
که  1376تا  1363هاي ها را وقتی در کنار هم قرار بدهیم شاهد روایتی هستیم بین سال»دو کلمه حرف حساب«. شددیده نمی

- ي خیالی شاغالم تنظیم میاو این مطالب را در آبدارخانه. نویسدي اطالعات مطالبی میآقا براي روزنامهشخص اول آن یعنی گل

و ممصادق و عیالش کمینه مخاطبان دو کلمه . آقا هستندغضنفر به ترتیب مشاور و سرپرست روابط عمومی گل مش رجب و. کند
  .سازدهاي دوکلمه حرف حساب را میارتباط این افراد با هم دیگر و واکنششان نسبت به قضایاي روز، طنز. اندحرف حساب

ي ترین مجلهکند که عنوان پرفروشآقا را منتشر میي گلنامههفته 1369، صابري در سال »دو کلمه حرف حساب«عالوه بر 
آقا را نیز منتشر ي گلسال بعد ماهنامه و سالنامه. نامه کاریکاتور سیاسی را نیز احیا کرداو در این هفته. طنز بعد از انقالب را داشت

اعالم » خانه طنز ایران«عنوان  را به» آقاي گلمؤسسه«د و  کنرا نیز منتشر می» آقاگل... هابچه«ي نامههفته 1378در سال . کندمی
شک او بی. ي طنز کشور را تربیت کندکیومرث صابري فومنی، توانست با سرمایه گذاري روي جوانان، نسل آینده. کرد

پس از خود است و طنزنویسان و کاریکاتوریستتأثیرگذارترین طنزنویس کشور بر دیدگاه نِ مطرح کشور، هاي جواهاي طنز ِ
  . آقاینداغلب از شاگردان مکتب گل

  » دو کلمه حرف حساب«نقیضه در . 7

گو به توان صابري را طنزنویسی نقیضهاي که میبسیار باال است به اندازه» دو کلمه حرف حساب«بسامد شگرد نقیضه در ستون 
  . حساب آورد
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. کندهاي او چه کارکردي را دنبال میي دارد جالب است بدانیم نقیضهحال با توجه به اینکه نقیضه بسامد باالیی در آثار صابر
ي ي قبلی را تمسخر کند یا از شیوهنویسد قصد ندارد نویسندههایی که بر آثار مشهور کالسیک ادبیات فارسی میصابري در نقیضه

کند و از آن انتقاد کند و یا آن را به حاشیه براند خواهد سبک مثنوي معنوي را مسخره او انتقاد کند به عنوان مثال صابري قطعاً نمی
ي قدیم از رونق افتاده و نیازي نیست که از آن انتقاد کند و همچنین این آثار برجسته گویی به شیوهچون دیري است که مثنوي

ضاع سیاسی ـ اجتماعی زمان قصد صابري از نقیضه نوشتن بر این آثار انتقاد از او. شوندهستند و افتخار ادبیات فارسی محسوب می
 تر؛کند و متن را خواندنیو زدن حرف خودش است ولی با استفاده از سبک بیان، الفاظ و لحن این آثار مخاطب را غافلگیر می

  : کندکند و کارکرد نقد ادبی را دنبال میولی صابري در چند مورد خاص از نقیضه استفاده می

ي محمد نوشته» کوتاه و گویا«ي محمد جواد الریجانی، نوشته» مکتوب سیاسی هفته«اي ههایی که صابري بر ستوننقیضه. 1
ها به ي این ستونها صابري قصد دارد از شیوهدر این نقیضه. نویسدي کیهان میروزنامه» پیامهاي مردمی«جواد حجتی کرمانی، 
  .   تقاد کندها به طور کل انهاي بیان اینچنینی در روزنامهطور خاص و از شیوه

هاي صابري مشحون از »دو کلمه حرف حساب«بسیاري از . تواند نوعی نقیضه باشدنویسی صابري نیز میي عربیشیوه. 2
از این شیوه انتقاد کند و تالش کند تا با نویسی قصد دارد ي عربیصابري با تقلید شیوه. اي استواژگان و ترکیبات عربی کلیشه

  .ن شیوه، آن را منسوخ کندنشان دادن وجه مضحک ای

هاي ژورنالیستی ي نوشتهصابري از شیوه. توان نوعی نقیضه به شمار آوردنویسی تعمدي صابري را با تسامح میي غلطشیوه. 3
کند و خواهان این است که این و از این شیوه انتقاد می. کندهاي دستوري و نگارشی تقلید طنزآمیزي میکه اغلب پر بود از غلط

  . شیوه منسوخ شود

  کارکرد غافلگیري. 1- 7

شود ي بیان آثار برجسته ادبی، از اوضاع و شرایط اجتماعی انتقاد میهاي صابري  که در آنها با استفاده از سبک و شیوهنقیضه
. شودنوشته می. ..نامه، مثنوي معنوي، غزلیات حافظ و بیشتر بر آثاري چون گلستان سعدي، تاریخ بیهقی، کلیله و دمنه، مرزبان

هاي برجسته ادبی را ندارد ولی نقیضه بودن متن شود که شهرت متنها با همین کارکرد بر آثاري نوشته میگروه دیگري از نقیضه
هاي علمی، نامه، متنهاي چون آگهی ترحیم و تسلیتتوان متناز این میان می. ها به خوبی آشکار استبه دلیل رواج این نوع متن

شود بحث به اطناب ها باعث میبه دلیل اینکه آوردن نمونه براي هرکدام از نقیضه. را نام برد... قصار و شده، کلماتي ترجمههامتن
  .بکشد در ذیل براي هر دسته یک یا دو مثال، بیشتر ذکر نکردیم

  ي ادبینقیضه بر آثار برجسته. 1-1- 7

  ـ آثار منثور

  :ش از همه به گلستان سعدي توجه داشته استاز میان آثار منثور ادبی، صابري بی

  !!تسهیالت دولتی«

  اي؟خبرتر در جهان دیده یا شنیدهاز خود خوش: را گفتند» وزیر صنایع«

  !آري، همین معاون خودمان مهندس جعفر مرعشی: گفت
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  چگونه بوده است آن حکایت؟: گفتند

دولت براي واردات پارچه، برسبیل (!) ر باب تسهیالتي ایشان را با خبرگزاري جمهوري اسالمی ددیشب مصاحبه: گفت
 900سود بازرگانی متعلق به واردات پارچه به میزان«: به اینجا رسیدم که فرموده بود. خواندماتفاقات در روزنامه اطالعات می

   )72:1373صابري،(»!!یافتم» خبرترخوش«پس اورا از خود » .تعیین شده است(!) درصد

ت: حاتم طائی را گفتند«حکایت اي است بر نقیضه بلی، یک روز : اي؟ گفتاي یا شنیدهتر در جهان دیدهاز تو بزرگ هم
خارکنی را دیدم پشته فراهم . ي صحرا به حاجتی بیرون رفتمچهل شتر قربان کرده بودم امراي عرب را و خود به گوشه

  )114: 1384سعدي، (»...نهاده

  ـ آثار منظوم

اي بر بر مثنوي معنوي، نقیضه پنج نقیضه: بدین صورت است دو کلمه حرف حساب گزیدهچهار جلد هاي منظوم در نقیضه
ي منوچهري دامغانی در مدح سلطان اي بر قصیدهي عالمه طباطبایی، نقیضهاي بر قصیدهالشعراي بهار،  نقیضهمثنوي از ملک
هاي اي بر یکی از قطعهي ناصر خسرو، نقیضهي بر قصیدهااي بر حکایت مجنون در هفت اورنگ جامی، نقیضهمسعود، نقیضه

ها نقیضه بر مثنوي معنوي موالنا است و دیگر ي قابل توجه این است که اغلب ستوننکته. اي بر شعر نوگلستان سعدي و نقیضه
نشان از ) معاصر و کالسیک اعم از(اینکه نقیضه نویسی بر شعر کسانی چون جامی یا منوچهري دامغانی و همچنین بر آثار متفاوت

، 1386موالنا، (» نحوي و کشتیبان«اي که بر حکایت نقیضه: به عنوان مثال. تسلط و آشنایی کامل صابري با ادبیات فارسی است
  :هاي صابري استمثنوي معنوي سروده است یکی از زیباترین نقیضه) 169: دفتر اول

  ...!!ي قضایاناو داشت و حکایت شیخ و نفت و ناو و گاو و بقیهداستان آن شیخ کی نفت داشت و آن ابرقدرت کی «

  پرستآن یکی ناوي به کشتی در نشست                                                               گفت با شیخ کویت آن خود

  »...گفت پس شد نصف عمرت بر فنا              !                                                   هیچ دیدي مین به دریا گفت ال

  )123: 1370صابري، (                                                                                                                       

  

  هاي غیرادبینقیضه بر نوشته. 1-2- 7

هاي غیر ي بیان و واژگان نوشتهکند، بر سبک، قالب، شیوهر ادبی خوب عمل میطور که در نوشتن نقیضه بر آثاصابري همان
هاي غیر ادبی چون نوشته به عنوان مثال او بر. آیدها به خوبی بر مینویسی بر این نوشتهي نقیضهادبی نیز تسلط کامل دارد و از عهده

نقیضه ... یبیه،  سؤال مسابقه، تقدیرنامه،  حکم قضایی، فراخون وي ادبی، تقاضانامه، تکذنامه، ترجمه، آگهی، حکایت، خبر، قطعه
، حکم انتصاب، گردش کار، دستور اداري )وارده و صادره(هاي ادارير این بین او بیشتر بر اسناد اداري چون نامهد. نوشته است
توان ها را نمیالبته این نوع نقیضه. بیشتر استها نویسد از دیگر نمونههاي اداري میهایی که بر نامهبسامد نقیضه. نویسدنقیضه می

  . خالی از کارکرد انتقاد و تغییر دانست؛ زیرا صابري با نوشتن نقیضه بر اسناد اداري سعی دارد از سیستم بروکراسی انتقاد کند

  !!حق و حقوق«
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  :وارده

  اهللاآقا سلمهبرادر گل

-اینجانب را شدیداً برزخ نموده، می» متعلقۀ«! رتومان کمتر از برادرانخبر پرداخت عیدي به خواهران کارمند به میزان سه هزا
  تماماً کشک بود؟» حقوق نسوان«آقا در باب حمایت از پس از شعارهاي گل: گوید

رود، مستدعی است از آنجا که با سکوت حضرتعالی در این زمینه، احتمال خدشه به حسن شهرت آن برادر در بنده منزل می
آقایی مناسب معمول فرموده، و اال ما جلو هر چی را ي نسوان اقدام گللئل عید نوروز، در راستاي احقاق حقوق حقهتا قبل از ح

  آقایی مستدامایام گل.  زیاده جسارت است. توانیمرا نمی» !منزل«بتوانیم بگیریم، جلو زبان 

  »ممصادق«: ارادتمند                           

  اهللابرادر ممصادق حفظه

مربوط بوده، » حقوق«محترمه مکرمه، تفهیم بفرمائید که آن شعارهاي ما، منحصراً به ! » متعلقه«ظار از مقام ممصادق آنکه به انت
  !شودنسوان را شامل نمی» کاريالعاده شغل و اضافهعیدي و فوق«

وزن و . امضاء بفرماید» !متعلقۀ ممصادق: هکمین«فرستد، همینهایی را که میضمناً به مشارالیها اکیداً ابالغ فرمایید منبعد نامه
  )126:1373صابري،(»آقاگل«!  دلنوازتر است» عیال ممصادق«آهنگش از 

  کارکرد نقد ادبی. 2- 7

ي کند وجهها اهمیت بیشتري دارد؛ زیرا نویسنده مانند منتقدي ادبی تالش میهاي صابري نسبت به دیگر نقیضهاین نوع نقیضه
بندي کردیم که در ذیل ي عمده تقسیمهاي صابري را به سه دستهاین نوع نقیضه. وع ادبی را نشان دهدمضحک افراط در یک ن

  .دهیمتري از هریک ارائه میشرح کامل

  

  هاهاي روزنامهنقیضه بر ستون. 2-1- 7

  به قلم محمد جواد الریجانی » مکتوب سیاسی هفته«بر  نقیضه. الف

این ستون شامل . نوشتي اطالعات میي شصت در روزنامهرا در اواخر دهه» اسی هفتهمکتوب سی«جواد الریجانی محمد 
ي دو کیومرث صابري به خصوص در جلد دو گزیده. جواد الریجانی از اوضاع سیاسی ایران و جهان بودهاي سیاسی محمدتحلیل

هاي سیاسی محمد جواد الریجانی را برخی تحلیلهاي نویسد و با هنرمندي تمام تناقضمی کلمه حرف حساب بر این ستون نقیضه
  .دهدنشان می

  مکتوب سیاسی هفته«

  : رود؟  چهار فرض متصور استشوروي به کجا می
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  .شاید نداده است. 4. شاید داده است. 3. نداده است.2. اي رخ داده استدر شوروي واقعا واقعه.1

  :اینجا هم چهار فرض قابل ارائه استاما ببینیم عاقبت زمامداران شوروي چه خواهد بود؟ در 

  .مانندهر دو می.4. روندهر دو می.3. ماندرود، گورباچف مییلتسین می.2. ماندرود، یلتسین میگورباچف می.1

  :زیرا. ي سیاسی نداردپس بنابراین خوشحالی آقاي بوش پشتوانه

  .اگر عیب ندارد، پس عیب ندارد.4. ز عیب ندارداگر عیب هم دارد، با.3. عیب ندارد. 2. القراي بوش عیب داردام.1

  :پس. ي شوروي را حل و تکلیف آمریکا را روشن کردیمجا، مسألهتا این

  .یک قطبی خواهد بود. 4. دو قطبی خواهد بود.3. سه قطبی خواهد بود.2. جهان در سالهاي آینده چهار قطبی خواهد بود.1

  !شن کردیماین هم تعیین تکلیف جهان که ترتیبش را رو

ما پس از کنکاش با ... نخیر. ایمخوانندگان عزیز خیال نکنند ما این مکتوب سیاسی را از آقاي دکتر الریجانی تقلید کرده
الیه را رعایت کرده باشیم، از که حق تقدم مشارمنتها براي این. ایمشاغالم و کلنجار با غضنفر، این سبک را ایجاد و انتخاب کرده

ي دو کلمه حرف حساب خودمان چاپ کردیم که برهنه ي مکتوب سیاسی ایشان را ذیل سر کلیشهي، سر کلیشهکارباب محکم
  )51:1374صابري،(»!وسط دریاي سیاست نپریده باشیم

  ي کیهانروزنامه» پیامهاي مردمی«نقیضه بر ستون . ب

توان نوعی افکارسنجی وبرآورد افکار، آرا میشود را ها با اسامی مختلف منتشر میکه درروزنامه» پیامهاي مردمی«ستون 
این ) 1390زاده، هاشمی.(ها دانستخصوص روزنامهعنوان ارزنده ترین سرمایه ودارایی یک رسانه بهومشکالت مردم و مخاطبان به

پ شده، سرریز حرفها هاي چاها و نظرات مردم باشد قابل تأمل است؛ ولی در بسیاري از موارد این پیامها تا زمانی که حرفستون
تواند بیاید و بیشتر به تعریف و تمجید از هاي روزنامه نمیاندرکاران روزنامه و یا نشریه است که در دیگر بخشوآرا همان دست

  .پردازدها و مطالب روزنامه میگیريجهت

- ي نقد میي نامبارك را به بوتههطور خاص این شیوي کیهان به روزنامه» پیامهاي مردمی«صابري با نوشتن نقیضه بر ستون 

-در بحبوحه. بینیممی ي دو کلمه حرف حسابگزیدهرا فقط در جلد چهار » پیامهاي مردمی«ناگفته نماند که نقیضه بر ستون . کشد

هایی که طرفدار جناح هاي جناحی به اوج خود رسیده بود به خصوص روزنامهاختالف 1376 ي انتخابات ریاست جمهوري سال
کرد به عنوان طنزنویس کردند صابري با اینکه تالش میهاي تند منتشر میاصی بودند مطالبی جانبدارنه و غیرواقعی با افشاگريخ
ي کیهان در مورد او و طنزهایش مطالبی طرفی خود را حفظ کند ولی در این هیاهوها بسیار تحت فشار بود به خصوص روزنامهبی

هاي افراطی این گیرينویسد جهتهایی که بر ستون پیامهاي مردمی میاو با نقیضه. دهدواب مینوشت که صابري به طنز بدان ج
هاي آن سالها داشت به روشی فراگیر گیرد و خواهان این است که این روش که در روزنامههاي جناحی را به تمسخر مینوع ستون
 .شد، تغییر کندتبدیل می

  )خطی ـ جناحی به سبک روزنامجات(پیامهاي مردمی«
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گر انتشار آن روزنامه خواهد دست روي دست بگذارد و نظارهکنند؟ وزارت ارشاد تا کی میچرا آن روزنامه را تعطیل نمی*
  »روديموسی زنده«ـ.    باشد جلو آن نویسنده را هم بگویید بگیرند

ضمناً هرکس باید حق . بگیرند کافی استهمین که جلو چاپ و انتشارش را . ما موافق تعطیلی آن روزنامه نیستیم: جواب
  .حرف زدن داشته باشد، لذا شما به وزارت ارشاد نامه بنویسید

فراجناحی این است که رئیس جمهور باید فراتر از جناحهایی . تان کافی نیستاید و مقاالتشما معناي فراجناحی را نفهمیده*
همین پایگاه مردمی را داشته باشید، باید این وزرا کسانی . شما انتخاب کنداند عمل کرده، وزرا را از جناح که از او حمایت کرده

باشند که به شعارهاي انتخاباتی آن جناح که نفعی براي آدم ندارد، عمل نکنند ما به ایشان رأي ندادیم که به شعارهاي خود عمل 
  »پوراصلکاوه کاویان«ـ .   کند

اما در مورد خودشان باید منتظر بود و . بعضی شعارهایشان خیلی هم بد نبود. نیستیم البته ما با نظر این خواننده موافق: جواب
  )38: 1377صابري، (»...دید

  کرمانیي محمد جواد حجتینوشته» کوتاه و گویا«نقیضه بر . ج

ي ر روزنامهي محمد جواد حجتی کرمانی دنوشته» همراه با محرمان خلوت انس« تحت عنوان» کوتاه و گویا«سلسله مقاالت 
  . نویسدکیومرث صابري گاه بر این ستون نقیضه می. شداطالعات چاپ می

  )از زبان خوانندگان! (گویا و کوتاه«

از این آقاي ... آقا که هیچیگل. نویسیقدر خوب میشما چه! برادر شاغالم«: اي زیبا نوشته استآقاي ممصادق در نامه
  فرمایی؟هاي شما را قاب بکنم بزنم به دیوار، اجازه میحقیر اگرنوشته این! نویسیهم بهتر می» حجتی کرمانی«

-می... جور بنویسهمین! گفته تو در نیا که من درآمدم» ناصرالدین شاه«سبیلت به سبیل . نویسیاش خوب میاصال شما همه
  »نویسی؟

  !من هم شما را دوست دارم. نویسم عزیزممی! ـ مرسی

نوشته !) یقین، توارد شده! جوري استها ایني نامهدانم چرا این روزها، همهنمی(اي زیبامصادق، در نامهـ عیال م» کمینه«خانم 
ما دوست داریم شما بنویسی که این ممصادق، . شما فقط ممصادق را دوست داري. این روزها ممصادق ما را دوست ندارد«: است

  » نویسی؟س میاگر شما دوست داري، این را بنوی. ما را دوست دارد

  !اي، مرسیکند، یقین گوشش را کم پیچاندهممصادق بیجا می. ـ همشیره خانم

  )302: 1374صابري، (»شاغالم«!) ي از زبان خوانندگانادامه: (ي آیندهدر شماره

  

  نویسینقیضه بر عربی.  2-2- 7
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ت از واژگان و ترکیباتی عربی که بسامد اي اسهاي صابري سرشار از واژگان و ترکیبات عربی کلیشه»دو کلمه حرف حساب«
قدر المجموع، ارجح و اصح، علیحیثمن«: توان نام بردها دارد، این دسته از واژگان را می»دو کلمه حرف حساب«باالیی در 

اس، الفارق، مبسوط، احدالنالسابق، مداقه و امعان نظر، مسطور، مضبوط، قیاس معذلک، کما هو حقه، کما فیمراتبهم، مع
، سلمهلمالطائالت، علی الخصوص، تکلیف ماالیطاق، کان -قریب، الغرض، نصبهذا، عنعنقهم، معاهللا، کسراهللایکن، کأنه، مضافاً

البین، بالتشبیه، به اقرب احتمال، به ضرس ذاتهذا، حبذا، مشارالیه، به هکذا، ابوابجمعی، استبعاد، استعجاب، اصالحالعین، علی
) 138: 1384زرویی، (»الضمیر، زائد الوصف، علیحده، قس علیهذا، امثال ذلک،الواقع، و غیره، ما فیتکالیف، فیي قاطع، حیطه

، تا حالفلذا، فی التحریر، سرکار علیه، الحال، الغرض، عندالزوم، هکذا، مسموعات، عرایض، فیمابین، دعاوي مطروحه، ایضاً
ي یومیه، حیص و اصحاب و اذناب، قارئین محترم، علی اي حال، استرحاماً، جریدهمناب، الذکر، امور نسوان، نایبمصدع، فوق

  ... .بیص و 

دو کلمه حرف «ي بیان در رسد آماج انتقاد این شیوهبه نظر می. محسوب کرد» نقیضه«ي صابري را شیوه توان اینبا تسامح می 
  :ها متوجه سه گروه باشد»حساب

- نویسی و عربیگرایش ادباي متقدم به عربی«: کنندگویی اظهار فضل میي عربیکه به واسطهشاعران و نویسندگانی . الف

ي میزان باالي هنر و گویی، به عنوان میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در تمامی این اعصار، وقوف به علم عربیت نشانه
نویسی به اهتمام اندیشمندان بعد از مشروطه رواج با آنکه ساده) 137: 1384زرویی، (».سواد گوینده و نویسنده و سراینده بوده است

  .کردنداي عربی استفاده مییافته بود ولی هنوز بسیاري براي اظهار فضل از لغات و ترکیبات کلیشه

و به ي اجتماعی روحانیان رواج داشت که بین طبقه) jargon(بعد از انقالب اسالمی، زبان صنفی: سیاستمداران عصر. ب
توان به هاي آشکار این زبان میاز ویژگی. هاي زبان سیاسی عصر شدجزوي از شاخصه کممشهور است کم» زبان آخوندي«

  . اي عربی، استفاده فراوان از آیات و احادیث در کالم اشاره کردها و ترکیبات کلیشهاستفاده از واژه

در . اي عربی در آن استهاي زبان اداري بسامد باالي لغات کلیشهمشخصه یکی از: هاي اداريحاکم بر اسناد و نوشته زبان. ج
رجب، غضنفر و شاغالم با وظایف منفک آقا به همراه مشگل«ها شاهد روایتی هستیم که در این روایت »دو کلمه حرف حساب«

بط عمومی و شاغالم آبدارچی است، رجب معاونش، غضنفر مسئول رواآقا رئیس، مشگل. کننداز یک دیگر، دفتري را اداره می
همچون دیگر  این اداره) 81:1384شریفی، هاگ میگوشی،(» .دهدي فرضی عنصر اصلی این ستون طنز را تشکیل میاین اداره

 هاي اداري، دستور اداري،هایی دارد از جمله نامهادارات تحت تأثیر جریانات سیاسی روز است و چون دیگر ادارات اسناد و نوشته
د، رسانبه اطالع می د،دارمی اشعارد، شوایفاد میی، اقدام مقتض  به،عطف که همگی پر از لغات و اصطالحاتی چون... ابالغیه و 
... الحال، الغرض و آقایی مستدام، ابالغ، فیعنقهم، ایام گلاهللا، کسراهللادارد، زیاده جسارت است، سلمهت، معروض میمقتضی اس

  .است

  نویسیه بر غلطنقیض. 2-3- 7

نویسی به با غلط«کند وي تالش می. صابري است» نویسیغلط«ي به حساب آید، شیوه» نقیضه«تواند نوعی دیگر موردي که می
د، نابهنجار 1384، زرویی(».سواد زمان خود را به خودشان بنمایاندهاي زبان مرسوم کوچه و بازار و نشریات و نویسندگان کمتعم :

هاي ها را که مطالبشان پر از غلطي ژورنالیستی برخی از روزنامهکند شیوهرسد در این شیوه صابري بیشتر تالش میظر میبه ن) 116
که گرته » در رابطه با« به عنوان مثال در طنز ذیل صابري عبارت. اعتنایی به کاربرد درست زبان است به سخره بگیردفاحش و بی
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، در خصوصِانگلیسی است و به غلط به جاي عباراتی چون درباره )in relation to(برداري از عبارت  به کار ... ي، در مورد
د این غلط را به کار میآورد؛ ولی تکرار طنزآمیز این عبارت نشان میرود را میمی برد و قصدش تمسخر دهد که طنزنویس به تعم

  .ها استهاي رایج در روزنامهنویسیي غلطشیوه

آن » رابطه بادر «خواستم چیزي تشکیل شد، می» بهداشت و درمان و آموزش پزشکی«روزهاي اول که وزارت از همان « 
گذشت تا این اواخر که دیدم همه، حتی آنها که از ! گوید، لذا من هم چیزي نگفتماما چون دیدم هیچ کس چیزي نمی. بگویم

و معلوم ! این وزارتخانه چیزي بگویند و انتقادي بکنند» در رابطه با«اید اول ریش و قیچی دست خودشان بود، تازه یادشان افتاد که ب
عرض بنده از همان ! توان چیزي گفتچیزي انتقاد کردند، دیگر سکوت جایز نیست و احتیاطاً می» در رابطه با«است که وقتی همه 

» در رابطه با«و با اسمی به این درازي داریم که هم اي با این طول و تفصیل اول این بودـ حاال هم همین است ـ که وقتی وزارتخانه
و از پس ... مریضخانه» در رابطه با«دانشکده فعالیت دارد، هم » در رابطه با«هم ... درمان، » در رابطه با«کند، هم بهداشت کار می

- ها را میي وزارتخانهگر بقیهمشکالت این همه موفقیت به دست آورده، دی» در رابطه با«ي این کارها به خوبی برآمده و همه

در رابطه «هاي دیگر، همچنین بفهمی نفهمی، ي تحقیق بنگریم، وظایف وزارتخانهالخصوص که، اگر به دیدهخواهیم چکار؟ علی
  ) 55:1369صابري،(»...همین وزارتخانه است» با

  

  » دو کلمه حرف حساب«دیگر انواع نقیضه در . 8

  ي تضمیننقیضه. 1- 8

دو کلمه حرف «ي تضمین در اکثر نقیضه. کندکردن ابیات و امثال استفاده میي تضمین به منظور برجستهنقیضهصابري از 
  . شودشود و بیشتر بر ابیات حافظ و امثال نوشته میها دیده می»حساب

  :ابیات مشهور -

که بعضاً خاتمه (ها بعضی از رسانه در» آقاییگل«بر ارباب فضل پوشیده نیست که، به دنبال پخش و نشر بعضی مطالب ضد «
ي کمترین آقا از امروز به این بندهقلم و سمعک و منصب و عینک گل!) یافته و بعضاً تازه شروع شده و بعضاً در دست اقدام است

  :مفوض گردیده است

  )308: 1369 صابري،(».کردآقا میفیض روح القدس ار باز مدد فرماید              مش رجب هم بکند آنچه گل

  : اي است بر بیت مشهور حافظنثیضه

 کرددیگران هم بکنند آنچه مسیحا می                                   یدروح القدس ار باز مدد فرما یضف

   89: 1384حافظ،(                                                                                                                  

  :ـ امثال

زدایی و همچنین هماهنگ کردن مثل با مورد به دلیل تکرار زیاد به نوعی، گرد عادت بر آنها نشسته؛ صابري به منظور آشنایی 
  :نویسدي تضمین میانتقاد بر بسیاري از امثال نقیضه
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  !آقاسعدي و گل«

  . به دست آورندحل نهایی را دو جناح باید در یک جا بنشینند و راه

  ي ایذه در مجلس شوراي اسالمینماینده                                                                    

  )305: 1369صابري، (»آقاسعدي و گل«!  ده بسیجی در گلیمی بخسبند، دوتا جناح در اقلیمی نگنجند

  )60: 1384سعدي، (» .سبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجندده درویش در گلیمی بخ« اي است بر مثل مشهور نقیضه

  

  )تعریب(ي ملمعنقیضه. 2- 8

-شود؛ ولی به مرور دیگر از آن استفاده نمیبسیار دیده می گزیده دو کلمه حرف حساباین شگرد به خصوص در جلد اول 
  :شودگاه دیده می گزیده دو کلمه حرف حسابشود تا دوباره در جلد چهار 

  ر ممصادق،براد«

طور که جمیع مسائل و مشکالت مربوط به خرید و فروش اتومبیل و گرانی قیمت و سایر عوارض جنبی و جانبی آن را، با همان
راه حل این قضیه هم چیزي نیست جز تعطیل چند نمایشگاه اتومبیل، از بیخ ! تعطیل چند نمایشگاه اتومبیل، از بیخ و بن حل کردند

و به گمان بنده، تا باربند هست این جور ! حل این قضیه هم چیزي نیست جز تعطیل صنف باربند فروشراه ! و بن حل کردند
  !پیشامدها هم هست

  :گویدشاعر عرب می

  انت سافر بالماشین سریعاً                                                   و علی الباربند مأمور سواریا 

  ینک                                            و بین ساربان الشتر فی صحاریا؟یا ایها الراننده ما توفیرا ب

  !»اینجا خیابان است نه بیابان! اي ساربان، آهسته ران! بندي باربندي تا سوار شود بر آن مأموريبر خود می«

زنیم و آن شاعر ت که ما میو حرف حساب آن اس! راه حل باید سازنده باشد! ي مطلب این که ممصادق خان عزیزخالصه
  )171:1369صابري،(»آقاگل«! عرب

  

  گیري      نتیجه. 9

هاي کیومرث صابري فومنی طنزنویس مشهور معاصر »دو کلمه حرف حساب«نقیضه یکی از شگردهاي طنزساز است که در 
دو کلمه «له نشان دادیم که صابري در ستون شناسد؛ ولی در این مقاگو میصابري را کمتر کسی با عنوان نقیضه. بسامد باالیی دارد

ي نقیضه یعنی غافلگیري و نقد ادبی هاي متفاوتی با هر دو کارکرد عمدهاو نقیضه. کنداز انواع نقیضه استفاده می» حرف حساب
گیرد به خصوص صابري شود و آثار غیر ادبی را نیز در بر میهایی که کارکرد غافلگیري دارد محدود به آثار ادبی نمینقیضه. دارد
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- شناخت به همین جهت نقیضهها را خوب میهاي حاکم بر روزنامهصابري ضعف. هاي زیبایی نوشته استبر اسناد اداري نقیضه

نویسد نه تنها انتقادي از آن ستون مشخص است هاي مکتوب سیاسی هفته، کوتاه و گویا و پیامهاي مردمی میهایی که بر ستون
-نویسی صابري نقیضهنویسی و غلطي عربیهمچنین شیوه. ها استها در نگارش این ستوني نادرست روزنامهشیوه بلکه انتقادي بر

به غیر از . هاي مضحک این دو  شیوه را نشان دهد و آنها را به حاشیه براندکند جلوههایی با کارکرد نقد ادبی است که تالش می
  .کندي تضمین براي برجسته کردن طنزهایش استفاده میاز نقیضه» حرف حساب دو کلمه«هاي اینها صابري در اغلب ستون

  پانوشت

در دانشسراي کشاورزي پذیرفته شد و بعد از  1336در سال . صابري تحصیالت ابتدایی خود را در فومن به پایان رساند. 1
بعد از اخذ دیپلم ادبی در  1340در سال . رداختبه معلمی پ» ماکلوان«از توابع » کوچه چال«و » کسما«التحصیلی در مدارس فارغ
بعد از . ي توفیق به چاپ رساندي علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در همان دوران اولین شعر طنز خود را در مجلهرشته

ه نشریات فردوسی، عالوه بر توفیق با مجالت دیگري نیز از جمل. ي توفیق شدمدتی به تهران مهاجرت کرد و همکار ثابت مجله
آشنا شد » هنرستان صنعتی کارآموز«در همان سالها با محمد علی رجایی در . کردهمکاري می...  سپید و سیاه، امید ایران، نگین و 

ي موفق به اخذ مدرك کارشناسی ارشد در رشته 1357در سال . انجامدکه این آشنایی به دوستی و همکاري در سالهاي بعد می
- جمهور شهید رجایی و پس از آن مشاور فرهنگی رئیسبعد از انقالب اسالمی نخست، مشاور فرهنگی رئیس. شدیقی ادبیات تطب

دو کلمه حرف «کند و سال بعد ستون طنز گیري میاز مشاغل رسمی کناره 1362صابري در سال . شداي خامنه...جمهور آیت ا
دو . آقا از سوي خود صابري بدون ذکر هیچ دلیلی متوقف شدي گلته نامهانتشار هف 1381در سال . گذاري کردرا پایه» حساب

  )1384اصغرپور، .(اردیبهشت درگذشت 12در روز  1383سال بعد یعنی در سال 
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ي هاي زبان و ادبیات فارسی دانشکده، پژوهش»نقیضه و پارودي«، )1389.(ا صابري تبریزيقهرودي، غالمعلی و زهرفالح
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-هایی پیرامون رسانه و رسانهسیاه مشق«، وبالگ »هاي مردمی در روزنامههاي پیامهاستون«). 1390. (زاده، سید رضاهاشمی
  . »نویسی

http://manshad1385.blogfa.com/post-4.aspx  
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٢٢٢  

  دستاوردهایی از آموزش عملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

  )ترك زبانان: تجربه و تحقیق موردي( 

  
  1آمنه زلفی

  :چکیده

حاظ تقسیمات زبانشناختی و خانواده هاي زبانی از زبان فارسی متمایز است به دلیل سوابق و روابط زبان ترکی اگر چه از ل
صرف نظر از صدها لغت و ترکیب فارسی که وارد زبان ترکی . تاریخی و جغرافیایی، به طور حیرت انگیزي با آن درآمیخته است
مثلِ آتش، شهر، چهارشنبه، پنجشنبه، برادر، پدر ـ در (می رود  شده و در آن زبان نیز به همان معنی معمول در فارسی به کار

، در زبان ترکی، دهها واژة فارسی می توان یافت که در معنایی به کار می رود که قرنها ...)؛ به معنی پدر زن و»کایین پدر«ترکیب 
که به جاي وضو به کار می رود » آبدست«ثلِ پیش در زبان فارسی متداول بود ولی امروزه واژه اي بیگانه جاي آن را گرفته است؛ م

به معنی بندباز، » جانباز«به معنی مست و » سرخوش«یا آن معنی امروز فراموش شده و تنها در قاموسهاي لغت دیده می شود؛ مثلِ 
نی شادمان و سرخوش در فارسی امروز به مع. آکروبات و کسی است که با کارهاي محیر العقولش جان خود را به خطر می اندازد
جانباز نیز امروزه معانی دیگري دارد ولی این . خوشحال به کار می رود و معنی مست ممکن است تنها در متنهاي ادبی دیده شود

ترکان با کمک گرفتن از پسوندها و . ثبت شده، اکنون فراموش شده است» ریسمان باز«به صورت » دهخدا«معنی آن، که در 
، صدها واژة جدید ساخته اند که در بعضی از )مثلِ خانه(تی که در آن زبان، جاي پسوند گرفته است پیشوندهاي فارسی یا کلما

  .»تیمار خانه«و » خسته خانه«آنها هم کلمه و هم واژة ترکیب ساز هر دو فارسی است؛ مثلِ 

  .فی در استانبول استاین مقاله ارائۀ تجارب تدریسِ یکسالۀ نگارنده در کالسهاي آموزش زبان فارسی جامعه المصط

  

  زبان، فارسی، آموزش زبان، ترکی، فرهنگ، واژگان دخیل :هاواژهکلید 

 

                                                        
  دانشجوي کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه پیام نور - 1
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  مقدمه

هر جا چند نفر دور هم جمع شده، در . زبان نهادي اجتماعی است. مراودات زبانی تابعی از ارتباطات و معامالت انسانی است
با ایجاد ارتباط بین انسانهاي مناطق گوناگون که زبانهاي . با هم داشته اندکنار هم زندگی کرده اند، زبانی براي ارتباط و تفاهم 

بدین معنی که وقتی دو نفر با دو زبان متفاوت با هم سخن می گویند، هر کدام . متفاوتی داشته اند، داد و ستد زبانی هم آغاز شد
ود طرف مقابل، سبب می شود که کلماتی از زبان همین کوشش براي فهمِ منظور و مقص. براي فهمِ زبانِ طرف مقابل می کوشد

فرد بیگانه به خاطر سپرده شده، جزوِ دایرة واژگانی اهل زبان قرار گیرد؛ از این رو، می توان گفت که هیچ زبانِ خالصی وجود 
حسوب می شود، چون براي حتّی قرآن کریم نیز با اینکه کالم خدا م. ندارد که در آن واژگانی از چند زبان بیگانه راه نیافته باشد

انسانها و براي فهم آنان نازل شده است، از واژه هاي غیر عربی خالی نیست و وجود این کلمات منافاتی ندارد با اینکه قرآن به زبان 
  .عربی فصیح و مبین نازل شده باشد

هاي گوناگون در همسایگی خود و زبان فارسی نیز یکی از زبانهاي کهن است که از چند هزار سال پیش با اقوام و فرهنگ    
  .حتّی سرزمینهاي دور ارتباط داشته و به تبع آن، واژگانی به بیشتر زبانها داده و واژگانی از آنها وام گرفته است

در بیشتر زبانهاي زندة دنیا می توان واژه هایی از زبان فارسی را باز جست؛ مثالً هفتصد واژة فارسی در زبانهاي اروپایی وارد 
کلماتی مانند شیر . از آن جمله اند... ه است که کلمات پدر، مادر، بازار، کاروان، بانک، لیمو، ستاره، پسته، پیژامه، یاسمنشد

  .نیز وارد زبانهاي آسیایی از جمله چینی و ژاپنی شده است... ، انجیر، انگور و بادام و)حیوان درنده(

. به قدري است که موضوعِ تحقیقات و تعلیقات مستقلّی قرار گرفته است واژهاي فارسی در زبانهاي سامی از جمله عربی نیز
پروفسور دانشگاه کلمبیا و نیز دارندة کرسی االهیات در دانشگاه هاي (شناس و اسالم شناس انگلیسی  آرتور جفري، زبان

 The Foreign Vocabulary of the  که متخصص زبان هاي سامی بوده است، در کتاب خود با نام )قاهره   نیویورك و

Qur'an)»ه از سایر زبان ها به عربی راه یافته و در قرآن نیز به کوشیده است تا واژگان گوناگونی را ک  )1»واژگان دخیل در قرآن
ناح، درهم، . کار گرفته شده است، گردآوري کند در این کتاب براي واژگان قرآنیِ ابریق، استبرق، برزخ، برهان، تنور، جزیه، ج

یل  ندس، فردوس، فیل، کنز،)سنگ و گل(دین، رزق، روزي، زنجبیل، سج ربال، س ق، سشک، ورد،  ، سراج، سرادمائده، مرجان، م
  .وزیر و یاقوت ریشه هاي فارسی ذکر شده است

اقل . از جمله زبانهایی که زبان فارسی از دیرباز با آن ارتباط تنگاتنگ و بده بستان فراوان داشته است، زبان ترکی است حد
یان، خوارزمشاهیان، تیموریان، صفویان و قاجاریان سران و سربازان سلسله هاي ترك نژاد ایرانی و غیر ایرانی مانند غزنویان، سلجوق

در طولِ قرنها حکومت در ایران، در ارتباطات و مراودات غیر رسمی خود به زبان ترکی سخن می گفتند و راه ورود واژگان 
  . 2بسیاري را از آن زبان به فارسی هموار می کردند

    

                                                        
  .1372 توس، تهران، اى، بدره فریدون: ترجمه مجید، قرآن در دخیل هاى واژه آرتور، جفرى، 1 

  1388تاریخ بیهقی با همکاري مهدي سیدي، انتشارات سخن   2
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تراق، اجاق، آذوقه، اردو، آماج، : ان از آنها کتابچه اي به دست دادکلمات دخیل ترکی در زبان فارسی به قدري هست که بتو اُ
ایل، ایالت، باتالق، جار، جارچی، جوقه، چکمه، چماق، سنجاق، قاچاق، قاشق، قشالق، کشیک، کوچ، یغما، یونجه و ییالق نمونه 

  .کار می روند اي از کلمات ترکی هستند که از این طریق واردزبان فارسی شد ه اند و امروزه هم به

از طرف دیگر، هر حکومتی که پایه هاي خود را محکم می کرد و به دوام و بقاي خود می اندیشید، ناگزیر بود از سازمان 
کشورداري و دیوانساالري ایرانی که سابقۀ هزاران ساالنه داشت و همچنین از ایرانیان کاردانی که بعضی از آنها در ادارة کشور 

ندري و برمکیان وشهرت خانوادگی داش از این طریق نیز . بهره گیرد... تند؛ مثلِ بلعمیان و خواجه نظام الملک، عمیدالملک کُ
  .و از طریق آنان زبان ترکی شد   کلمات فارسی بسیاري وارد زبان حاکمان ترك نژاد

لمات بار معناییِ خودشان بعضی از ک. کلمات فارسی دخیل در زبان ترکی را به صورتهاي گوناگون می توان دسته بندي کرد
  .بیشتر واژگان دخیل از این نوع اند. را که در زبان مقصد داشته اند با خود به همراه آورده اند

  .آواره، آبدست، آتش پرست، آتش باز، ازبر، جنگاور، دیندار، دوست، سرخوش، گلخانه، هنرپرور، از این نوع واژه ها هستند

که در زبان مقصد، معانی و مفاهیم دیگري پیدا کرده اند و معناي اصلی آنها به فراموشی موضوع مقاله، مقاله واژهایی است 
از دقّت در معناي بعضی کلمات معلوم می شود که معناي متداول در زبان ترکی، قبالً در فارسی نیز رایج بوده . سپرده شده است

مثل کلمۀ . معناي قبلی همچنین در زبان ترکی به کار می رودولی به مرور زمان معانی دیگري جایگزین آن شده اند؛ در حالی که 
آبدست که امروزه خود فارسی زبانان وضوي عربی را به کار می برند، در حالی که در متون فارسی به جاي وضو غالباً واژة اصیل 

هم داشته است که امروزه یا کلمۀ اندیشه که در فارسی کهن، در کنار فکر معناي ترس و دلشوره . آبدست به کار رفته است
جانباز در زبان ترکی بندباز و ریسمان باز معنی . فراموش شده؛ ولی همان معنی در زبان ترکی تنها مفهوم کلمه محسوب می شود

گفته و بسته به معنی سرود و ترانه و آهنگ و ریتم که دو اصطالح موسیقایی . می دهدکه در متون فارسی نیز سابقۀ استعمال دارد
  .سی کهن است و امروزه در فارسی مفهوم آنها به گونه هاي دیگري افاده می شودفار

 معناي رایج در فارسی معناي رایج در ترکی کلمۀ فارسی دخیل

حال آباد  آبادان، سرسبز سرِ

 آلودگی، آمیختگی تظاهر آالیش

 بندباز، ریسمان باز جانباز
ن گذشته، مجروح جنگ فدایی، از جا

 و انقالب

 حرکت نوعی ساز زهی، تنبور جنبش

 لباس شوینده لباس زیر، پیژامه، لباس چرك جامه شور

 خواهر پرستار همشیره

 محل بستري شدن بیماران/خسته بیمارستان/بیمار خسته خانه/خسته

 زمانه باد روزگار

 متضاد گرم سفت، سخت ومحکم سرد

 آلوده نازیبا، زشت، بدگل چرکین

 شیء قابل ارتجاع فانوس فنر
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 بی راه، راه گم کرده پر، انبوه، متراکم گمراه

 ظلم سرزنش، عتاب ستم

 انسان مرد آدم

 ینه دانچ کیف چانتا/چنته

 دو جهت مختلف صلیب چپ راست

 آتش تب آتش

 گزینش، انتخاب پیر/پیري اختیار

 کشکول شال گردن کشکول

 ملزوم کوه رودخانه دره

 عملیات جنگی عمل جراحی عملیات

 تیغ جرّاحی نیشتر
سوراخ کردن در  وسیلۀ فروبردن و

 کفاشی و جراحی، سرنگ

 نردبان پلّکان/ پلّه مردوان/نردبان

 مقابل زنانه نورد نانوایی مردانه

 نمونه واقعه، رویداد الگو

رگ  مرگ سردخانه، مرده خانه موقت )همان مرگ است(م 

 قدرت مشکل، دشوار زور

 شغل سود، صرفه کار

ت هم برابر مساوي با هم، در معی 

 سخن سرود، ترانه گفته

 کشور زادگاه/ وطن مملکت

 گذران منفور، بد، بیفایده، آشفته بر باد

 هسخن بی تأمل، کار نسنجید آواره، بیخانمان، ولگرد، بی سر پناه سرسري

 مقابل باز آهنگ، ریتم بسته

 

آگاهی از این نوع کلمات، به زبان آموزان ترك . نمونه هایی که ذکر شد، حاکی از تأثیر زبان فارسی بر زبان ترکی است
.کمک می کند تا زبان فارسی را بهتر و آسان تر یاد گیرند
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٢٢٣  

  اي از واژگان گویش همدانییابی برگزیدهبررسی و ریشه

  

  1مهدي زمانیان

  

  چکیده 

توان بخشی از ویژگیهاي این گویش کهن را میي گویشِ از دست رفته همدانی کهن است و گویش کنونی همدان، بازمانده
ي باباطاهر همدانی باز یافت، در این نوشتار به واکاوي و بررسی برگزیده اي از واژگان هاي ناب و دگرگون نشدهدر سروده

هاي ریشه توان به حفظ واژگان پهلوي و واژگان ناب، بااز ویژگی هاي این گویش، می.گویش همدانی امروز پرداخته شده  است 
هدف این نوشتار بررسی ساختار . که در زبان فارسی معیار روایی ندارند اشاره کرد) باستان، اوستایی، پارسی باستان ایرانی(باستانی 

  . اي از واژگان این گویش استوار استیابی گزیده ي ریشهدستوري گویش همدانی نیست، بلکه مقاله، بر پایه

  

  .زبان فارسی نو،زبان فارسی دري، زبان پهلوي ،گویش همدانی ،کهن گویش همدانیِ:هاکلید واژه

  

                                                        
 Email: m_zamanian60@yahoo.comکارشناس ارشد فرهنگ و زبانهاي باستانی،  - 1

mailto:@yahoo.com
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  : روش کار

ي اند، سپس ریشهدر این مقاله شماري از واژگان گویش همدانی که در فارسی معیار روایی ندارد برگزیده و بررسی شده
هلوي اشکانی ترفانی یا پهلوي اشکانی باستانی آن واژگان مشخص شده و واژگانی که از آن ریشه در زبانهاي میانه همچون پ

سپس . انداي، زبان سغدي و پازند وجود داشته آورده شدهو پهلوي ساسانی کتیبه) زرتشتیفارسی میانه(اي، پهلوي ساسانی کتیبه
اي که منابع  اند، تا اندازهاي داشتههاي بررسی شده هم خانوادههاي زبان فارسی واژههاي ایرانی و گویشاگر در دیگر گویش

الزم به ذکر است که نگارنده گوشیور همدان بوده و واژگان . اندنگارنده تکاپوي بررسی فراگیر را فراهم کرده است، بررسی شده
  . است را به صورت میدانی گردآوري کرده

  

  حروف آوانگاري 

a َا  p  پ  
ā  آ  f  ف  
e ي فارسیکسره  b ب  
ē  ي کشیدهکسره  w واو فارسی  
ə ي کوتاههکسر  n ن  
  »چنگ«در -نگ ə  ŋکشیده تر از /
o ُچنگ« در-نگ  <  ا«  
ō  اُ کشیده  m م  
ą an فرانسوي  n ن  
i ي عربیکسره  v و  
ī  شیر«در  -ي«  r ر  
u او  s س  
ū  او کشیده  Z ز  
k ك  š  ش  
x خ  S  ش  
g گ  ž  ژ  
Q غ  h هـ  

č  چ  X  
 خ در آغاز ( خُُوw)در ) و

  )پایان

j ج  
به طوري که ) آ(ظ تلف(آو   

  )زبان به سقف دهان بچسبد
t ت      
ţ  ت پایانی      

a  
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ө  ث      
d د      
δ  ذ      

Av.  اوستایی      
Op.  پارسی باستان      

  

  درآمد

هاي هاي فالت مرکزي، و از گروه زبانها و گویشاست، که جزء گویش 1همدانی بازمانده گویش همدانی کهن گویش
- ، گویش همدانی کهن جز گویش)487-485، 138وئیدفور، (، )179، 1388رضایی باغ بیدي، (د آیایرانی نو باختري به شمار می

و جایگزین شدن ) یا گویش محلی(است، که امروزه با از میان رفتن زبان محلّی ... هاي مرده ایران  همچون کرمانی و اصفهانی 
اند به یادگار مانده را در خود جاي داده) ا گویش محلیی( هاي زبان محلی  زبان پارسی در ریخت گویشی نو که برخی از ویژگی

بخشد که ي واژگان پهلوي بسیاري است، و این گمان را نیرو میگویش امروزي همدان  دربرگیرنده). 31، 28همان، (است 
همانگونه . اشته استگفتند روایی داي از زبان پهلوي بوده که در این بخش از سرزمین ایران که بدان ماد میگویش همدانی گونه

ي باباطاهر هاي ناب و دگرگون نشدهاي از سرودهتوان تا اندازهکه پیشتر گفته شد بخشی از ویژگیهاي گویش همدانی کهن را می
  . شود بازیافتنگهداري می) هـ ج 848(ي قونیه به تاریخ که در موزه

  : در حالت فاعلی در بیت زیر  به معنی من در پهلوي اشکانی و پهلوي ساسانی azمانند کاربرد 

  نه خونم که دو خم راهی ژد اي یار     جرمم اینه که از ته دوست دارم

  ! )ام، اي یارام و نه راهی زدهجرمم این است که من تو را دوست دارم؛ نه خون  کرده( 

  ). 287: 1376بهار (

است در زبان پهلوي اشکانی ) 103: 1383ابوالقاسمی(اوستایی  az mي در حالت فاعلی که بازمانده azباید گفت که کاربرد 
در این زبان ضمیر  azترفانی و پهلوي ساسانی وجود داشته است، اما در زبان پهلوي متاخر کاربرد بسیار کمیابی دارد، و به جاي 

man 68: 1382آموزگار (رود به کار می .(ي کاربرد حرف اضافهō  پهلوي به معنی)به (ي افهدر کنار حرف اضbē )که ) به
پهلوي به   yadkēي که فراگشت یافته yākeفارسی دري و متون پهلوي متاخر است در گویش همدانی کهن، و ي زبانویژه

) بر( avāفعل ایرانی باستان برگرفته از پیش  ōبه معنی برنهی، بپوشانی که   ōnehēيمعناي تا که، هنگامی که، و کاربرد واژه
مثال دیگر این . دهد، پیوستگی هر چه بیشتر گویش همدانیِ کهن را با زبان پهلوي نشان می)293و 291: 1376بهار (است 

ي باستان است و به کمک ي ساخت مجهولی دورهکه فراگشت یافته) متعدي(توان در ساخت فعل ماضی گذرا پیوستگی را می
   ).547و 586، 1381موالیی (شود دید عامل و ماده ماضی ساخته می

  : مانند

  یا کم خوردي گمان پیدا نبی یار     یا کم در دي هنی دریانبی یار 
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ه گرونت پروپایی نبی یار  من اژ آن رو به دامان نه ژد دست             د  

  ! هنگامی در را دیدم، هنوز دریا نبود، اي یار

  ! هنگامی که خورشید را دیدم جهان پیدا نبود، اي یار

  ) دست به دامان تو شدم( ان تو دت زدم من از آن روز به دام

  ). 287: 1376بهار !  (در گردونِ تو پروپایی نبود، اي یار) که(

  : فعل ماضی گذرا در عبارت هاي زیر وجود دارد

م دردي  -1 ر دیده شد : کر را دیدم "به جاي"توسط من دم مرکب از حرف ربط ( "د ضمیر و چسبان اول  "م"+  "که"ک
ر "فاعل منطقی، شخص مفرد،  د"  

معین  "م"فعل ماضی گذرا اول شخص و شمار آن را ضمیر چسبان ] "دید"مخفف [ dī= دي"مفعول منطقی و فاعل دستوري، 
  ) کندمی

م خورید" -2 خورشید را دیدم"دیده شد ] شید[توسط من خور": "ک"   

همچنین ماندگاري پیشوندهاي ) 547و 586، 579: موالیی( "3دست زدم" "توسط من دست زده شد"؛ "زد دست....من " -3
هاي میانه هستند، در  در زبانan/a -هاي باستانی و در زبان) ana/an/a-(ي پیشوندهاي منفی ساز  که بازمانده en و aمنفی ساز

بچه هاي زن یا )(en +zāde( en zādeو ) کسی که صبحانه نخورده)(ānāštā )ā+nāštaریخت سنگواژه شده در واژگان
هیچ ) -ana/an/a(پیشوندهاي . را می توان نشان از نگهداشت عناصر کهنیگ این گویش دانست) از شوهر یا زن پیشین مرد

. را می توان بازمانده پیشوندهاي یاد شده دانست) نا(کدام به زبان پارسی دري و پارسی نو نرسیده اند وانگهی پیشوند منفی ساز 
توان به واژگان پهلوي بسیاري که در این گویش به یادگار مانده است ین پیوستگی میدر راستاي هم) 1383.338ابوالقاسمی، (

برو باال و چهره که در زبان پهلوي اشکانی  bašn(، )مژه mej(ag)(، )ابریشم abrēšum(، )نو، تازه nog/k: (مانند. اشاره کرد
پهن که در زبان پهلوي نیز این چنین تلفظ  pahan( ،)وجود دارد bašnāyو  bašnān به صورت) مانوي(و فارسی میانه ترفانی 

چرخ در  čaxr(، )است taxlو در پهلوي اشکانی ترفانی  tahl) فارسی میانه زرتشتی(تلخ که در پهلوي ساسانی  taxl(، )شودمی
یدگاه ریخت ي دیگر واژگان پهلوي هستند که در گویش همدانی از د، دسته)شودتلفظ می čaxrwakو  čaxrپهلوي به صورت 

، )خط، رنگ کردن است به معنی خط pēsکثیف، که در زبان پهلوي  pīs: (مانند. اندواژگانی و گاهی معنی دگرگون شده
)dīm  چهره، رخساره که در پهلويdēm است( ،)nevār  نو، تازه در پهلوي اشکانیnawāk  و در زبان پهلوي ساسانی

niwāk شود تلفظ می( ،)varzev در پهلوي  گاونر، کهwarzāg شود تلفظ می( ،)balg  برگ که در پهلويwalg است (
)gāzer  جامه شوي رخشوي، در پهلويgāzar 4است( ، )bafr  برف که در زبان پهلويwafr است( ، )bum  به معنی زمینه

به معنی چرخ ) یانه زرتشتیفارسی م(قرقره نخ، که این واژه در پهلوي ساسانی  čaxrag(، )به معنی زمین است būmکه در پهلوي 
در   kātān(، )است kānagīh ,katasیا  kahasکه در پهلوي  5در گویش همدانی به معنی قنات karīz(، )و حلقه است

ي دیگر از واژگان سپس دسته) است kāk/gیا  tanandگویش همدانی به معنی انبوهی از تار عنکبوت است که در زبان پهلوي 
بغ به معنی خدا که  8baγي ، واژه ālو  7baγ: مانند. انددر گویش همدانی به یادگار مانده 6نکواژهي سپهلوي که به گونه

  . به معنی عقاب است āluhفراگشت یافته صورت واژه   ālصورت پهلوي اشکانی این واژه است و 
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معیار روایی ندارند، مورد بررسی و  اي از واژگان گویش همدانی که در پارسیدر این بخش در راستاي راهبرد مقاله، برگزیده
در چنین مواقعی براي .ي باستانی یکسانی هستنداند، در این نوشتار گاهی واژگانی وجود دارند که داراي ریشهواکاوي قرار گرفته

 ن ارجاع دادهي مشترك دارند را بداپرهیز از تکرار، یکی از آن واژگان، مورد بررسی قرار گرفته، و سپس دیگر واژگانی که ریشه
  . ایم

  

  ālenj-آلنج  -1

 ālenj-خاکستر     

(Bartholomae AWi: 312-16)       قس اوستاي        خاکسترātrya-  

 adurestarخاکستر   ) پهلوي ساسانی و فارسی میانه ترفانی) (33: مکنزي(، )19: بویس

  āhāryختنی     خاکستر )   300: حسن دوست، واژه نامه(  

  ulinčخاکستر   )]   دکرینگانی)    [300: همان(

  

  - ālešguآلشگوئه   -2

  - ālešgu محل ریختن خاکسترهاي آتش، مجازاآشغال دانی        

    ālenj-              āl+ešgu   ←براي ریشه نک 

آتش و  çāاستان مشتق از فارسی ب as*  به معنی سرخ که بازمانده) آل( ālمی تواند آمیغی از    ālešguي آلشگوئه  واژه
 angeštي پارسی  ي واژه احتماالً صورت فراگشت یافته  ešqu-همچنین . است باشد -ātarي دیگر از  که گونه āθrاوستایی 

  .در معناي زغال سرخباشد گذار از فارسی دري کهن به گویش همدانی کهن و سپس به گویش کنونی همدان ) زغال(

 angešt)   انگشت(دري    زغال    فارسی ) 140ریشه شناسی، : حسن دوست(

  

  مصدر     -aj/žīdanآژیدن  -آجیدن -3

  مصدر žīdan- /ājخراش دادن 

)Bartholomae Awi: 490  (کشتن -زدنAv.√1gan-   

(Kent:184) کشتن -زدنOp. √jan-   
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       ājīn-آجین    -4

  ājīn-) هاي کشاورزيراندن و رساندن جریان آب براي آبیاري زمین( 

        )Bartholomae Awi:223  (راندنAv.√az-  

  ajīn) ابزار باد دادن خرمن]  (شهمیرزاد) [ 2:آذرلی(

  

      - āmoxtآمخته   -5

   āmoxt-آموز  دست

   -maoγa*در واژه  → aš maoγa ، قس اوستاییبدآموز -گذاربدعت   

 )Bartholomae Awi:257(  

   nyūtaخوکرده      –آموخته     ] ختنی[                                                                

دستور، متن گزیده واژه نامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص (مهشید میرفخرایی، درآمدي بر زبان ختنی . نک(
194 (  

  

      ārāšat-آراشت   -6

   ārāšt-مرتب کردن   -کوتاه کردن

)Bartholomae Awi: 1520(  مرتب کردن- Av.√rād 

)kent: 205 ( آماده کردنOp.√rad-    

  نیز درست شده باشد -raz√ي اوستایی تواند بر روي ریشهي میاین واژه

 )Bartholomae Awi:1514  ( آراستن√raz-   

  ārāyīšnآرایش )]  فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی ) [ 41:مکنزي( 

 rāstaiآماده، مهیا      )         سکایی( )       13حسن دوست، واژه نامه، (

  

 vāz ā-ـ آوازه 7



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 362

                                       vāz ā-ترانه        

          (Bartholomae AWI: 1330)     گفتن Av.√vak-  

      bāf-باف   -8

   bāf -برآمده –بلند  -برجسته

)Bartholomae Awi:959 ( بلندAv.√b r zan-  

   burz: بلند )] مانوي(پهلوي اشکانی ترفانی ) [ 50:س بوی(

)Nyberg:50 ) (بلند ] اي و کتابی ساسانیپهلوي کتیبه) [ 199: مکنزي :borz   

   :bullniŋd [bilant- b/lnan.buland]: بلند]  پازند) [195: عریان(

   barz: بلندي . باال)] بلوچی، تاتی، تالشی) [(46: آذرلی(

   borz: باال، بلند )] بهدینی [( 18: سروشیان(

   :barāبلند )]       الرستانی)       [(111حسن دوست، واژه نامه، (

  

       bāf-بافه  -9

روار بافته می شود  سبد بزرگی که از چوبی ویژه بنام مbāf -  

)Bartholomae Awi:1346 (بافتنAv.√vaf-   

)Bartholomae Awi: 401       (منسوج -افتهمتن اوستایی      بubdaēna      

   bāfپودپارچه ] الیگودرزي) [40: آذرلی( 

   bāfaبسته  2دسته  1بردسیري، خوانساري 

  

      -bāngelānبانگالن    -10

   -bāngelānکوبند  غلتکی سترگ که با آن راه یا پشت بامها را می

bān + gelān   

  بام+  گرداندن 
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   gelāndan-   ←براي ریشه نک 

  

 bašn-  بشن  -11

   bašn -بروباال، رخسار

)kent: 200 ( قس  فارسی باستان     حالت مفعولی بایی          به بلنديbaršnā    

   bašn kohکش کوه  سیه

)Bartholomae Awi:949 ( بلند شدنAv.√bar z-  

)Bartholomae Awi: 951 (بلندي     -متن اوستایی      ارتفاعbar šnu- 

   bašnānقد و باال  bašnāyقد و باال ] شکانی و فارسی میانه ترفانیپهلوي ا) [ 49:بویس(

به معنی پرستشگاه شمایل  baγnapatو  baγīnو برابرهاي پهلوي اشکانی آن  bašnbadو  bašnهاي فارسی میانه واژه
شوند یافت نمی) ی میانه زرتشتیفارس(اند  ولی در هیچ کجاي کتابهاي پهلوي دار و روحانی آن با اینکه در منابع غیر زرتشتی آمده

  )139؛ 1386مري بویس، ( 

  bašno/ bārسرو اندام ] الیگودرزي[ 

  bašnقد و باال 3بدن 2تن 1)] بردسیري، کرمانی، یزدي، راوري، دري یزدي و کرمانی) [(53:آذرلی(

   

 bašn  koh-  بشنه کوه  -12

  bašn  koh-  سینه کشِ کوه 

   bašn-   ←براي ریشه نک 

  benev-  بنوه  -13

)Bartholomae Awi: 268 ( بنAv. buna-   

   bun [bwn]ژرفا  -پایه -بن و ریشه) پهلوي اشکانی و فارسی میانه ترفانی) ( 50:بویس ( 

 (Gharib: 2917) ]بنیاد و پایه ] سغديβwntyn'k (βunt/ dānē?)   

  

  bīj-  بیج  -14
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   bīj -کارحرامزاده، نابکار، بزه

 )Bartholomae Awi: 952 (شرAv. √bazda-    

   bazzagبزه  -گناه)       52: مکنزي(      

   bazag  [bzg]شرارت  -گناه، اهریمن)  ي ترفانیپهلوي اشکانی و فارسی میانه) (52: بویس(

Bj {(B /e/iž) ’Bj,Byj,Bz} ’Bj{ Bž,βiž,Bež (byž, bž-)} 

(Gharib: 2917, 1164) بزه(پلید  -سغدي  بد(’Byz-, ’Bz-, Bj-, βyj-, Byz- Bz-   

  bija: سگ توله -حرامزاده] بهدینی یزد) [ 136و 26مزداپور (

   bije: کوچک و ریز ] راوري) [64: آذرلی(

  

  -bījakبیجک   -15

  -bījakمحصول نارس و نامرغوب       

  bīj   ←براي ریشه نک 

  

  bīγ-بیغ     -16

   bīγ -غیرتبی -بی رگ -زشت) 16:گروسی (

نگ به کار میزه در لهجهامرو(   )رودي همدانی در مفهوم کودن و گُ

  

  īrīš-  čچیریش   -17 

  īrīš-  čسیریش،اصطالحی که براي انسانهاي سمج استفاده می شود                                

              

                  Bartcholomae AWI: 1631  )    (چفت کردن    -چسباندنAv.√sraēš-  

  

   dārīk-داریکه    -18
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    dārīk -چوب بلند و نازك

)Bartholomae Awi: 738( دار ودرخت،یک تکه تیر چوبیAv. drav-  

)kent:190 ( چوبOp.dārū-  

  darū (d’rw)   درخت ] فارسی میانه ترفانی) [58: بویس(

   dārچوب  -درخت  -دار )] فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی) [ 61: مکنزي(

  (Gharib: 7946)]ي دار چوبه] سغدي مسیحی δārūk(δ'rwk(’))   

   dārدرخت ] دشتستانی) [51: اکبرزاده(

   darدرخت ] سورانی -تاتی -ايسرخه -سمنانی -افتري) [ 168: آذرلی(

   dārهیزم، درخت ] جاسکی) [168: همان( 

  

  dāγān-داغان    -19

   dāγān -پراکنده، از هم گسیخته     

 )Bartholomae Awi:675 (داغ کردن -سوزاندنAv.√dag-   

   bazišnداغ زدگی، سوزش )] فارسی میانه زرتشتی(پهلونی ساسانی ) [63: مکنزي(

   dγ-(δaγ)سوزاندن   dγŉ- (daγān)آتشین  dγs- (daxs-)پختن میوه سوختن  -رسیدن میوه

 (Gharib: 3530, 3531, 3533) )]سغدي [(  

   dāγm-داغمه    -20

    dāγm-اثر لکه      -ردالکه

   dāγan   ←براي ریشه نک 

  

   derān-درانه    -21

ر درگاهی      -چهارچوبه دderān -   

)Bartholomae Awi: 765 ( درAv.√dvar  
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)kent:192 (Op.duvara-   

   darباب  -کاخ -در)] فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی) [61: مکنزي(

   dar[dr]دروازه  -در)] مانوي(ی فارسی میانه ترفان) [59: بویس(

   darدر ] پازند) [76: نامهواژه: تفضلی( 

  

  dīm -دیم    -22

   dīm -چهره -رخسار

)Bartholomae Awi: 667 (مردمک چشم  -چشم)دیم (Av. daēman   

  (Gharib: 3743)]مردمک چشم  -صورت] سغدي مانويδēm (δym)   

   dimچهره  -رخسار

  )191: آذرلی] (کردي -گرگانی -السگردي -ايسرخه -خوانساري -انارکی نمنانی -بلوچی -لشیتا -ايابیانه -افتري[

  

   enjīl-انجیله     -23

  - enjīlرود ریزکردن بویژه در مورد گوشت به کار می

)Bartholomae Awi: 798(به رنج و ستم افتادن  –فشار بودن  درAv.√ waz- 

)Bartholomae Awi: 1528 (کوچک  -ریز Av. r njyah-   

   anjanخرد  -ریزریز)] تالشی -تاتی[( anjeبخش  3تکه  2له  1] بختیاري[

   anjīdamکردن رنده] بجستانی) [19: آذرلی(

   anjīdamانجیدن )     فارسی دري)      (45منصوري، ریشه شناختی افعال فارسی، (

  ēndeū -اندو    -24

   -ēndeū) شتیگل اندود کردن پشت بامهاي خ( اندودکردن 

)Bartholomae Awi: 683 (زدودن  -کردنپاكAv.3√dav   

   -handūdan, *hndāyمالی کردناندودن، روغن) پهلوي ساسانی)  (78:مکنزي(
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   dhāvitaسنسکریت     شسته شده  )       350جالل نائینی، ( 

(Gharib: 974, 963)  سغدي[اندودکردن [andūt[’nδwt], andāw {’nδ’w}   

   endoدوغاب آهک ] مازندرانی) [27:لیآذر(

 

   garz-گرزه     -25

   - garzاي موش بزرگ را گویند کنایه از آدم تنومند ناکارآمداست گونه

→ varzدر واج نخست  gبه  vتبدیل   garz                            براي ریشه نک← varzeūl   

   garzموش بزرگ  )  پهلوي ساسانی)  (188انتشارات توس، ص: مهرداد بهار، بندهش، تهران. نک(

  gerzaموش  )]    شوشتري[(

 gērzaموش  )]    دزفولی[(و  garze/ā)] گیلکی) [(317حسن دوست، واژه نامه، (

  

  مصدر   gelāndan -گالندن  -26

  مصدر  gelāndan-غلتاندن 

  (Gharib: 7122) رد گAv.√g r sna- 

   gali,danغلتاندن ] گنابادي[ gali/daچرخیدن گلوله ] قاینی) [ 322: آذرلی(

  

ی   -27 لگ-geley     

له -شکوه کردن کردن گ-geley   

)Bartholomae Awi:516 (کردن گلهAv.√gar z-  

   gilagāyشکوه کنان ] فارسی میانه ترفانی) [73: بویس( 

له )] رسی میانه زرتشتیفا(پهلوي ساسانی ) [ 77: مکنزي( گgarzišn   

له ] پازند) [174: نامهتفضلی واژه( گgila   
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     gerbīdan-گربیدن   -28

   gerbīdan -آمیز به گذران عمر است  گردیدن اصطالحی کنایه

   gelāndan   ←براي ریشه نک 

  

رده  -29 گ-gerd      

    gerd -نوعی نان محلی 

   gelāndan   ←براي ریشه نک 

  

رپل -30 گ gerp l-        

   gerp l-کنایه از آب  چاق و فربه  

   gelāndan   ←براي ریشه نک 

  

        -gīrīšmīš گیریشمیِش -31

   gīrīšmīš-گالویز و یقه به یقه شدن    -درگیر شدن

gīrīš+mīš  
gīra+√myas-  

  آمیختن     گلو         

)Bartholomae Awi: 513, 515  (گلو    قس اوستایی gar-, gar man    

)Bartholomae Awi: 1190  ( آمیختن√myas-    

ي  به معنی گلو و ریشه gīrvaي  ي واژه و ریخت فراگشت یافته  را می توان بازمانده    gīrīšmīš ي آمیغی گیریشمیِش واژه
  .به معنی آمیختن دانست -myas√اوستایی 

  

        -godārگودار  -32

   godār-گذرگاه -راه
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)Bartholomae Awi: 493-4-501 (آمدنAv. √gam-    

   godäreآمد و شد ] بردسیري) [311: آذرلی(

   godārگذرگاه آب ] دشتستانی) [58:اکبرزاده(

 

        - gordālگرداله  -33

لیه در انسان و حیوان      - gordālکُ

)Bartholomae Awi:1420 ( کُلیه-v r tka  گُردهAv. v r δka-   

رده، کلیه ] لوي ساسانی په) [82: مکنزي(    gurdagگُ

رده، قلوه ] کرمانشاهی، نهاوندي -لکی -شوشتري -الیگودرزي) [313: آذرلی(    gord/dālaگُ

  

        -haštهشت  -34

  hašt -گذاشت

)Bartholomae Awi: 1792 (  رها کردنAv.√har z-  

   jrs√-ava-ترك کردن   -سنکریت       رها کردن)      198 :جاللی نائینی(

   hač azīh haštanاز زنی هشتن 

   hištanدر فارسی میانه و فارسی دري به معنی طالق نیز می باشد  ) 31-57: علیائی مقدم(

   hirz, hišt (hyšt)واگذاشتن، گماردن ] پهلوي اشکانی ترفانی) [83:بویس ( 

  hil, hišt (hyšt)بخشودن  –واگذاشتن ] فارسی میایه ترفانی) [83: همان(

Nyberg:100)] (واگذاشتن ] اي ساسانیپهلوي کتیبهhil   

   hištan [h štan, hilstan, hēštan]هستن ] پازند) [365: عریان واژه نامه(

    baharzēبگذاري ] گویش همدانیِ کُهن) [291و 285بهار، (

ل          سرانجامان بشی، به یا بهرزي   پايِ ته گور وي با واي ته گ  

  hälān/ häštänهمدانی یهودي        āhašteرها کردن      -هشتن)]   تالشی[(
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 harz-/ hašta)]   ابوزید آبادي[( 

  helecoـ هلکوـ35

         

      -helecoچوبی که با آن گندم و جو را پوست کنند          هلکو

      

Bartcholomae AWI: 1781  )    (1افشردنhav-√Av. 

  

  hunišn  فشردگی           پهلوي ساسانی)      287:  فره وشی (

helešgu- 36-هلشگو  

 -helešguولگرد،پرسه زن                                                                                     

  haštan  - ←براي ریشه نک 

  

      -herāy هراي -37

   herāy-داد   -فریاد

)Bartholomae Awi:1787 (جاري بودنAv.√har-    

)kent:514 (کردن قس فارسی باستان روانهhard-   

hīlīšnīy - - 38 هیلیشنی 

hīlīšnīy - رهاکردن،طالق دادن 

hīlīšen(y) nam    طالق نامه  

  -haštan ←براي ریشه نک 

  

      -kāmīdan کامیدن -39

   kāmīdān-مراعات کردن  -سازش کردن
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)Bartholomae Awi: 462-3 ( اشتیاق داشتنAv.√kā-  

)kent:179 ( دوست داشتنOp.√kā-  

   -kāmīnآرزومند  -سنکریت     مایل)   444جاللی نائینی، (

   kāmآرزو کردن  -خواستن] پهلونی اشکانی و فارسی میانه ترفانی) [86: بویس(

   kām, kāmistanآرزوکردن، خواستن ) 97: مکنزي(

   kąmistan [kąmist]] پازند) [269: عریان(

(Gharib: 464, 41 , 42) ]کام  -میل -آرزو] سغديk’m, q’m (kām)   

   kōmمیل  -خواست] فارسی تاجیکی) [328: کلباسی(

   kāmīخواست و خواهش ] گرگاتی) [267: آذرلی(

   kāmخواسته ] کردي) [210: خوشحالی(

   kāmخواسته ] ايماسوله) [105: میرشکرایی(

  

      - kātān کاتانه -40

  - kātānي سقف اتاق انبوه تار عنکبوت در گوشه

 )Bartholomae Awi: 633 (کشیدن  -تنیدنAv.√tan-   

 

     -kepīt/dan کپیتن  -کپیدن -41

  مصدر  kepīt/dan -اصطالح خوابیدن در حالت توهین آمیز

   kepītمتمایل به پایین شدن 

 )Nyberg11.109 ( و)Gignoux:59] (افتادن ] ايپهلوي اشکانی کتیبهkaf-kaft   

   -kaftan, kafافتادن ] فارسی میانه زرتشتی) [96: مکنزي(

   katēmام افتاده] گویش همدانیِ کُهن) [294: بهار(

  فعل  kaptافتاد ] بلوچی[ kapteافتاد ]  بمپوري) [268: آذرلی(
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   kaftmunشدن پرت -افتادن] بهدینی) [126: سروشیان(

   kaptunافتادن ] بهدینی یزد) [138: مزداپور(

   kepēsan, kip/ ftanافتادن ]  دشتستانی) [56:هاکبرزاد(

  

ر   -42 ک-kerr  

  مصدر  -kerrدم فروبستن ساکت شدن 

   felanī kerr š  kešīd. فالنی سکوت کرد : در مثال

)Bartholomae Awi:448 ( اندیشیدنAv.3√kar-   

  

     -kerrāndanکرّاندن  -43

  مصدر  nkerrānda-چیزي را روي زمین کشیدن  2خراش دادن  1

)Bartholomae Awi:449 (خشم زدن  -شیار انداختنAv.√kar-   

   karānīdanتراشیدن ] شیرازي) [275: آذرلی(

  

    -lufāndanلوفاندن  -44

   -lufāndanاي از غیرعادي و زیاد خوردن خوراك است کنایه–غذاخوردن 

 (Gharb: 8580) فتن رAv.√raup-   

قمه گر] بختیاري) [341: آذرلی(    letfīفتن و تند و تیز خوردن لُ

    lefondanخوردن ] دشتستانی) [60: اکبرزاده(

 

   -marjomakمرجمک  -45

   -marjomakعدس 

   mijugپهلوي ساسانی   )    107: مکنزي(
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   marjomak)]    هرزندي[(

   marjo)]    تالشی[(

  marjek)]    افتري[(

   marjeva)]    ابراهیم آبادي[(

   nuji)]    نهاوندي)     [(168اژه نامه، حسن دوست، و(

 

   mell-ملّه  -46

Av.√mad-     مست شدن   mada- ,maδa  شراب،می    (Bartholomae Awi: 1134) 

√mand-   جاللی نائینی  ( )سنسکریت بانشاط (:)  

may- 106:مکنزي ( )98:بویس ()پهلوي ساسانی وپارتی وفارسی میانه ترفانی(،) 

mwδ (moδ) (مل،می ) غديس (Gharib: 5511)  

mδw (maδu) سغدي بودایی،مانوي  می،شراب()  (Gharib: 5295) 

    menās -مناس  -47

   -menāsي شیرین و افسون کننده آغاز خواب لحظه

)Bartholomae Awi: 1178 ( 2اندیشهmą ra-  کلمه ، سخنAv. 1mą ra-   

)Bartholomae Awi:1121-4 ( اندیشیدنAv.√man-   

   mantarمسخره شده، منتر  -افسون شده، دست انداخته) 1054:معین (فارسی نو 

 

 -menderمندر  -48

mender-  کنایه از کار بیهوده که مهم جلوه داده میشود است  

  menās ←براي ریشه نک 

 

     moxt-مخته   -49

    moxt-آمیختگی سردي و گرمی، مالیم 
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)Bartholomae Awi: 1192 (آمیختنAv.√myas-   

   wimixtمخلوط و آمیخته ] پهلوي اشکانی ترفانی ) [149: بویس(

   -amēxtan, āmēzآمیختن ] پهلوي ساسانی) [37: مکنزي(

 

    -namīdanنمیدن  -50

  مصدر  namīdan-خم شدن کنایه از تن در دادن به انجام کاري است 

    namīdخم شده، اصطالح ساختمان سازي 

)Bartholomae Awi:1041 (م شده خAv.√nam  

   -namaž, namāzاحترام گذاشتن  -خم شدن] پهلوي اشکانی و فارسی میانه ترفانی [ 

  )103: بویس(

   -namāzخم شدن  –احترام گذاشتن )] فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی ) [109: مکنزي(

 (Gharib: 5966-7)]تعظیم  –احترام  -نماز] سغديnamač   

   n māy [namaz]ز نما] پازند) [309:عریان(

  

  -nar moukنرموك  -51

nar mouk-   خنثی(کسی که جنسیت مرد و زن را با هم دارا باشد، ترا( 

  

nar +mouk 

   نر +  ماده  

narāntak mālinī- (394-5:جاللی نائینی)    )سنسکریت(    زن ریش دار -مرد شبیه زن 

nar-  ( 110:مکنزي))         پهلوي ساسانی(     مردانه –نر 

nr [nar] (103:بویس) ( نر ) پارتی مانوي و فارسی میانه ترفانی 

nyrk(’),nirk (nyrq) ازریشه  نر <*naryaka-(سغدي بودایی و مانوي)(Gharib:6291) 
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nr[nar] (178:عریان)  (نر    )   پازند 

mātag         )( 103:مکنزي)     ماده )        پهلوي ساسانی 

m’yg [māyag]  94:بویس      ()پارتی مانوي و فارسی میانه ترفانی   دهما() 

  

زم -52 ن- n zm    

   -n zmرود کوتاه،بیشتر براي توصیف دیوار یا اجسام به کار می

)Bartholomae Awi:1041 (خم شدنAv.√nam    

   nemکوتاه ] لري) [142: ایزدپناه(

   nezmتاده باشد ابري که در ارتباع پایین اف] تبري) [1961: نصري اشرفی(

 

    orosī-اُرسی  -53

   orosī-کفش 

)Bartholomae Awi:42 ( کفشAv. aoθra-  

   orosīکفش      ) اشتهاردي، آشتیانی، نائینی(و   ursī)]  سیوندي[(

   urūsīکفش      )] خوانساري[(و   orsīnکفش  )] خراسانی) [(730-31حسن دوست، (

 

     pāsār -پاساره    -54

    pāsār-محافظ  -نگهبان -بام لبه پشت

   Av.√pā(y(پاسبان   -نگهبان

)Bartholomae Awi:887 (پاسبان     قس اوستایی    -محافظpāθravant  

 (Gharib: 6467)  ]نگهبان -پاس]     سغدي مانوي  p’rδ   

  

    pandomīdan -پندومین    -55
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   pandomīdan -آماس کردن -ورم کردن

   pašām ←براي ریشه نک 

  

    -pašām پشام    -56

   pašāmآماس کردن  –ورم کردن 

)Bartholomae Awi:817 (آماسیدن  -ورم کردنAv.√pay-   

   pašānورم کردگی ] ایالمی -کرمانشاهی -آشتیانی) [82:آذرلی(

  

    pelmidan -پلمیدن   -57

   pelmīdan -ناپاك شدن  -آلوده شدن

)Bartholomae Awi:189 (تن  جریان داش -جاريpati + Av.√ray- 

   lapitناپاك  -پلید)] پشتو)  [(284حسن دوست، ریشه شناسی، ( 

 

  penti–پنتی  -58

  penti–هیز ،بی غیرت

Pēn ,pēnih       (460:فروشی )     ()پهلوي ساسانی خسیس،پست  

  

    peymīdan -پیمیدن   -59

   -peymīdanاندازه گرفتن  -برآوردکردن

)Bartholomae Awi:1165(   اندازه گرفتنAv.√mā(y)- 

)kent:201 ( اندازه گرفتنOp.√ma-   

   padmōtanپیمودن ] پازند) [293:عریان(
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    - p šk پشکه   -60

   p šk-ي آب قطره

   p škīdanپاشیده شدن قطرات آب 

)Bartholomae Awi:1727-8 (افشانه  -پاشیدنAv.√haēk- 

 sic√افشاندن  -سنکریت    پاشیدن)      198جاللی نائینی، (

   -paršinzجاري شدن  -روان بودن] ي ترفانیفارسی میانه) [118:بویس(

   paššinj, paššinjīdanترشح کردن ] پهلوي ساسانی) [122: مکنزي(

(Gharib: 7537) ]ریختن  -پاشیدن] سغدي مسیحیpšync-{pašēnč}   

   -pešanjonپاشیدن ] دلیجانی[ 

   ,pašop,ta pešengپاشیدن آب 

  )] بندرعباسی، کرمانی، دري کرمانی، الري، مشهدي، یزدي، دري یزدي، برسیري، کرمانی[( 

  )83:آذرلی(

   piššingeپاشیدن آب ] دشتستانی) [47اکبرزاده، (

   pišīng  پاشیدن آب] تربت حیدریه)[ 67:دانشگر(

  (pešanjīdan)  پاشیدن قطره آب پشنجیدن ] فارسی دري) [256: معین(

 

     pīčīn -پیچینه   -61

    pīčīn -بسته کوچک به هم پیچیده شده

)Bartholomae Awi:839 (گزیدن  -انتخاب کردنAv.√kay-  + وارونهpaitiča قید  

   pindūگلوله شدن ] دشتستانی) [69:اکبرزاده(

   pičakقنداق بچه ] افتري، السگردي، سمنانی) [93: آذرلی(

 

    pīs  -پیس  -62
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   pīs-ناپاك  -دارلکه -کثیف

)Bartholomae Awi:817 (کردن رنگAv.√paēs- 

 )kent:194 ( آراستنOp.√pai -   

   -pēsišnزینت ] فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی ) [125: مکنزي( 

   psyng(pasing)و جذامی   ps’yn’k(’) ( pēsenē)’خالی خال] سغدي بودائی و مسیحی[ 

(Gharib: 1313, 7463) 

   -pisaیاه و سفید س] لري) [23ایزدپناه، ( 

   pīsīبدبختی  2بیماري پیسی ] نائینی) [58ستوده، (

   -pīs (lako)و پیس ) لک(بیماري ] بهدینی) [555مزداپور، (

 

     -porsekā-  porsپرسکا -پرسه -63

   -porsekā-  porsمجلس ترحیم 

)Bartholomae:997 (پرسیدنAv.√fras-   

)Kent:198  (پرسیدنOp.√fra     

   pursišn, pursپرسیدن ] پهلوي ساسانی] [یانه ترفانیفارسی م[

  )127:مکنزي(، )122:بویس( 

)Gignoux:33] (پرسید ] اي ساسانیپهلوي کتیبهpwrsty (pursīt)   

(Gharib: 1281) ]پرسیدن ] سغدي بودایی'prs ( pRs)   

  porsa,sešتسلیت  گفتن به سوگوار  ] ايساوه[

   por, sān مراسم سوگواري طوالنی] بلوچی[ 

   porsa,mandسوگوار )] بیرجندي) [(78: آذرلی(

   porsaمجلس ترحیم ] بهدینی و تربت حیدریه) [30سروشیان، ) (58: دانشگر(

   -porsمجلس ترحیم ] لري) [20:ایزدپناه(
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    portīdan  -پرتیدن   -64

  مصدر  portīdan -پاره شده

)Bartholomae Awi:1485 (شدن پاره شدن پارهAv.√raēš-  +pati   

 (Gharib: 7823)]پاره کردن ] سغدي بوداییptr’yš-(patrēš)   

 

    rāhang -راهنگ   -65

    -rāhangراه آب زیرزمینی 

)Bartholomae Awi: 1508, 493 ( آمدن Av.√gam- +   اوستاي گاهانیraiθya-  

  

     razm  -رزمه  -66

   razm -بسته کوچک  2دسته  1

)Bartholomae Awi: 1685 ( دستAv.√zasta   

  

    resīdī -رسیدي   -67

   resīdī-رسد سهم و بخشی که به هر کس می

)Bartholomae Awi:183 (آمدن  -کردنحرکتAv.√ar-   

)kent:169 (کردنحرکتOp.√ar-   

   resadبخش سهم ] گراشی، الري، دماوندي] بهدینی[کرمانی، دري کرمان ) [197: آذرلی(

  rasatارث بخش  -سهم] ینیبهد[  )87:سروشیان(

  

    romīdan -رمیدن   -68

   romīdan-فروریختن  -شدنخراب
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)Bartholomae Awi:1479 ( گریختنAv.√raēk-   

   robēsanشدن خراب] دشتستانی) [52: اکبرزاده(

  فعل   rom, hesفروریخت ] شوشتري) [200: آذرلی(

  

    samnāk -سمناك  -69

   -samnākترسناك  –سهمناك 

)Bartholomae Awi:802 ( ترسیدنAv.√ rah-   

   sahmēn [shmyn]] فارسی میانه ترفانی) [133:بویس(

   -sahmgēnترسناك  -سهمناك ترسناك)] فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی) [133:مکنزي(

   sahmginسهمگین ] پازند) [166:نامهتفضلی واژه(

  

ر  -70 رخُ س- seraxōr    

   seraxōr-) رودست که آمیخته با شوخی و مزاح به کار میناسزایی ا(باز نیرنگ

   seraxōr  motālبازِ ژولیده مو نیرنگ

  .همراه است  motālي همدانی این واژه با معموالً در لهجه: مثال

)Bartholomae Awi:1569          (اوستایی[    -نیرنگ              [saxvar    

  

  sey(l)-سی،سیل   -71

  sey(l)-ا کردن   دیدن،تماش

Av.√sand-ظاهرشدن،به نظر رسیدن   (Bartholomae Awi: 1559)  

Op.√ nnd-    به نظر رسیدن، ظاهرشدن  adaya ماده مضارع  (kent:194) 

√chan-  (chansati) chnad 63:جاللی نائینی ()سنسکریت  خشنود بودن ()  

Say- ,sah-, sahēn- (133:بویس) (کوه،بارز باش) پهلوي و فارسی میانه ترفانی 
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MDMHT (Sahīt- ) ( پهلوي کتیبه اي ساسانی)  به نظر رسیدن (Gignoux:27) 

Sah- Sahisnta- 132: مکنزي  (پهلوي ساسانی ) به نظر رسیدن() 

  

    s n vī -سنوي  -72

   s n vī-گذر سنگ فرش شدهراه

)Bartholomae Awi:210 (سنگ- as ga  و سنگAv.√as-   

  

    - sun سونه   -73

    sun -شدهفرسوده

   suftan, sumbکردن سفتن، سوراخ sudan, sāyپهلوي ساسانی بودن ) 139:مکنزي( 

 (Gharib: 9509)]سنبیدن ] سغدي مانويswβt- , swmb (sumb)   

   sumbسوراخ ] بلوچی) [231: آذرلی(

 

ند   -74     -šand شَ

   šand -شده، از هم گسیخته شدهنرم و پفکی، نرم

)Bartholomae Awi: 1585-7 ( شکستنAv.√skand-  

(Gharib: 1995)                                  ]شکستن     ]سغدي مانوي’Wsynd (ōšend )   

(Gharib: 9309) ]لرزیدن ] سغدي مسیحیšand-   

   -šandنرم و پفکی ] اراکی) [243: آذرلی( 

  

   šel/rpāndanشلپاندن  -شرپاندن -75

  مصدر šel/rpāndanکردن کنایی براي تهدیدکردن طرف متخاصم، زدن، تنبیه اصطالحی است 

  درآوردن، به لرزه
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  šebišnپریشانی)] فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی ) [142:مکنزي( 

   šallālتنبیه  -زدن] بوشهري) [241: آذرلی(

  

 -šuāndanشوآندن   -76

šuāndan-    برهم زدن،درآمیختن 

Av.√xšaob-  تحریک کردن -ته بودنآشف   (Bartcholomae AWI: 542) 

√kşip-     (542:جاللی نائینی)     ()  سنسکرسیت  پرت کردن -انداختن 

’’šyft  (āšīft )       30:بویس پارتی مانوي(  )   درهم برهم-آشفته() 

šēvašn-        پهلوي کتیبه اي ساسانی  درهم آمیخته()      (Nyberg:186) 

šurīdan-  (198ریشه شناسی افعال فارسی:منصوري )  ( فارسی دري) برهم زدن  

  

    tešk/g -تشگ   -تشک -77

   tešk/g -گرما    -سوزش

  .اگر پیرامون اموال مزاج باشد در معناي عطش است

)Bartholomae Awi: 631 (  قس اوستاییtafsa-         گرما     -تبAv.√tap   

دانست  -Av.√taršي  به معنی تشنه و از ریشه taršnaي  را هم خانواده با واژه tešk/gهمچنین می توان واژه 
)Bartholomae Awi: 644(  

  

    tej  -تج -78

   tejتفاله و پسماند سرکه که طعم تند و نیزي دارد 

)Bartholomae Awi: 651 ( تند و تیزAv.tiQra-  

  

    tenjīdan -تنجیدن   -79
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  -tenjīdanشدن  له

    enjīl ←ه نکبراي ریش

   tonjeشدن له] دشتستانی) [70:اکبرزاده(

  ترنجیده (teranjīde)] فارسی دري کهن) [310: معین(

 

    - telvās تلواسه   -80

    telvās-تالش، کوشش 

)Bartholomae Awi:793 ( کوشیدنAv.√θwazš 

   tuxšوشابودن ک) پهلوي اشکانی و فارسی میانه ترفانی) (143:بویس (

   tuxšāgکوشا ) فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی ) (149:مکنزي(

(Gharib: 1150) )تالش  -کوشش) سغدي بودایی’ntwQš (anduxš)   

    tal / vā/ saکوشش ) سیستانی) (113: آذرلی(

   talvāsaشود و ممکن است سودبخش نباشد لري تالش که از رو ناامیدي انجام می) 30:ایزدپناه(

   talv  saقراري ناآرامی و بی] بهدینی یزد) [104:مزادپور(

  

نه   -81     - teven توِ

   - teven) دارتن -سوزنی که داراي جسم بزرگی است(سوزن بزرگ 

)Bartholomae Awi:633 ( تن، بدن، جسمAv.tanū-   

   te-ven-aسوزن بزرگ ) فارسی تاجیکی(

   tavā/naجوالدوز ] خراسانی[و  ta/manaي دوزسوزن لحاف] دامغانی و دماوندي[

  )114و 117: آذرلی(

   tavan/ tabanaجوالدوز ] حیدریه) [77:دانشگر(

   tameneدوزي سوزن لحاف] افتري) [122:همادخت(

a
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   tibēnaبوالدوز  )] یغتابی[(و   tēbanaبوالدوز  )] اورموري) [(660 نامه، دوست، واژه  حسن (

نده )] مانوي(ي ترفانیهفارسی میان) [144:بویس(    tyi(tēj)تیزو برُ

  

الشه -82 ت-  t lāš     

    t lāš -)کنایه از خوراك دیر هضم است(ماند خورده چوبی که از درودگري می

)Bartholomae Awi:644 ( تراشیدنAv.√taš 

)kent:177 ( تراشیدنOp.*√taš  

   vāš,talدم قیچی  2 خرده پاره، 1)] بهدینی(دري کرمان و دري یزد ) [113:آذرلی(

   telvāšدم قیچی  2خرده پاره،  1] بهدینی) [46:سروشیان(

  

    tīkīdan  - تیکیدن   -83

  مصدر  tīkīdan -ریزي کردنطرح و برنامه -ايریزي کردن نقشهپی

)Bartholomae Awi:624 ( تاختنAv.√tak-   

  

    tomīdan -تُمیدن    -84

   tomīdan -    فرو رفتن، گود افتادن بخشی از شیء

  Av. √taošتُهی کردن یا شدن     

)Bartholomae Awi:624 ( قس اوستاي       تهیtusa-   

  

     tōl  -  تُله -85

   tōl -خربزه و هندوانه نارس 

   tulekī   ←ك .براي ریشه ن
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    tūlīdan -تولیدن   -86

   tūlīdanروند  ن میي حیوانات سگ و گربه که افتادن و خیزارفتن بچه و تولهحالت راه

   tuleki  ←براي ریشه نک 

  

    tučāndan -توچاندن   -87

   -tučāndanپیچیده و دشوار کردن 

)Bartholomae Awi:839 (هم رویه)وارونه گزیدن (گزیدن√kay  + وارونهpaitiča )قید( Av.  

  

کی   -88 تول- tulekī    

ل    tulekī -نهال کوچک درخت یا گُ

)Bartholomae Awi:643 ( تولهAv. Tauruna-   

   tōraتوله ] پازند) [139:عریان(

   tūlaشاخه  -نهال] گویش همدانی کهن) [ 295: بهار(

  ) 289:همان(بی که بلبل هنی و اول نشانم      نشانم توله و مویم به زاري

   tulakنهال کوچک  ] اراکی) [119:آذر(

   tulakīنشاي گل و مینی ] نایینی) [119: همان(

  

89- ر  و- var    

   var-عرض و پهنا  2رشد و نمو  1

)Bartholomae Awi:1368 ( بالیدن و رشد کردنAv.√var d- 

   -wārرستن  waxšرستن ] پهلوي اشکانی ترفانی) [204و207: بهرامی(

   -wālišnبالندگی و رشد ) 152: مکنزي(

   -vārرشد ] گویش همدانی کهن) [ 295: بهار، جستار در اساطیر ایران(



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 386

  ) 289:همان( آنش ادسات و من انداجه ورکرد کش ادآفري گردونِ گردان        

   -vorباال آمدن گندم و جو درهنگام کوبیدن ] بهدینی) [171: سورشیان(

  

رسالت  -90 و-  vars lāt    

   vars lāt -ویران، خراب

)Bartholomae Awi: 1350 (شدن چیرهAv.√van-   

)kent: 206 (بودن کردن نا -شدنچیرهOp.√van-  

   wanکردن کردن، فتححمله] فارسی میانه ترفانی) [145: بویس(

   wānlšnنابودکردن ] فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی ) [152: مکنزي(

   varlāvaویرانی ] گویش همدانی کهن) [294: بهار، جستار در اساطیر ایران(

  ) 288:همان(ورالوه کنیم  اژ خوبی باره، در    یا درین شومه گیتی ام نیایا

ي را روشن ندانسته و احتمال داده که با واژه varlāvaیاد دکتر مهرداد بهار در کتاب جستاري در اساطیر ایران معنی واژه زنده
lāva  به معنی سیل، آتش و البه و زاري هم ریشه باشد، گذشته از این دیدگاه براي نگارنده که گویشور همدانی هستم به خوبی

در گویش امروزي ) ویرانی(  vars lātي کنونی و صورت کهنِ واژه) شدنچیره(  -van√ي از ریشه varlāvaروشن است که 
  . همدان است

(Gharib: 10080) ]سرکوب کردن ] سغديwn(wan)   

    varzeūl  -ورزولْ  -91

   varzeūl -آدم تنومند ناکارآمد

)Bartholomae Awi:1347 (کارکردن -ورزیدن  Av.√var z- 

)kent:207 (کارکردن  -ورزیدنOp.√vard-   

92-  رزوو-  varzev    

  -varzevگاونر 

   varzeūl  ←براي ریشه نک 

   warzāgگاونر )) فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی ) (154:مکنزي(
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ر )]  ابیانه اي[(و   warzō)]  دزفولی[( varzu)] محالتی[(    warzāvگاو نَ

   wärzā)]  ممسنی اي)       [(284واژه نامه، حسن دوست، (

 

نگواز  -93 وِل-  velēng vāz    

  velēng+vāz →velēng vāzآویزان و بی در و پیکر 

  باز      آویزان       

 )1313 :Bartholomae Awi    ( تاب دادن و آویزانAv.√vaēg-  

 

    xāzmenī -خازمنی   -94

   xāzmenī-خواستگاري 

   xāzgārخواستگار 

)Bartholomae Awi: 1878 ( آرزوکردنAv.√xaz-  

   wxāštخواستن  -آرزوکردن)] پارتی(پهلوي اشکانی ترفانی) [206:بهرامی(

   xwāstagخواستن ] فارسی میانه ترفانی) [161:بویس(

   xwāhišnآرزوکردن، خواستن )] فارسی میانه زرتشتی(پهلوي ساسانی) [166: مکنزي(

   Xastanخواستن ] پازند) [378:عریان(

(Gharib: 10727) ]سغدي مانوي [(xwaž ,xož) xwj   

   x  stc(e)g  riخواستگاري ] بهدینی یزد) [484:مزداپور(

   xovāzimمن خواهم ] کردي) [165: آذرلی(

   xwāmanikar, bexwāzخواستگار )] گویش بدره(کردي ایالم ) [181:کرمی دوستان(

  

     zed   -زِده -95

    zed-زائده یا لکی که نشان از خرابی یا فساد بدهد

a

   
a
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)Bartholomae Awi:490-1 ( زدنAv.√gan-   

)kent:181 ( زدنOp.√jan-   

 

   -Zesb/pān زسپان   -زسبان -96

   Zesb/pān-زائو، زنی که بچه زاییده است 

)Bartholomae Awi:1659 ( زائیدنAv.√zan-    

(Gharib: 11197) سغدي بودایی[ئو زن زا  [z’tch ’ynch (zātč-inč)  

 

  تاریخ زبانهاي ایرانی : نک . اند آقاي دکتر رضایی باغ بیدي اصطالح همدانی قدیم را به کار برده -1

شوند، ناهمگونهاي بسیاري با اصل این سرودهاي دارد، باید توجه داشت که سرودهایی که امروزه به باباطاهر منسوب می -2
لري  -ر دالیل بسیار که یکی از آنها نارسا شدن مفهوم این سرودها در اثر گذشت زمان است، این ابیات را به ریخت فارسیزیرا بناب

 . اندگی آن کاستهاند، که قابل فهم باشند و از سرهدرآورده

اما در متون کهن فارسی  اند، ساخت فعل ماضی متعدي به فارسی دري نرسیده است،همانگونه که دکتر موالیی بیان نموده -3
اند، که شخص و شمار آنها نه از روي شناسه هاي افعال، بلکه از روي فاعلِ منطقی هاي افعالی به کار رفتهگاه در بافت جملهدري 

 ) 586-547، 1381موالیی(شود نمایان می

 که این داستان من زِما درشنود     چنین باغ مرا او فرمود     : مانند

4- Gāzerān ي همداني هگمتانهاي است کهن در نزدیکی تپهگازران، نام محله. 

 . است -raēk√ي اوستایی ي کاریز با ریشهواژه) يعربی شده(ي قنات خود معرب واژه -5

رده و سنگواند و به گونهبراي نامیدن واژگان کهنه و کهن که در زبان، پویایی خود را از دست داده: سنگواژه  -6 اژه ي نیمه م
 ).33، 1374مزادپور، (شود روند آورده میبه کار می

که اشاره به سرشت بد یک فرد یا چیز دارد، و )  baγdādeš xerāb(اي در عبارت ي سنگواژهبه گونه baγي واژه -7
ر جنب و که کنایه به انسانها)  āl  mīlīč(است در عبارت  āluhي پهلوي که صورت دیگري از واژه  ālي همدانی واژه ي پ

   mīlīč   +āl. ي نیمه زنده، در این لهجه به یادگار مانده استجوش و زیرك دارد، به گونه

 عقاب+  گنجشک              

8- baγ  ازbaga-, baga-  اوستایی وbaga  پارسی باستان، این واژه در پارتی مانوي(bag=)bg فارسی میانه ،)bay ( و
لقبِ امپراتوران چین ) پور+بغ(شده در فغفور  ي سنگواژهبغ در پارسی دري به گونه) 37اژه نامه، عریان و( است  (baiąn)پازند 
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به یادگار  (bay+doxt)ي دیگر همچون بیدخت ، و چند واژه)176:1388رضایی باغ بیدي (اي است سغدي که خود وام واژه
  . مانده است

  

  :گیرينتیجه

ه بدان پرداخته ایم چنین برمی آید که گویش همدانی نو،بازمانده ى گویشِِ در فرآیند بررسی مقاله اي ک        
) احتماال زبان مادي(همدانی کهن،وآن نیز بازمانده ى گونه اي از زبان پهلوي یا گویشی کهن از زبانهاي باستانی  ایران

ان رسانه هاي ملی کم رنگ گشته، بوده باشد، که این گویش نیز به مانند بسیاري از دیگر گویشهاي ایرانی زیر نفوذ زب
میلیون نفر بگونه اي زنده و پویا 1وانگهی  امروزه در ریخت گویشی  زنده در میان مردم همدان با جمعیتی نزدیک 

  .جاوید مانده است
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خ زبانهاي ، همچنین استفاده از کتاب تاری1377ي دکتر آذرلی سال هاي ایران نوشتهنمودار باال برگرفته از کتاب فرهنگ
.هاي نگارنده ترسیم شده استو یافته 1388ي دکتر رضایی باغ بیدي سال ایرانی نوشته
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٢٢٤  

) هاي دبستان،کارتونهاي دورهبازیها،درس( ثیر خاطرات مشترك کودکیأت
  ي هفتادبرشعر دهه

   1محمدعلی زهرا زاده  

   2مهناز فقهی

  چکیده

تعاریف متعددي از دوران کودکی ارائه شده است ؛ از نظر . هاي زندگی، دوران کودکی است یکی از پیچیده ترین دوران
روانشناس کودك موجودي است متفکر که جهان بینی خاص خود را دارد البته هوش و جهان بینی کودك مانند انسان بزرگسال 

از . کافی است ، اما در نگاه جامعه شناسان کودك کسی است که هیچ گونه تکلیف اجتماعی ندارد  پیجیده نیست ولی براي وي
دیدگاه بیولوژیکی کودك موجودي رشد نیافته است که مراحل رشد خود را با عبور از مرحله ي تک سلولی پشت سر گذاشته و 

گیرد و به تعبیر دیگر این  هاي ذهنی شکل می ویژگی البته  دوران کودکی بر اساس. به هیات انسانی کوچک تبدیل شده است
تاثیر این دوران بر دورانهاي دیگر زندگی انسان انکار ناپذیر است و خاطرات . کنند بزرگساالن هستند که مفهوم کودکی را معنا می

کنند، عده ي معدودي به صحت  افراد خودشان را در پرتو خاطرات ایام کودکی بهتر درك می. ماند ها بر ذهن انسان می آن تا سال
باشد شعر و  هایی که تاثیر دوران کودکی بر آن قابل توجه می یکی از عرصه. برند، اما این موضوع واقعیت دارد این قضیه پی می

  .کند بررسی تاثیر دوران کودکی بر شعر شاعران معاصر نقش این دوران را بیش تر آشکار می. ادبیات است

  

  .ها بازي ،هاي دوره ي دبستان درس ،ها کارتون ، خاطرات مشترك،دوران کودکیهه ي هفتاد، شعر د :هاکلید واژه

                                                        
 روه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاناستادیار گ - 1
          دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - 2
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  مقدمه

دوران کودکی مفهوم . کنند شود گذر می افراد در ابتداي زندگی خود از مرحله ي سنی خاصی که دوران کودکی نامیده می
را دارد و ارائه ي تعریفی جامع از این دوران سالهاست ذهن واحد و یکپارچه اي نیست و در هر متن و زمینه اي معناي خاص خود 

  .پژوهشگران علوم گوناگون را به خود مشغول داشته است

هاي یک رشته ي خاص قابل تبیین نیست، تحقیقات انجام  کودکی و مطالعه ي آن موضوعی بین رشته اي است و بر مبناي یافته
ناسان، فیزیولوژیست ها، جامعه شناسان وانسان شناسان سبب شده است که شده در خصوص این مرحله از زندگی توسط روان ش

  .ها و خصایص دوران کودکی گشوده شود دریچه اي تازه به کشف کیفیت

گیرد، لذا توجه به ابعاد وجودي کودك و تامین  بسیاري از مراحل شکل گیري شخصیت انسان در کودکی صورت می
  .شود کل گیري هر چه بهتر شخصیت انسان محسوب مینیازهاي متفاوت او ،گامی مؤثر در ش

زندگی بدون ارتباط با دنیاي . ماند گوید همواره در ناخودآگاه فرد باقی می اثرات دوران کودکی همانطور که فروید می
  . باشد د میپناه بردن به دنیاي ساده و بی آالیش کودکی فرصتی براي بازآفرینی و کشف خویشتن بالنده ي فر. کودکی بی معناست

هایی است  ادبیات و کهن ترین گونه ي آن یعنی شعر که همیشه تجلی گاه احساسات واالي انسانی بوده است، یکی از حوزه
تاکنون پژوهشی به طور مستقل به ارزیابی تاثیر دوران کودکی بر ادبیات بویژه شعر . که دوران کودکی برآن تاثیر بسزایی دارد

هاي منحصر به فرد آن خواهیم داشت و سپس با  قاله ابتدا نگاهی اجمالی به شعر دهه ي هفتاد و ویژگیدر این م. نپرداخته است
بر اشعار این دهه ) هاي دوره ي کودکی هاي دوره ي دبستان و کارتون ها، درس بازي( بررسی تاثیر خاطرات مشترك کودکی

  .شاعرانگی شاعران دهه ي مذکور را ارزیابی خواهیم کرد

  

  ي هفتادههشعر د

بعد از . برد هاي گذشته است، گذشته اي که ما را به دوران پس از انقالب می شعر دهه ي هفتاد حاصل تحوالت شعري دهه
و  کردند تغییر ها کلیشهالگوها و . شد فکريو  ذهنی هاي بنیانو تحول در تمام  دگرگونیما دستخوش  يانقالب جامعه 

  . ندنما نصیب بیتحوالت  ایناز  ادبیات نیز، شرایطی چنیندر  کهاست  طبیعی. ن شددگرگو فرهنگیو  اجتماعی ساختارهاي

در حوزه ي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ي ایران پدیدار  ها بازنگريدهه ي هفتاد دهه اي است که مجموعه اي از 
در ساختار سیاسی و چه در ساختارهاي چه (  شد میپیش از این مقدس و به دور از خطا شمرده  ازنگري در هرآنچهب .شود می

، بازنگري در شیوه ي اداره ي جامعه، بازنگري در سبک زندگی، بازنگري در هنجارهاي اجتماعی، بازنگري در )ارزشی جامعه
  .ودبادبیات رایج در جامعه، بازنگري در سلیقه ي هنري جامعه همه ي اینها در کنار هم دوباره به ذهن جمعی ایرانیان خطور کرده 

. در چنین وضعیتی شعر دهه ي هفتاد همچون هر شعر دیگري در سایه ي زمانه ي خود و هماهنگ با آن ظهور و رشد کرد 
مجموعه اي از شاعران جوان که بخش عمده اي از آنها کودکی خود را در بحبوحه ي انقالب گذرانده بودند و در عین حال 

درك کرده بودند حاال در جوانی نه فقط دنباله روي فضاي تغییر در جامعه که روزهاي تیره ي دهه شصت را در نوجوانی خود 
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اصالح طلب و بعضن از  هاي روزنامهشاعرانی که بخش عمده اي از آنها روزنامه نگاران . خود از ایجاد کننده گان این فضا بودند
همچون یک کل در نظر گرفت،  توان میز این نظر شعر دهه ي هفتاد را ا. اصالح طلبی بودند هاي جریانار در ذتاثیرگ هاي چهره
این بازنگري در طرز کار به نوبه ي . شعري که در دهه ي هفتاد ظهور کردند به دنبال بازنگري در طرز کار بودند هاي جریانتمام 

هدف شعر، تعهد  از جمله بازنگري در موقعیت شاعر، کار شاعر، چیستی شعر،. شد میخود بازنگري در تعاریف بسیاري را باعث 
  .آن شاعر، معناي شعر، فرم شعر، محتواي شعر و نحوه ي ارائه

 ادبی ي دوره تغییرمنجر به  که نهاییآن اتفاق  برايدانست  بستري توان میرا  شعريها و تحوالت هر دوره  اتفاق کهاز آنجا 
خود به خود  تواند نمیهفتاد  ي دههبنابراین شعر . شده بود ریزي پیقبل  هاي دههدر  نیزهفتاد  ي دهه شعري، بستر تحوالت شود می

 ها ویژگی این بینیم می، کنیمهفتاد را مرور  ي دههمهم شعر  ویژگیاگر چند . به وجود آمده باشد مدعیو فقط توسط چند شاعر 
  .کاره نیمهقبل وجود داشته، هرچند ناقص و  هاي دههدر شعر شاعران  نیز پیشتر

دهه ي شعر  هاي ویژگیاز ... و  نگري جزییو  توصیفی هاي روایتبه زبان ساده و استفاده از  درویکرو  سادگیبه  گرایش
 که اینجاستمهم  ي نکته.دهد میها را نشان  آن سال اجتماعی – سیاسی فضايشعر نسبت به  واکنش نوعیبه  کهبود  شصت

در شعر، از  اي تازه اجراهايدهند و  تغییر نیزبان ساده را ز اینبر  حاکم بینینوع نگاه و جهان  کنند می سعیهفتاد  ي دههشاعران 
 نوعیو رفته رفته  کنند می تلفیقنو  هاي تکنیکتازه و  اجراهايرا با  شعريها و عناصر  همان مؤلفه یعنیبگذارند؛  نمایشخود به 

با گسست  بیشترهفتاد را  ي دههشعر  وضعیت توان نمی کلاما در . آید میقبل به وجود  هاي دهههفتاد و  ي دههشعر  میانگسست 
  .کردشعر قبل از خود فرض  منطقی ي ادامهآن را  بایست می بلکه، کرد تبیین

تنوع در شعر دهه ي هفتاد یکی از نکات مهم و بلکه استراتژیک آن است که شائبه ي سبک بودگی و جریان سازي در آن      
یان بیش از آنکه در هدف اشتراك داشته باشند ، در گریز از مبدأ ، دیدگاههاي برد، به عبارت دیگر شاعران این جر را از بین می

مهم ترین ایراداتی که شاعران نسلهاي پیشین از جریان مورد . مشترك داشتند و از قضا بیشترین انتقاد را خود از خود کرده اند
شود که البته این اتهامات شاید در شرایط عادي و نه  یبحث ارائه نموده اند، غالبا در بی مایگی و سطح گرایی شاعران آن خالصه م

البته بدیهی است که هر حرکت هنري رطب و یابسی دارد که آن را از رد و قبول مطلق به . هاي غیر علمی قابل بحث باشد هیجان
ره هاي آن محفوظ چه نه شاعران پیوسته بر یک طریقند و نه این که صحت اصل یک حرکت ضرورتا در اندام وا. دارد دور می

شاید بتوان بی معنایی و . هاي جدي گرفت پس چه جاي شگفتی اگر در شعر دهه ي هفتاد نیز بتوان سراغ از آسیب. ماند می
» بحران شعر امروز«خصوصی کردن عناصر شاعرانه را بزرگ ترین اتهامی دانست که متوجه شاعران دهه ي هفتاد است و در قالب 

  )99:1382خواجات،.         (رد اشاره قرار گرفته استتوسط منتقدان بارها مو

  :هاي شعر موسوم به دهه ي هفتاد را اینگونه بر شمرده اند به طور کلی ویژگی

 و گزینش، پرداخت و تشخیص لحن و) سه جریان غالب شعر دیروز(، حماسی و عرفانی یکرمانت از زبان و بیانخروج  -1

  م تمامی زوایاي زندگیخصوصی خود در راه اعال ازبان نسبت

وجهی  اي دیدن جهان و چند و سیاسی و سرسپردن به آداب زنجیره يهاي فکر کالن مطرح در نظام اعراض از مفاهیم -2 
  دهاي موجو بودن تمامی حقایق و واقعیت

  .به نحوي که مخاطب محکوم به پذیرش فرمان شعر نباشد در شعر ییچند صدایی شدن و تکثرگرا -3
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 و ذوب آن در تمامیت شعر به نحوي که گاه ممکن است) ...تشبیه، استعاره، مجاز و (تخیل  ترین شکل بدوياضمحالل -4

  .مبا کمرنگ شدن عناصر بیانی روبه رو هستی منثور به نظر بیاید یا به بیان بهتر، در بسیاري از شعرهاي این دوره ما یشعري به کل

 هاي زبانی که به طور شگرفی به زبان محاوره مستمر دریافتن ظرفیت يو کنجکاورام  هوشمندانه در گریز از زباناراده ي  -5

  .جوید می یکینزد

  ...تاز تئاتر پیشداستان نو، ) هنر الساعه بودن جریان شعر و اجراي آن با تمام امکانات خلق(-6

  معنایی و صورتی در شعر بی نیازي نسبت به تزیین گرایی -7

  شده دید و دقت در زوایاي گمجویی آفاق ج جسارت در پی -8

  سادگی شگرف شعر از لحاظ صورت -9

  منعطف هاي جدید، متنوع و ي ساخت هئارا - 10

  )112 - 113:1381خواجات،(                    نوعی طنز تلخ و عصبی یريکارگ به -11

  

  دسته بندي کلی

: ستفاده کرده اند ، با دو دسته ي کلی رو به رو هستیمها ا ها، کارتون ها ، درس در بررسی کلی اشعاري که از سه محور بازي
دسته ي اول اشعاري هستند که با کنار هم قرار دادن یکی از عناصر فوق الذکر سروده شده اند که این دسته اشعار از ارزش ادبی 

  :چندانی برخوردار نیستند؛ به عنوان مثال

سارا / دارا انار کنده و در دست منتظر/ شب و رقص باد و دودکو رقص آن غروب و / باران گرفته، مشق شب اولم کجاست؟
آیم سر  او گفته بود باز می/ هاي خسته و با چهره ي کبود با شانه/ حاال کتاب پر شده از اکرم و امین/ کنار دفتر مشق خودش بود

سال هزار و / گشود ان رود ارس بال میسارا می/ با اسب رد شد از غزل و بعدها شنید/ آیم نه دیر زود او گفته بود صبح می/ قنات
  )249ـ  250:1387مرزبان، (دارا تمام این غزل گریه را سرود / سیصد و هفتاد و عشق بود

  .شعري سروده اما هدف خاصی را دنبال نکرده است» امین«، »اکرم«، » انار«،  »دارا«، » سارا«شاعر با استفاده از عناصر 

در ادامه این دسته از اشعار .کنند ر در قالب عناصر یاد شده مفاهیم مورد نظر خود را بیان میدسته ي دوم اشعاري هستند که شاع
  .را تحلیل خواهیم کرد

  

  هاي دوران کودکی بازي

دهد تا جایگاه اجتماعی و کاري خود را  بازي فعالیتی است که کودك براي پدید آوردن شیئی یا رویدادي انجام می
نماید تا آنها  نماید و سعی می آنچه را که از اعمال بزرگساالن یاد گرفته یا در درون خود دارد بیان میکودك با بازي خود .دریابد
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را به سطح واقعیت برساند، هر مقدار سطح کوشش او با معیارهاي زندگی بیشتر همخوان باشد کودك شادتر و خوشحال تر است 
  )62:1374ر، مهجو. (و هر مقدار دورتر او ناراحت تر و ناسازگارتر 

اریک برن معتقد است . شوند ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می بازي. باشد بازي پدیده اي جهانی و متعلق به همه ي جوامع می
ها را به نوادگان او  توان در فرزندانش دید که آنها نیز به نوبه ي خود این بازي هاي مورد عالقه ي هر شخصی را می رد بازي«

بنابراین تحلیل بازیها در قالب تاریخی بزرگی انجام . گر اینکه در این میان دخالت بسیار مؤثري صورت گیرد خواهند آموخت م
ها ممکن است از نسلی به نسل دیگر اندکی  بازي. گیرد  شود که از صد سال قبل تا دست کم پنجاه سال آینده را در بر می می

ا روي هم رفته خاصیت زاد و ولد درونی آنها در افراد یک خانواده طبعا اجتناب تخفیف یابند یا تغییراتی در آنها داده شود، ام
ها در همین  کند، اهمیت تاریخی بازي هاي فامیل و رده ي خود یا نوعی از آن را بازي می ناپذیر است و هر نسلی معموال عین بازي

هاي ریشه دار تر  ا دارند و بعض قبایل یا خانوادههاي دلخواه خودشان ر جوامع مختلف و طبقات مختلف یک اجتماع بازي. است
  )212:1389برن،.  (کنند ها را اجرا می انواع گوناگونی از این بازي

کند ، رشد  کند، تجربه می گیرد ، ابداع می کودك از طریق بازي یاد می.یکی از مهم ترین نیازها ي دوران کودکی بازي است 
تواند شخصیت کودك را  بازي خوب می. کند  رصت شناخت دنیاي پیرامونش را کسب میآموزد و ف کند، رفتارهاي جدید می می

  .آورد  بسازد و روح انسان دوستی ، مشارکت و همکاري در او به وجود می

به برخی از این ارجاعات . هاي دوران کودکی در جهت اهداف مورد نظر خود استفاده کرده اند شاعران معاصر از محور بازي
  .اهیم کرداشاره خو

  بادبادك

با / باد لبخند یک مادر را / کند باد می/ جنازه ي کودکی در جویهاي تنبل / زنند پرسه می/  باالي سر شهر/ بادبادکهاي بی نخ 
چرا مچاله / از این همه خبر داغ / ها روزنامه/ خورند؟ ها تکان نمی چرا پرچم/ تکاند نمی/ غبار آلود را / دستی/ برد خود می

  )47:1387مهدي زاده،(وند ش نمی

شاعر از بادبادك بازي و ساختن آن با روزنامه توسط کودکان استفاده کرده و به صورت غیرمستقیم از اوضاع جامعه ي خود 
  . انتقاد کرده است

  :استسروده است ، ولی این بار هدف او بیان مفاهیمی دیگر ) بادبادك بازي(همین شاعر شعر دیگري با تکیه برعنصر مشابه 

چنان دروازه خالی ماند که کودکان / از آسمان هرگز/ که باز نیامد/ دروازه بان به خاطر توپ/ چنان پرواز بلندي داشت 
/ هاي تور در خانه/ باد پیچید و علف/ خوانید هایی که می همان روزنامه/ هاي سیاه و سفید بادبادك/ هاي بلند  از چمن با نخ/رفتند

اما کدام گل سرخ / گل / کردند  فریاد می/ هاي پیر اتاق گوشه/ خالی از گل سرخ در پستوي خاطراتکه بازیکنانی با دهان 
  )44:1387نجدي،(

  . هاي دوران کودکی خود است شاعر در غم از دست دادن هم بازي

  بادبادك بازي ، ترنا بازي، لی لی 
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سنگ هر کودکی بر پهنه / برد خبر شادي ما را می/ وي زمینتا فراس/ بادبادك با باد/ چین به پیشانی و غم بر دل ما راه نداشت
عصر هنگام که از مدرسه بر / پر لک و پیس به رنگ شاتوت/ دامن پیرهن هر کودك/ کرد که لی لی می/ لک لکی بود/ ي رود

چه به سنگ پسر سر من گر/ نی سواران همه آماده ي جنگ/ شد چه هیاهوي غریبی برپا می/ و اندر آن کوچه ي تنگ / گشتیم می
دیو کین / گر چه چوب و فلکی بود اما/ گاه ترنا بازي/ یک نفس راه نداشت/ ولی دردل من دلگیري/ غرق خون گشت/ همسایه

  نور خورشید/ شادمانی همچون/ که به اندازه ي یک شیر و شکر شیرین بود/ آرزوهایی بود/ در دل کس راه نداشت

قصه / قصه ي زرد پري، سرخ پري/ ماند گوش ما منتظر قصه ي خاتون می/ د با شوقش شب که می/ تابید به قلب همه خوش می
تا مبادا / دیده را بربندیم/ گفت ناز خاتون می/ تا فراسوي زمین/به سوي چین ماچین/ برد سند باد بحري ما را می/ ي دختر شاه پریان

آسمان / پر کشان رفت بر این اوج فلک/ صفا همچو عقاب که به همراه/ دریغ/ ناگهان چشم گشودیم/ اما/ که در آن خواب بیاید
  )711– 708:1374مصدق،(و به جز خاطره اي مبهم از آن هیچ نماند       / زیر پر خویش کشاند

ی یک  ی ل کشیده شدههاي  اصول این بازي با پریدن از روي مربع .شود انجام می فضاي بازو  حیاطاست که در  بازي گروهیل 
ه ار را باندازد و اگر توانست این ک شرکت کننده اول سنگی را روي یک شماره می. هر مربع یک شماره دارد. روي زمین است

کند و سنگ را در بازگشت  جز مربعی که سنگ را در آن انداخته طی میه ها را ب طور دقیق انجام دهد با لی لی کردن همه مربع
دارد، شاعر با  از آنجایی که لک لک همیشه یک پایش را باال نگه می .کشند بر زمین می زغالیا  گچلی را با  طرح لی. آورد می

  .تشبیهی زیبا سنگ مورد استفاده کودکان در بازي لی لی را به لک لک تشبیه کرده است

کنند و تاب دهند و ترنا بازي ، نوعی بازي دسته جمعی بوده که بین انواع ترنا؛ شال ، کمربند یا طنابی است که آن را دوال      
است  هازیکن وجود داشته و در هر مکانی هم قابل اجرا بودب تفریحات ، جاذبه بیشتري داشته و امکان شرکت در آن براي هر تعداد

و سپس  شدند می د انتخاب، دو نفر به عنوان استانحوه اجراي بازي به این ترتیب بود که ابتدا از میان داوطلبان شرکت در بازي 
ن گاه مربع بزرگی به وسیله گچ یا آ کردند میخود انتخاب  و هر یک از استادها عده اي را به عنوان اعضاي گروه شد مییارگیري 

 بایست میه ، گروهی که بعد به طریق قرع. دادند میخل آن قرار  دا و به تعداد بازیکنان کمربند کردند میزغال روي زمین ترسیم 
فراد داخل ا وظیفه. شد میو از همین جا بازي آغاز  گرفت میو آن دسته داخل مربع قرار  شد میمشخص  .شروع کننده بازي باشد

 دیگر نتوانند آنها را از مربع بیرون بکشند تا افراد گروه کردند میمربع ، حفاظت از کمربندها بود و ضمنا باید از خود هم مواظبت 
در مواردي که یکی از دو گروه موفق  .ودند به داخل بکشندب تا افرادي را که خارج مربع کوشیدند میو عالوه بر این ، باید 

، اما اگر آنهایی که بیرون  یافت میو بازي ادامه  شد میبا هم عوض  ها دستهکسی را به داخل یا خارج مربع بکشند جاي  شدند می
و  پرداختند می، با کمربند ربوده شده به زدن افراد داخل مربع شدند میبه ربودن کمربندي از داخل مربع  مربع ایستاده بودند، موفق

و این وضع آن قدر  یافت میکادر افزایش ل ، میزان ضربات وارده بر افراد داخشد میهر چه تعداد کمربندهاي ربوده شده بیشتر 
گوید گرچه کودکان  با توجه به قواعد این بازي شاعر می .را بزند ها بیرونی فق شودتا یکی از افراد داخل مربع مو کرد میادامه پیدا 

 .شدند زدند، اما از دست هم دلگیر نمی گاهی به هم می

  

  کالغ پر

به دخترم نگاه / با بغضی در گلو / ـ مادر بزرگ/ ـ پر/ ـ کبوتر/ ـ پر/ گوید گنجشک می!/ گویم ، پر می/ گوید کالغ می
  )76:1387شکار سري، ...( شود وابم تکرار میو ج/ کنم می
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کنند ، در صدد است مرگ مادربزرگ و غم از دست  تکرار می "کالغ پر"شاعر در قالب جمالتی که کودکان به هنگام بازي
  .شود غم شاعر از ال به الي کلمات احساس می. دادن او را بازگو کند

  قایم باشک

  شش سال من کوچکتر از او                کودك شدیم انگار هر دو                

  باز آن حیاط و آب و ماهی                             باز آن قنات و وحشت و چاه

  قایم نشو پیدات کردم                                   بیخود ندو می گیرمت ها

  و از بیم چون کاهافتادم و پایم خراشید                                    شد رنگ ا

  زخم مرا با مهربانی                                       بوسید، یعنی خوب شد، خوب

  بنشست و من با او نشستم                              بر پله اي نزدیک درگاه

  آن دوستی نشکفته پژمرد                                وان میوه نارس چیده آمد

  )1201:1385بهبهانی، (ها حیف و صد حیف                     وین دیر سالی آه و صدآه           آن کودکی

تکیه بر یکی از . مضمون شعر فوق، اعتراض شاعر نسبت به گذشت عمر و جدایی از هم بازي دوران کودکی خود است
  .عنا بسیار مؤثر واقع شده استبازیهاي دوران کودکی به نام قایم باشک و زبان ساده ي شعر در بسط این م

  

  ها دبستانی

ها به دو صورت مورد استفاده شاعران  این درس. هاي دوره ي دبستان است یکی از ارجاعات پر بسامد در شعر شاعران، درس
  قرار گرفته است

  هایی که محتواي آنان مورد استفاده قرار گرفته است ـ درس1

  .نها سبب استفاده ي شاعران از آنها شده استدرسهایی که وجود عناصر شاعرانه در آ -2

آن مرد در باران "و  "تصمیم کبري"، "سارا انار دارد"،  "بابا آب داد"الزم به ذکر است که مضامین برخی از دروس چون 
  .برخی از کارکردهاي این دروس را بررسی خواهیم کرد. به کرات مطمح نظر شاعران قرار گرفته است "آمد

  مرد در باران آمد آب ، نان، آن

کتاب و ترازو / شود خورد و بسته می کتاب ورق می/ آید باد می/ گذرد بیند و می او هم ترازو را نمی/ رسد آن مرد در باران می
کند  و دستهاي کوچکش را در جیب خلوتش پنهان می/ برد غروب اندوه به خانه می/ نه نان نه آب / به زیر بغل

  )120:1387شکارسري،(
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با تکیه بر درسهایی از دوران ابتدایی ، از وضع نا به سامان جامعه و تنگدستی مردم ، به صورت غیر مستقیم انتقاد کرد شاعر 
  .است

  آن مرد با اسب آمد، آن مرد در باران آمد

هاي نا  مشق/ چانه ي لرزان کوچکش در دست/ کودکی بر جدول شکسته ي جاده نشسته است/ آن سوي ایستگاه فعله ها 
فقط رفت / سؤال بی سؤال معلم است/ که پر از خواب صفر و لرز لکنت و/ وچشم هاي خیس درشتش/ وشته ي جریمه اش در بادن

  )386:1389صالحی، (» نه مردي در باران رفت« / »نه مردي با اسب آمد«/ نگرد آمد بی نشان هزار پاي پیاده را می

در جهت بیان مفهوم مورد نظرخود که  "آن مرد در باران آمد"و  "دآن مرد با اسب آم"در شعر فوق هم شاعر از درسهاي 
  .انتقاد نسبت به اوضاع نا مساعد اقتصادي جامعه است ، استفاده کرده است

  سارا انار دارد

  گذشت سیصد و پنجاه و هفت سال از من                              زمین شبیه تو شد، آسمان که ماري شد

  ها همگیشان طناب داري شد سمان شبیه به من                                      و بیتزمین شبیه تو شدآ

  ها به هم خوردند                                 غزل اسیر بت و لرز انفجاري شد وبیت ها سر آن چشم

  ا همه از هر هوس که عاري شده وبیت ها همگی از نگاه تو لبریز                                          و چشم

  شد دل                                      ولی چه فایده دارد دروغ ، آري شد عاشق نمی! نه فکر بد نکن

  ها اناري شد کالس اول ماند                              وصورت من از آن نمره» سارا « دو چشم من سر 

  )207:1387مرزبان،(براي خاطره ات ماند و یادگاري شد                                     مربع اول و در آخر غزل ، نقطه     

  .مفهومی متفاوت خلق کرده است "سارا انار دارد "شاعر  با استفاده از عناصر شاعرانه ي درس 

  دارا انار دارد، سارا انار ندارد، آن مرد با اسب آمد، آن مرد در باران آمد

عده اي این !/ بادا باد/ شاعران، مردم، مرا ، یا ترانه ، باد/ چند تا پرنده ي خسته، خیس، پر قیچی/ ها و کلمات پرده باد، پسینه ،
کلماتشان هیچ / از هر چه افتاده به راه باد/ گویند ، تشنه اند مثل کبوترند، کافی اند می/ زنند بلند بلند حرف می/ هاي بلند سوي نرده

همیشه سمت چپ / سمت راست ما/ همیشه سمت راست شماست/ سمت چپ ما/ انه ي آدمی نداردربطی به رازهاي محرم
آن مرد در باران / آن مرد با اسب آمد/ سارا انار ندارد/ دارا انار دارد/ کنم گردم جمله ي خودم را تکرار می من بر می/ شماست

هاي عقب مانده ي ما را چند چراغ شکسته ورق خواهد زد  قحاال مش/ تکان نخواهد خورد/ اما هیچ آبی از آب تکان نخورده/ آمد
  )780:1389صالحی،(

شاعر تضاد طبقاتی جامعه را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که هر کسی روي کار آمده نتوانسته است در این وضعیت  
  .کلمه ي دارا ایهام دارد و معناي دوم آن فرد پولدار است.تغییري ایجاد کند 
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  و پنیر زاغک

و در آن صورت بد رنگ !/ کاشت خانه در کالبدش ـ بذر شقاوت می/ گوشه اي بود و ز حسرت تاریک/ شاعري بود و زمان
  )68:1376احمدي،! (کودکی بود و فغان!/ زاغکی بود و پنیر/ خاطري بود و گمان / زمین

استفاده از . مانه مردم را فریب داده استشاعر از دوره اي که کودکیش را در آن سپري کرده شاکی ست ، او معتقدست ز
  .زند به این مفهوم دامن می "روباه و زاغ  "درس

  

  ها  کارتون

ها و  دادند، بنابراین تماشاي کارتون ها تشکیل می هاي قدیم تر انیمیشن هاي تلویزیونی را در زمان بخش بزرگی از برنامه
هاي سیاسی،  ها زیبا و متنوع و حاوي پیام محتواي انیمیشن. کرد را پر میهاي تلویزیونی از این دست وقت اکثر کودکان  برنامه

توان گفت خاطرات پر رنگی از روزهاي کارتون دیدن  به این ترتیب می. اقتصادي و اجتماعی و دینی مورد نظر فرستنده بوده است
  .این محوراشاره خواهیم کرد هایی از کارکردهاي شاعرانه ي به نمونه.در ذهن بزرگساالن امروز باقی مانده است

  

  گالیور

کند، کشتی گالیور در دو سفر  سفرهاي گالیور سرگذشت یک پزشک انگلیسی به نام گالیور است که در کشتی کار می
هایی  آید و خود را در میان آدمک شود اول بار در جزیره ي دور افتاده اي به نام لی لی پوت به هوش می دریایی دچار حادثه می

یابد، در سفر دوم پس از غرق شدن کشتی در سرزمین بروب دینگ ناك ، سرزمین  چکتر از چند بند انگشت هستند میکه کو
هاي پل ، بازوانی مانند  شود که قامتشان کمتر از بیست متر است و پاهایی مثل ستون هایی روبه رو می آید با آدم غولها به هوش می

  .صورت انسان اما بزرگ و زشت دارندهاي بادي و صورتی شبیه  هاي آسیاب پره

هاي جزیره ي لی لی پوت و عاشقش را به گالیور تشبیه کرده است و براساس این تشبیه  در شعر زیر شاعر خود را به آدمک
  شعري زیبا سروده است

به بند انگشتی  /خوردند گالیور؛ ها حسرت می خط کش/ و من کوتاه تر بودم ازدانه هاي شن / کردند هاي دریا صدایم می شن
  )85:1377جمالی، (از من قناعت کن   

  

  عالء الدین و چراغ جادو
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هاي زبان  سوسن/ زنند و نه حرف می/ نه عالء الدین و چراغ جادو/ سپارند  هاي بالدار دروغین اساطیري به منت می نه اسب
مور خورده ي خود تکیه داده ایم  که بر مداد/ و سلیمان / تنها منم / گفتند که به قول حافظ سخن می/ بریده اي 

  )579:1387لنگرودي،(

چراغ جادو آرزوهاي دست نیافتنی را در چشم به هم . گرفته شده است"سندباد "عالء الدین و چراغ جادو از کارتونی به نام 
تواند این آرزو را  از نظر شاعر آرزوي رسیدن به محبوبش دور از دسترس است و حتی چراغ جادو هم نمی. کرد زدنی بر آورده می

  .محقق کند

  :نمونه اي دیگر

سنگ هر کودکی بر پهنه / برد خبر شادي ما را می/ تا فراسوي زمین/ بادبادك با باد/ چین به پیشانی و غم بر دل ما راه نداشت
مدرسه بر  عصر هنگام که از/ پر لک و پیس به رنگ شاتوت/ دامن پیرهن هر کودك/ کرد که لی لی می/ لک لکی بود/ ي رود

سر من گرچه به سنگ پسر / نی سواران همه آماده ي جنگ/ شد چه هیاهوي غریبی برپا می/ و اندر آن کوچه ي تنگ / گشتیم می
دیو کین / گر چه چوب و فلکی بود اما/ گاه ترنا بازي/ یک نفس راه نداشت/ ولی دردل من دلگیري/ غرق خون گشت/ همسایه

نور خورشید به قلب همه / شادمانی همچون/ که به اندازه ي یک شیر و شکر شیرین بود/ بود آرزوهایی/ در دل کس راه نداشت
قصه ي دختر شاه / قصه ي زرد پري،سرخ پري/ ماند گوش ما منتظر قصه ي خاتون می/ شد با شوق شب که می/ تابید خوش می

تا مبادا که در آن / دیده را بربندیم/ گفت از خاتون مین/ تا فراسوي زمین/به سوي چین ماچین/ برد سند باد بحري ما را می/ پریان
آسمان زیر پر / پر کشان رفت بر این اوج فلک/ که به همراه صفا همچو عقاب/ دریغ/ ناگهان چشم گشودیم/ اما/ خواب بیاید

  )711 – 708:1374مصدق،(و به جز خاطره اي مبهم از آن هیچ نماند       / خویش کشاند

  

  موبی دیک 

روند که درصدد به قتل  داستان نهنگ کوچکی است که به همراه دوستانش به مقابله با کاپیتانی می "موبی دیک"نکارتو
کاپیتان اهب مردي جا افتاده و شکارچی نهنگ است او سالها قبل در یکی از سفرهاي دریایی خویش با موبی . رساندن اوست

روي صورت خود دارد، موبی دیک از این درگیري گریخته بود اما اهب دیک در گیر شده و هنوز زخم ناشی از این درگیري را 
رود  در بزرگترین و هیجان انگیزترین سفر دریایی خود، به دنبال موبی دیک می سرانجام. همچنان دنبال فرصتی براي شکار او بود

هر دو قصد . کشاند سط اقیانوس میاندازدموبی دیک، اهب و کشتی او را به و و جان کشتی خود و سرنشینان آن را به خطر می
شود موبی دیک را از پا درآورد، ولی همراه او به قعر آب  می .اگرچه اهب در پایان ماجرا موفق. نابودکردن یکدیگر را دارند

  .دهد اقیانوس کشیده شده و جان خودش را از دست می

محبوب کارتونی یاد کرده است و خود را درگیر در شعر زیر ، شاعر در حالی که غرق تخیالت خویش بوده از این شخصیت  
  .بیند ماجراهایی چون ماجراهاي موبی دیک می

/ گم شد پس از وي/ غریق از آب بیرون آمد و/ کمک کرد/ گشودم در/ حائل بود/ میان من و اقیانوس/ فقط دیواري از شیشه
که در چشم / همان است این؟: به خودم گفتم/ اتاق منبیخ / تا / وراهش را گرفت و رفت/ آمد تو/ تن تکاند از آب و/ گوسفندي

موبی «/ در آن نزدیکی/ انگار/ چشم من/ گشاد مانده بودو/ هنوز آن در/ و در ایلیاد نقش خدایی داشت/ هومر پشمی طالیی داشت
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در / ها  گرفته تیغ/ آیند از دور می/درون زورقی بی بادبان/در انبوهی از دزدان دریایی/ که دیدم ناگهان/ جست را می/ »دیک
براي لحظه اي / هاي کودکیم هاي فیلم به یاد آوردم از آرتیست/ از آنها یک دو تن را نیز پندارم/ در بین دندانها/ ها ها و دشنه مشت

  )798 -797:1389منزوي،... (هنوز آن آب آبی بود/ به دیدار و تماشایم/ و دل بستم/ حال و روزم را / از یاد بردم 

  

:  

ها بر ذهن انسان ماندگار  آثار این دوران تا مدت.هاي زندگی انسان است کودکی یکی از پر رمز و رازترین دوران دوران
  .ادبیات و بویژه شعر از دوران کودکی بسیار تاثیر پذیرفته است. خواهد بود

ر اشعار خود استفاده ي د» ها  ها و کارتون هاي دوره ي دبستان، بازي درس« شاعران معاصر از خاطرات مشترك کودکی 
  .فراوان کرده اند

  :هاي دوره ي دبستان به دو شکل نمود پیدا کرده است در اشعار دهه ي هفتاد ، درس

  »آن مرد در باران آمد«، » بابا نان داد«هایی که شاعران محتواي آنان را مورد استفاده قرار داده اند مثل درس -1

تصمیم «،» دارا انار ندارد«،»سارا انار دارد«اده ي شاعران از آنها شده است مثلهایی که ساختار آنان موجب استف درس -2
  »کبري

یکی دیگر از محورهایی که شاعران این دهه استفاده ي چشم گیري از آن داشته و با تکیه بر آنها به شاعرانگی پرداخته اند، 
  .بازیهاي دوران کودکی است

رسد  به نظر می. هاي دوران کودکی در این دهه استفاده ي چندانی نشده است توندر مقایسه با دو محور دیگر از محور کار
  . هاي قدیمی با کارنون هاي عصر حاضر نپرداخته اند شاعران دهه ي مذکور هنوز به مقایسه ي کارتون
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٢٢٥  

  یآگاهشیپنقش و کارکرد انواع 

  ي هومر سهیادو ایلیاد و  ي فردوسی شاهنامهدر 

  
  1وند سعید زهره

 2برزو حسنوند

  

  : چکیده

و مانند آن در آثار حماسی » تحلیل«، »ییگو شیپ«، »الهام«، »ینیب طالع«، »رؤیا«، »خواب«ی و اقسام مختلف آن چون؛ آگاه شیپ
و از دیگر سو، چون شگردي  ندیآ یم به شمار ها حماسهي درونی ها مشخّصهاز یک سو، یکی از : کارکرد و نقشی دوگانه دارند

ي بزرگ و قابل اعتنا، ها حماسهدر بیشتر . روند یمبراي روایت حوادث و سرگذشت قهرمانان داستان به کار ) ضد داستانی(داستانی 
اع ي میزان و چگونگی تجلی انو سهیمقااز این رو، . ي کهن داردها قصهاین ویژگی نمودي آشکار و مبتنی بر ساختارشناسی 

ي سترگ  شاهنامهتا  میا دهیکوشي حاضر،  مقالهما در . ي ملل مختلف موضوعی درخور پژوهش استها حماسهی در آگاه شیپ
ي هومر، از این منظر مقایسه کنیم و نقش، تأثیر و میزان بروز انواع  سهیاودي بزرگ دیگر؛ یعنی ایلیاد و  حماسهفردوسی را با دو 

ي ماهیت و خاستگاه  دربارهي کوتاه ا مقدمهبراي این منظور پس از آوردن . مورد بررسی قرار دهیم را در این آثار ها یآگاه شیپ
ارزش زیباشناختی «و » ها یآگاه شیپي انواع  سهیمقا«، سخن خود را در دو بخش کلی تحت عنوان آنهای و انواع آگاه شیپ
ي مانند قتیحقي نتایجی چون کثرت و تنوع،  ارائهو سرانجام با  میا گرفته یپو، ایلیاد و ادیسه  هاي موجود در شاهنامه»یآگاه شیپ

ي هومر، سخن خود ها حماسهدر  آنهابودن  تر یرواقعیغي شاهنامه در برابر محدودیت، تکراري و ها یآگاه شیپو باورپذیرتر بودن 
  . میا بردهرا به پایان 

  

.یشناخت ییبایزارزش   ی،آگاه شیپ نقش و کارکرد ایلیاد، اودیسه،   شاهنامه،  ،یآگاه شیپ :ها دواژهیکل  

                                                        
 . عضو هیأت علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان - 1

 //E-mail: zohrevand46z@gmail .com  
 یات فارسی دانشگاه لرستاني کارشناسی ارشد زبان و ادبآموختهداتش - - 2
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   مقدمه .1
آفرینش تا امروز و فرداهاي بسیار دور، براي کسب آگاهی و  دم دهیسپو از  جوست قتیحقانسان موجودي آگاهی طلب و 

و  است وردهآرا به وجود علم تاریخ کوشش آدمی براي آگاهی از گذشته، . کند ینمدانایی از هیچ کوششی فروگذار نکرده و 
ي روزگار خود که با بسیاري از نیازهاي مادي و معنوي او گره خورده، باعث گردیده است تا ها دهیپدتالش او براي آگاهی از 

آگاهی از آینده که در این مقاله از آن به . ي علوم و معارف بشري به وجود آیند و به رشد و بالندگی برسندها شاخهي  همه
بوده است، میل  تر یتهي آگاهی آدمی هر قدر  مانهیپبه ویژه که . است، وجه دیگري از این نیاز درونی استی تعبیر شده آگاه شیپ

حتی در . تر افزونبه آگاهی نسبت به آینده در او بیشتر بوده و گرایش به ابزارهایی چون رمل و اسطرالب و طالع بینی و مانند آن 
کاهش پیدا  تنها نهیی از این دست ها کوششي علم و فناوري روي داده است،  صهرعي که در ا توسعهروزگار ما نیز با این همه 

باز هم بسیاري در پیِ آن هستند تا خود را به نوعی . است ي رشد و افزایش نیز داشتها گونهنکرده، بلکه در مواردي به شکل افراط 
   .ي بیشتري به دست آورندها یآگاهبه آینده متصل سازند و نسبت به آن 

مفهومی فراگیر و نیازي همگانی است که تابعی از فطرت حقیقت جو و  Foreshadowingی یا آگاه شیپاز این رو، 
- 107، 1379هاسپرس، ( رسد یم» ایمان«و » باور«، »آشنایی و انس«، »شناخت«، »توانایی«به » دانستن«انسان از . کنجکاو انسان است

ت خود را تواند یمو ) 112 ي تعریف کند و به شعور و آگاهی خود بر ا مشخّصهمتمایز از دیگر موجودات، با چنین  حقیقت و ماهی
یسان و  –بی گمان دانایان در نزد همگان مقامی ارجمند و قابل اعتنا دارند، اما پیش آگاهان . دیگر موجودات نازش کند از قد

  .اند بودهبیشتر در کانون توجه و اعتنا  شان يعادفراي ها یآگاهجملگی به سبب  -مقدسان گرفته تا خبیثان و دیوسیرتان

  

  بیان مسأله .2
در ادبیات حماسی، جایگاه و کارکردي درخور اهمیت  -خاصه–ي ادبیات به ویژه ادبیات کالسیک  حوزهی در آگاه شیپ

ت قیاسی و . داشته است گانه سهي ها وحدتام و ي سنّتی، مقتضی به کار بستن شگردهایی در آفرینش ادبی بود تا انسجگرا کلذهنی 
براعت استهالل، پیشگویی، خواب، الهام و نداي آسمانی و . ي را که قدما بدان اقبالی تمام داشتند، فراهم آوردا چندگانهیا 

و از توان تعلیق و کشش  ندیآ یمي کهن و حماسی، اگرچه امروزه ضد داستان به شمار داست آنها شگردهایی از این دست، در 
ي کهن بودند و تقریبا در بیشتر آنها به نوعی تجلّی داست آنها و  ها حماسه، در گذشته جزء اصلی و ذاتی کاهند یمداستانی 

  .اند داشته

ي  شاهنامهي هومر و  سهیدوادر این مقاله بر سر آنیم تا پیش آگاهی و انواع آن را در سه اثر بزرگ حماسی، یعنی ایلیاد و 
در این آثار به طریق مقایسه و تطبیق سخن بگوییم و مآالً نشان دهیم که نقش و  آنهاتجلّی  فردوسی بررسی کنیم و از چگونگی

  ی در این سه اثر چیست؟آگاه شیپکارکرد انواع 

   

  ی و انواع آنآگاه شیپ .3
ایطی که نسبت به وقوع امري یا ایجاد حالت و شر شود یمی یا آگاهی پیشینی بر هرگونه اطّالع و دانستنی اطالق آگاه شیپ

ت تام دارد سطح یا میزان داناییو  زمانو دخالت دو عنصر  شود یمخاص براي کسی حاصل  ي که ا گونهبه . در آن مدخلی
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از دیگر سو، اگر . ی را بر آن اطالق کردآگاه شیپتعبیر  توان ینماگر زمان کسب دانایی نسبت به وقوع امر همزمان یا متأخّر باشد، 
ی کنند به آن پیش نیب شیپدر آینده، اندك و در حد حدس و گمان باشد یا دیگران هم وقوع آن را  میزان آگاهی از وقوع امري

  .ندیگو ینمآگاهی 

ی، ابزارها و اسباب، آگاه شیپ، موضوع آگاهان شیپی از جهات مختلف داراي انواع گوناگونی است و از منظر آگاه شیپ
  :میده یمي هریک توضیح  دربارهي دارد که ذیالً به اختصار ا چندگانهي ها يندب میتقسي پیشینی، ها یآگاهنتایج و سطح و میزان 

پیش آگاهان؛ یعنی آن دسته از افرادي که بنا بر برخی  -ها حماسهبه ویژه در  -در ادبیات داستانی : آگاهان شیپ. 3-1
  :ی پیشینی هستند، عبارتند ازي فردي یا اجتماعی توانایی اطّالع بر آینده را دارند یا مدعی چنین آگاهها یژگیو

 ي حماسه؛  یندهسراراوي داستان یا  -1

 قهرمان داستان؛  -2

 ضد قهرمان و نمادهاي بدي و پلشتی؛ -3

 حکیمی دانا یا منجمی طالع بین و مانند آن؛ -4

 موجودي ماوراء طبیعی یا ندایی غیبی و آسمانی؛ -5

مبناي  تواند یمدر آینده،  آنها  گاهی از وقوع مسایل و موضوعات بسیاري وجود دارند که آ: یآگاه شیپموضوع . 3-2
ت و عدم  ها یآگاه شیپي پرشماري از انواع ها يبند میتقس ع بر گرد دو محور مطلوبی باشد، با این همه، چون این موضوعات متنو

ت  نسانی سایه افکنده است، ، دو نوع پیش آگاهی کلّی را که از گذشته و دوران اساطیري تا روزگار ما بر اذهان اگردند یممطلوبی
  :ی عبارتند ازآگاه شیپاین دو گونه . تشخیص داد توان یم

 هاي نوید بخش خیر و خوبی؛ یآگاهتفأّل یا پیش  -1

 هاي حاکی از شومی و بدفرجامی؛ یآگاهتطیر یا پیش  -2

 شود یمسباب خاص حاصل ي شرایط و فراهم آمدن ا واسطهآگاهی از آینده به  گمان یب :یآگاه شیپاسباب و ابزارهاي .  3-3
اسبابی که گاه . ی را دارندآگاه شیپبه سبب برخورداري از آن شرایط و اسباب یا ابزارهاي ویژه است که توانایی  آگاهان شیپو 

و ابزارهایی که یا  شوند یمیا به طریق موهوب فراهم  ندیآ یممادي هستند و گاه معنوي؛ و شرایطی که از راه اکتساب به دست 
عی از . یا سخت پیچیده و شگفت انگیز اند افتادهو پیش پا ساده  تشخیص داد که  توان یمرا  ها یآگاه شیپبر این پایه، انواع متنو

  :عبارتند از

 آگاهی الهامی؛ یشپ -1

 آگاهی هوشمندانه؛ یشپ -2

 )خوابگزارانه(آگاهی تعبیري  یشپ -3

 اطیري؛اس آگاهی نشانه شناسانه به ویژه با عنایت به نشانه شناسی یشپ -4

 آگاهی اخترشناسانه؛ یشپ -5

 ؛)کالمی(آگاهی جبراندیشانه  یشپ -6

، دو فرض اند بودهیادآور آن  آگاهان شیپي که ا حادثهي وقوع  هنگامهبا گذشت زمان و فرارسیدن : یآگاه شیپنتایج . 3-4
  :رتند ازی هم باور داشت که عباآگاه شیپبه دو گونه  توان یمتحقق و عدم تحقق پیش روست و بنا بر آن 
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قَّق(هاي درست  آگاهی یشپ -1 ؛)مح 

قَّق(هاي نادرست  یآگاهپیش  -2 ؛)نامح 

بر میزان و حجم اطالعات یا کیفیت و  آنها  از حیث اطالع دهندگی و شمول  ها یآگاهپیش : یآگاه شیپسطح و میزان . 3-5
اگون قواي ادراکی آدمی وجود دارد و از از این رو، به نسبت تفاوتی که در سطوح گون. ، در یک سطح نیستندها دانستهوضوح 

  :هم سطوح گوناگونی دارند که عبارتند از ها یآگاه شیپمدعی شد که  توان یم، ردیگ یموهم و گمان تا یقین و شهود را در بر 

 حدس و گمان؛ -1

 پیش داوري؛ -2

 پیش بینی عالمانه؛ -3

 پیشگویی الهامی؛ -4

  
  ها یآگاه شیپي انواع  سهیمقا .4

و انواع مختلف آن در سه اثر شاهنامه، ایلیاد و اودیسه، نقش پررنگ و تأثیرگذار  ها یآگاه شیپک تک پس از برشماري ت    
ص  ي متفاوت نقش غیرقابل ها وهیشبه شکل و  ها یآگاه شیپانواع مختلف . شود یماین شگرد ادبی در این سه اثر به خوبی مشخّ

ي اهمیت و تأثیرگذاري، مراتب مختلفی  درجهاز نظر  آنها ؛ هر یک ازکنند یمي مزبور ایفا  منظومهي این سه ها داستانانکاري در 
ي عمومی دارد و به صورت ناخودآگاهانه وارد ا جنبهکه  اند یمعمولی نیب شیپ، کامالً ساده و در حد یک آنها دارند، برخی از

ي را جهت به ا شدهي از پیش طرّاحی  رنامهبشاید خود سراینده هم طرح و : گفت توان یمبه طوري که  اند شده ها داستانحریم 
 ها یآگاه شیپگفت که ساختار اصلی داستان، به طور قطع و یقین وابسته به این دسته از  نداشته است؛ هرچند باید شان يریکارگ

این . بال دارندرا به دن بخش تلذّو  زیانگ جانیهي ها جنبهباعث استحکام  ساختار داستانی شده و افزایش  آنها نیست، اما حضور
یی نیز وجود دارند که به مراتب از اهمیت بیشتري برخوردارند و از ها یآگاه شیپحد پایین آن هستند؛ اما  ها یآگاه شیپدسته از 

به  چرخند یم آنها گفت تمام داستان و سایرعناصرداستانی حول توان یمکه به ضرس قاطع  رسند یمنظر ارزش و اعتبار تا به جایی 
را به  ها یآگاه شیپسراینده با آگاهی کامل، این دسته از . زدیر یمي اصلی داستان به هم  شاکله، آنهاه در صورت نبود طوري ک
ي به کارگیري این شگرد ادبی از جانبِ  وهیشاما در . کند یمطراحی  آنها  ي از ریگ بهرهو جریان کلی داستان را با  ردیگ یمخدمت 

به  ها یآگاه شیپیی وجود دارد که با در نظر گرفتن انواع مختلف ها شباهتو  ها تفاوتد و اودیسه، سرایندگانِ شاهنامه و ایلیا
  . شود یمپرداخته  ها شباهتو  ها تفاوتبررسی این 

  

    ها  داستانيِ راویان ها یآگاه شیپ .1- 2
ایندگان این آثار است؛ اما ي دست سر شدهدر شاهنامه و ایلیاد و اودیسه، طراحی  ها یآگاه شیپمسلم است که تمام     

فردوسی در آغاز چند داستان . اند گرفتهیی را در اثرشان به کار ها یآگاه شیپفردوسی و هومر، به طور مستقیم از جانبِ خود نیز، 
دو شاعر این . از شاهنامه، از فنِ براعت استهالل استفاده کرده و هومر نیز در آغاز داستانِ اودیسه، دست به چنین کاري زده است

ی چندانی ارائه آگاه شیپو  کنند ینمبا وجود تسلّطی که بر داستان دارند غیر از دو یا سه مورد، نظر خود را در داستان ابراز 
و ) یکی به صورت گواهیِ دل و دیگري، آگاهی هوشمندانه(ی، فردوسی فقط دو بار آگاه شیپدر این موارد محدود از . کنند ینم

، به عنوان کسانی که کامالً بر )آگاهی هوشمندانه(و یک بار هم در اودیسه ) تفکرات جبراندیشانه( ایلیاد هومر هم، دو بار در 
در طول شاهنامه دو . اند دادهی در مورد جریانات داستان، از جانب خود ارائه آگاه شیپیی از ها جلوهجریان داستان احاطه دارند، 
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ي علّت  کنندهي شاهنامه دخالتی ندارند؛ یکی بیان ها داستانه هیچ کدام در جریان که البت مینیب یمرا از جانب فردوسی  خواب
خوابی را از جانبِ  گونه چیهدر دو اثرِ هومر . سرایش کتاب است و دیگري را هم در مدح سلطان محمود به کار گرفته است

ي ها درس، وجود )هومر(م ایرانی بر آثار شاعر یونانیدالیل برتريِ اثر حکی نیتر مهمجالب است بدانیم یکی از . مینیب ینمسراینده 
ي هومر  سهیاود، چیزي که ایلیاد و اند هی مستحیل شدآگاه شیپیی از انواع ها جلوهزندگی و اندرزهاي بسیاري است که در میان 

، سیاري از خصایص شاهکارانههمین ویژگی در کنار ب. فاقد آنند و از این حیث به هیچ عنوان قابل مقایسه با شاهنامه نخواهند بود
ي که فردوسی به خود اجازه داده است درمورد ماندگاريِ ابديِ آن به ضرس قاطع ا گونهباعث عظمت و برتريِ شاهنامه گردیده به 

  .شود ینمي یونانی در دو اثرش دیده  ندهیسرای کند، اما هرگز چنین اقدامی از جانبِ آگاه شیپ

ي نوشتن این  واسطهباوراست که به  نیا براز شاهنامه » گفتار اندر فراهم کردن کتاب« دربخش یفردوس یک نمونه ازشاهنامه؛
 : به یادگار خواهد ماند ها دوراني  همهي او در  آوازهاثر پرارزش نام و 

  ي ساختنا هیپاتوانم مگر 
  ي شهریار نامهکزین نامور 

  

  بر شاخ آن سرو سایه فکن  
  به گیتی بمانم یکی یادگار

  ) 1/21: 1384شاهنامه، (             
س(زمانی که هکتور، دولون  یک نمونه از ایلیاد؛ د سراینده، فرستد یم آخاییاني ها یکشترا براي جاسوسی به سوي ) پور اوم ،

  : دیگو یماو . رود یمي داستان به شمار ها تیشخصکه گویی او نیز یکی از  راند یمي بر زبان ا جمله

  )223سرود دهم ـ ص/ ایلیاد(»  .بازنیاید و پیامی براي هکتور نیاورد ها یکشتود که او از چنان قلم رفته ب«
  

  خواب و رؤیا .2- 2
شاید یکی دیگر ازدالیل برتريِ شاهنامه بر ایلیاد و اودیسه درهمین موردباشد؛ چراکه فردوسی، درسرتاسر شاهنامه، بیست و      

، درحالی که هومر، دیرایپ یمي آن  لهیوسرا به ها  داستاند استفاده کرده و بسیاري از اند بار ازخواب و رؤیا براي پیشبرد اهداف خو
با وجود این، هر دو شاعر به . از این عنصر، بهره گرفته است) دوبار در ایلیاد و چهار بار در اودیسه( درهردو اثر خود فقط شش بار

  .  اند گرفتهبه کار  شانیها داستاناهداف خود در طرّاحی و پردازش  برد شیپو رؤیاها را در  ها خوابنحو مطلوب و حدوداً متفاوتی، 

در شاهنامه، غیر از دو خوابی که مربوط به خود فردوسی است و در بخش قبلی به آن اشاره شد، قریب بیست مورد دیگر،     
آنها مفصل بیان داشته و جزئیات و تعبیرهاي را به طور  ها خوابفردوسی بسیاري از این . ي اصلیِ شاهنامه استها داستانمربوط به 

دارند؛ اما در چند  ها داستاننقش بسزایی در طرح ریزي و ساختار برخی  ها خوابرا نیز مورد بررسی قرار داده است؛ این دسته از 
، نباید ها داستاندر  را در ایجاد هیجان و لذت آنهایاد کرده است، که البته نقش  ها خواباز  وار خالصه، خیلی شمار کممورد 

ت قابل مقایسه با شاهنامه نیستند، ثانیاً در اند رفتهو رؤیاهایی که در ایلیاد و اودیسه به کار  ها خواب. نادیده گرفت اوالً از حیث کمی ،
ی دارند؛ یعنی حالتی تصنّع ها خواب، توضیح این که چهار نمونه از این اند رفتههر شش مورد، تقریباً به یک سبک و سیاق به کار 

و  اند هي حماسه به وجود آوردها تیشخص، آنها را در برخی از کنند یمو منافع خود را دنبال  ها هدفبرخی از خدایانی که تنها 
ناگفته . ي حماسه در طراحی داستان است ندهیسراي کار  شالوده، ها خوابربطی به ساختار داستانی ندارند، حال آن که وجود این 

است با این تفاوت که ) ي رؤیاریگ شکلتأثیر عامل بیرونی در (ي شاهنامه هم داراي چنین ویژگی خاصیها خوابکی از نماند که ی
همچنین دو مورد . کند یمالقا ) بهرام چوبین(در این خواب، به جاي خدایان، جادوگري ترك تبار با ساحري خوابی را بر پادشاهی 
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مانند خواب گودرز در داستان . قرار دارند) سروش خجسته(حت تأثیر عاملی بیرونیي شاهنامه، تا حدودي تها خوابدیگر از 
را به گودرز و کیخسرو القا نکرده است، بلکه تنها  ها خواباما سروش خجسته، خود، این . سیاوش و خواب کیخسرو در جلد پنجم

  .کند یمحضوري پر رنگ دارد و چیزهایی را براي صاحبان خواب بیان  ها خوابدر این 

ر یا آنها ي شاهنامه، عناصري طبیعی و فراطبیعی به کار رفته است که براي تفسیرها خوابدر اکثر      حتماً به حضور معب ،
ي شاهنامه نیز، به دلیل روشن بودنشان، از جانب هر کسی قابل تعبیر هستند؛ اما درمورد ها خوابموبدي نیاز است، البته برخی از 

و به بیانی دیگر،  ردیگ یماودیسه باید گفت که در تمام شش مورد، تعبیر خواب در همان عالمِ خواب صورت ي ایلیاد و ها خواب
ي خواب، به گزارش  نندهیبو  شود یمو کاست، در همان عالم خواب بیان  کم یبروي دهد به صورت مستقیم و  خواهد یمآنچه 

 اولیسهم که تعبیرش را از  لوپ پنهي ندارد؛ حتی درمورد خواب و دیگر نیازي به تعبیر در عالم بیدار رسد یمخواب خود 
  .کند یمکه در همان عالم خواب، هماي، تعبیر و تفسیرآن خواب را براي پنه لوپ بیان  شود یم، دیده خواهد یم

فردوسی . وندندیپ یميِ شاهنامه به حقیقت ها خوابي  همه، تحقیقاً اند یآگاه شیپیی که فاقد ها خواببر عکس آن دسته از    
  :دیگو یمو  گذارد یمدر جلد هشتم شاهنامه و در آغاز داستان بوزرجمهر بر این مطلب درستی صحه 

  یکی بهره دانی ز پیغمبري  نگر خواب را بیهده نشمري

ایان هم و خد اند شدهشش نمونه خوابِ موجود در ایلیاد و اودیسه هم با توجه به این که از جانب خدایان طراحی و تنظیم 
  .وندندیپ یم، به واقعیت اند یعیفراطبداراي قدرتی 

، بزرگان فرزانه را در ابدی یم» بلند اختر و جفت جوي«یک نمونه از شاهنامه؛ قیصر روم آن گاه که دخترش، کتایون، را 
هیچ یک از آن بزرگان را  ندیب یمی که خواب یپرا به همسري برگزیند؛ اما کتایون در  آنها تا کتایون یکی از آورد یمکاخش گرد 

  :ندینش یم اش شدهو منتظر شوي وعده داده  ردیپذ ینم

کتایون چنان دیدیک شب به 
  خواب

  یکـی انجمـن مـرد پـیدا شدي
  يا گانهیبســـر انجـمن بــود 

  بـه باالي سـرو و به دیـدار مـاه
  یکـی دسته دادي کتایون بدوي

  

  که روشن شدي کشور از آفتاب
  ه مــردم ثــریا شـدياز انـبـو

  يا فرزانهغـریبـی دل آزار  و 
  نشستنش چون بر سر گاه شاه

  ي رنگ و بوي دستهي به ستدوزو 
  )6/21: 1384شاهنامه، (                

         

  :ابدی یمسرانجام کتایون با دیدن گشتاسب خواب خود را تعبیرشده  

چـو از دورگشتاسب را 
  دیدگفت      

  

ب سربرکشید از که آن خوا  
  نهفت 

  )6/23: 1384شاهنامه، (                
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، آتناي سفرش باز دارند،  ادامهتا او را از  روند یم تلماكآن گاه که خواستگاران به سراغ  ؛یک نمونه از ایلیاد و اودیسه
جوانمرد که شوي  ایکاریوسِ، دختر یمهافتبه نام (و آن را در سیماي زنی زدیانگ یبرمي قدرت خدایی که دارد، شبحی را  واسطه به

و از آینده حرف  دیگو یمشبح در رؤیاي پنه لوپ با او سخن . فرستد یم لوپ پنهبه خوابِ ) ، جاي گزین در فرس بوداوملوساو، 
  :زند یم

بگریی و پریشان که  دارند ینمي؟ با این همه خدایان که زندگیِ نیکبختان را دارند، روا ا خفتهبا دلی غمگین ! لوپ پنهاي «
  ) 103سرودچهارم ـ ص/ اودیسه(» .ي ایشان گناهی از او سر نزده است دربارهبازگردد،  تواند یمباشی؛ زیرا که فرزند تو 

  

   ها نشانه .3- 2
هر ... ی و نیب طالعمثالً خواب و گواهی دل و . ردیگ یمانجام  نشانهي از طریق یک ا یآگاه شیپکامالً روشن است که هر نوع 

 صورت بهیی است که ها نشانه، آن دسته از ها نشانهاما در اینجا مقصود ما از . یی هستند براي آگاهی یافـتن از آیندهها شانهنکدام 
هم در  ها نشانه گونه نیا. ی نشان دهندآگاه شیپرویداد یا حالتی یا وجود شیئی خاص، داللت بر موضوعی داشته و آن را به طریق 

  .متفاوت است نهایاي هریک از ریکارگ بهي  نحوهو هم در ایلیاد و اودیسه؛ اما  شود یم شاهنامه به فراوانی یافت

ی آگاه شیپدر شاهنامه به کار رفته است، کامالً طبیعی و اتفاقی است و کسانی که از این طریق  ها نشانهمواردي که از این 
اما . هیچ کس حتی خود شاعر نیز، دخالتی ندارد ها نشانهخلق این  ؛ یعنی درخورند یمیی بر ها نشانهناگهانی با چنین  طور به کنند یم

، همانند بسیاري اند رفتهیی که در این آثار به کار ها نشانهي دیگر است و بیشتر ا گونهي ایلیاد و اودیسه به ها منظومهاین موضوع در 
  . رندیگ یمف و مقاصد خود، به کار را براي نیل به اهدا آنهاو  اند انیخداي دست  ساخته، مصنوعی و ها خواباز 

ي حماسی ها داستاني ها تیشخصی شیاند چارهي تیزبین و هوشیاري، ذکاوت و ها چشم، تنها در برابر ها نشانهبرخی ازاین 
دیدن اینها با . آگاهی بخشی دارند و گرنه جه بسا افرادي بسیار که غافالنه از کنار آنها بگذرند و چیزي از آنها به چشم نیاورند

. کنند یمی آگاه شیپ، از قدرت هوش و درایت خود بهره گرفته و آینده را )ي مقابلها تیشخصحتی در وجود (یی ها نشانهچنین 
در ) تقریباً سی و پنج درصد. (کنند یمي که در شاهنامه به کار رفته است، از این طریق عمل ا نشانههفت نمونه از تقریباً بیست مورد 

تقریباً نه (هاي آگاهی بخشی که درایلیاد و اودیسه وجود دارد تنها دو مورد به این شکل هستند  نشانهو دو مورد  حالی که از بیست
، آنها ي داستانی خود و با ذکاوتمند نشان دادنها تیشخصي این مطلب است که فردوسی در پردازش  دهنده نشان؛ و این )درصد

  .ه استعمل کرد تر دست رهیچاز شاعر یونانی بسیار 

هم به باورهاي اخالقی، مذهبی، عامیانه و همچنین هویت ملی که نشأت گرفته از اعماق وجود مردم  ها نشانهتعدادي از این 
و حتی جان  ردیگ یمبه دست دشمن را به فال بد  اش انهیتازبه عنوان نمونه، در شاهنامه، بهرام، افتادنِ . گردد یبرمباستانی است، 

ي شکست نهایی خود  نشانهدر ایلیاد، پهلوانان، فرار از مقابل دشمن را . دهد یمداندن آن تازیانه از دست خود را هم در برگر
  .با سرنوشتی دردآور و شوم داند یمو در اودیسه هم، تلماك، بیرون کردن مادرش را از خانه برابر  دانند یم

و  رندیگ یمي گاه متفاوت و گاه همسان، بهره ها وهیشد، با به هر روي، فردوسی و هومر، از این عنصر در پیشبرد اهداف خو   
  .بخشند یمحماسیِ اثر خود را غنا  -يا اسطورهي ها جنبهاز این راه 
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تا او را از رفتن و ناپدید شدن  رود یمو با اندوه نزد گیو  گردد یمیک نمونه از شاهنامه؛ وقتی گرگین بدون بیژن به ایران باز 
گیو چنین با  شود یمیی که باعث ها نشانهیکی از . که فرجام بیژن ختم به خیر نخواهد شد کند یمی نیب شیپ ، گیوکند بیژن آگاه 

او با کیخسرو چنین . ی کند، دیدن اسب بیژن است در حالی که زین آن نگونسار و به شکل بر رویش قرار داردنیب شیپاطمینان 
  :دیگو یمسخن 

  بـد آگـاهـی آورد از پـور مـن 
  ی اسب دیدم نگونسار زینیکـ

  

از آن نامـور پاك دستـور مـن   
  که ز بیژن  نشانی ندارد  جـز این آن 

  )5/39: 1384شاهنامه، (                
  

  :    دیگو یمخوکبان سخن  ي اومهي خویش در میان خدمتگارانش با  سراچهدر  لوپ پنهآن گاه که  ؛یک نمونه ازاودیسه

  )399 و 398سرود هفدهم، / اودیسه(» ...ي خانه از آن پر بانگ شد همهي بلند کرد و ا عطسهك در این میان، تلما...«

یی را بیان ها ینیب شیپو آن را به فال نیک گرفته و  شود یمشادمان و خندان ) ي بلند تلماك عطسه(پنه لوپ، ازاین نشانه 
  :  کند یم

اولیس که با لباس و ظاهري متفاوت در [برو و آن بیگانه : اومه گفت شتابان این سخنان را به دم همانپنه لوپ خندید؛ ...«
ي  همه، مرگ، ناگزیر، بر سر گونه نیبدی که پسرم به جاي هر سخنی عطسه کرد؟ نیب ینمآیا . را بیاور] برد یمي خود به سر  خانه

  )399سرود هفدهم، / اودیسه(» ....خواستگاران فرود خواهد آمد و هیچ یک از ایشان از سر زمین مردگان نخواهد رست 

  

  طالع بینی و اختر شناسی .4- 2
چه دوران اساطیري و حماسی و چه (ي شاهنامه جا يجادر . ی و اخترشناسی استنیب طالعی، آگاه شیپي ها جلوهیکی دیگر از 
یکی از . کنند یمایفا  ا ه داستاني در رگذاریتأثیی با نام موبدان وجود دارند که نقش بسیار مهم و ها تیشخص) دوران تاریخی آن

يِ شاهنامه حضوري پررنگ و برجسته جا این موبدان که در همه . ی و اخترشناسی استنیب طالع،  هااین  ها یا وظایفکار نیتر مهم
ا به ی و اخترشناسی، بسیاري از امور رنیب طالعي از دانش ریگ بهره، با شوند یمشناخته  شُمر ستارهدارند و با عنوان اخترشناس یا 

درشاهنامه نزدیک به پنجاه . (اند بودهي شاهنامه تأثیرگذار ها داستانبسیاري از  برد شیپو در چگونگی  اند کردهی آگاه شیپدرستی 
ی و اخترشناسی در شاهنامه داراي اهمیت نیب طالعگذشته از این، .) ي مختلف شاهد هستیمها داستانبار، حضورِ مستقیم موبدان را در 

و از جمله علوم درست، دقیق و قابل اعتماد  شدند یمیی اطمینان بخش دانسته ها دانشی شناس اخترزیرا طالع بینی و . زیادي است
راست «ي قیاسی و نشان دادن مهارت خود در ها روشبه ویژه که طالع بینان و منجمان با استفاده از . آمد یمبراي گذشتگان به شمار 

ي موارد با قدرت ا پارهمضافاً آن که حکیم ابوالقاسم فردوسی، در . بودند کردهز مردم جلب اعتماد بیشتري را ا» کردن قیاسات
با وجود . اند امدهیناو، درست از آب در  ها ییآزما راستهرچند برخی از آنها در . است جستهيِ باال از این تکنیک سود پرداز داستان

، در برتخت نشستن و از تخت برخاستن پادشاهان و ها خوابعبیر خیلی از ، در تها ازدواج، در بسیاري از ها جنگاین، در اکثر 
و  نیتر برجستهی و اخترشناسی، تأثیري بسزا و غیرقابل انکاري برعهده دارند؛ در شاهنامه، جاماسب نیب طالعبسیاري موارد دیگر، 

  .ماهرترینِ این موبدان و اخترشناسان است
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ی با علم اخترشناسی سروکار داشته نوع بهو یا حتی کسانی که  شناسان ستارهبدان، کاهنان و در ایلیاد و اودیسه، هیچ خبري از مو
؛ فقط یک بار در ایلیاد، آشیل در شومی و شود ینمي دیده ا اشارهی و اخترشناسی هم هیچ نیب طالعباشند، نیست؛ حتی در مورد علم 

که مردم باستانیِ حاضر در  دهد یمبیه شده است؛ این یک نمونه نشان تش» سگ دو پیکر « ي  ستارهبداختري، از جانب ترواییان به 
و ازاین علم در آگاهی یافتن از آینده و سرنوشت خود، استفاده  اند داشتهیی ها بهرهي ایلیاد و اودیسه، از اخترشناسی هم ها منظومه
یکی از  که یدرحال. است نکردهر خود هیچ یادي از این علم که هومر به دالیلی که براي ما نامعلومند، در دو اث مینیب یم، اما اند کرده
  .ی و اخترشناسی استنیب طالععناصرِ اساطیريِ چنین آثاري، همین علمِ  نیتر مهم

فارغ  ها جنگکه چه موقع از رنج  ي کارش و این ندهیآیک نمونه از شاهنامه؛ اردشیر، پس از غلبه بر کرم هفتواد، در مورد 
ی نیب شیپرا  اش سرنوشتکه  خواهد یمو از او  کند یم هندي نظرخواهی کید، از آورد یمش کشور را به چنگ و با آسای شود یم

  :دیگو یم ي رومیها جیزي  مطالعهکند؛ کید هم پس از 

نگـه کـرد بـر کار چـرخ  بلند 
  فرستاده را گفت کـردم  شمار

گـر از گـوهر مهرك نوش زاد              
بـر تخت  شاه             نشیند  به آرام 

  بیفزایدش گنج و کاهدش رنج
گراین کرد، ایران وراگشت راست چـو 

  از دورگشتاسب را دیدگفت      
  

  ز آسانی  و سود و درد  و گزند
  از ایــران وز اخــتـر شـهـریار
  برآمیزد  این  تخمه  با آن نژاد
  نبـاید فـرسـتاد هـر سـو سپاه 

  وهر بسنج ي این دو گ نهیکتو شو 
  بباید همه کام دل هرچ خواست 
  که آن خواب سر برکشید ازنهفت

  )7/165: 1384شاهنامه، (              
  ي جبراندیشانهها یآگاهپیش  .2-5

رنگ و  آنها  و در اند گرفتهنشأت   انهیجبرگرا، از تفکرات ها یآگاه شیپدر شاهنامه و همچنین ایلیاد و اودیسه، بسیاري از      
امرٌ بین «ي  هینظربا وجود این که حکیم فردوسی، خود، از این حیث، شعوبی و شیعی است و . شود یم، دیده »جبر«ي  شهیندابويِ 

در سرتاسر ) دندان یم، فردوسی را جبرگرا »ها حماسه ي حماسه«در  البته برخی نیز چون محمد کرمی(را پذیرفته است، » االمرین
در ایلیاد و اودیسه این مسأله بیشتر نمود پیدا . اند گرفتهکه از این جبراندیشی سرچشمه  شود یمدیده یی ها یآگاه شیپشاهنامه، 

ي تفکّر و عقاید کالمی  دربارهدر این مجال، جاي بحث . با این تفکر، همخوانی دارند ها یآگاه شیپکرده و درصد بیشتري از 
یی هست که از متأثّر از بینش جبرانگاري ها یآگاه شیپثار این دو، فردوسی و هومر نیست، بلکه آنچه مهم است این است که در آ

  .قدمایی است

و در  اند رفتهي جبراندیشانه در شاهنامه و ایلیاد و اودیسه، تقریباً به یک سبک و سیاق به کار ها یآگاه شیپاز نظر کیفی،     
قدر مشترك هر . تاس شده ها  انساني  شدهي از پیش تعیین ها سرنوشتي فراوانی به بخت، تقدیر و ها اشارهيِ هر سه اثر، جا يجا

، این است که، ها تفاوتیکی از معدود . ي با سرنوشت هیچ راه گریزي وجود ندارد مواجههسه اثر، تأکید بر این نکته است که در 
در حالی که در شاهنامه، اشخاص  ،اند شدهدر ایلیاد و اودیسه فقط از جانبِ خدایان و ایزدبانوان ارائه  ها یآگاه شیپاین نوع 
، درشاهنامه معموالً با پندها و اندرزهایی ها یآگاه شیپ گونه نیااز این گذشته، . اند دهیازي نیز به چنین کاري دست یتر فرودست

و تلخی آن  و زهر  شده، ماجراها و اتفاقات مختلف، گنجانده ها داستانکه با مهارت و چیره دستیِ حکیم توس، در بطن  اند همراه
ازچنین ویژگیِ نیکویی  ها یآگاه شیپ دست نیاي او گرفته شده است؛ در حالی که در ایلیاد و اودیسه  مانهیحکبا شیرینی کالم 

  . اند یتُه
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ي ها تیشخصجبراندیشانه به وقوع پیوسته و شاعر در متن داستان، از زبان خود و نه زبان   یآگاه شیپدر ایلیاد، دو بار چنین 
، دیگشا یمی و پیشگویی نیب شیپحال آن که فردوسی وقتی زبان به . است کردهیی گو شیپي جبرگرایانه آینده را ا گونهانی، به داست

امانت داري پر  -اعم از منابع شفاهی یا مکتوب –او نسبت به منابع شاهنامه . کند یماظهار نظر  انداستپیرامون موضوعات بیرون از 
  . وسواسی دارد

ی هم گفتنی است ایلیاد و اودیسه در قیاس با از نظر  ي فکري فردوسی و البته ها یژگیوي که به دلیل تأخّر زمانی، ا شاهنامهکم
ي  شانهیجبراندي ها یآگاه شیپي جبرگرایی همخوانی کمتري دارد، حاوي  شهیاندانسجام و یکدستی منابع در دسترس او با 

   .است شدهوله تأکید بیشتري است و در موارد بیشتري بر این مق

، همانند انسانی جبراندیش و مقهور شود یمي برادرانش، سلم و تور، مواجه مهر یببا  یک نمونه از شاهنامه؛ آن گاه که ایرج
  :که دارد یی از این دست ها ینیب شیپسرنوشت، 

  است بزرگی که فرجام او تیرگی
  سپهـر بلنـد ار کـشد زین تو 

  

  گریستبرآن مهتري بر بباید 
  سر انجام خشت است بالیـن تو

  )1/102: 1384شاهنامه، (              
را ) یکی از همرزمانش( تله پولم، نعش اولیس، آن گاه که ترواو اهل  آخاییانیک نمونه از ایلیاد؛ در گرماگرم نبرد بین 

بتازد  لیسیکه به جانبِ انبوهی از جنگاورانِ   زدینگا یبرماو را  آتنارا دنبال کند، اما  زئوسپسر  خواهد یم، جوشد یبرمو  ندیب یم
  :چرا که

سرود / ایلیاد(»  .ي برّان، پور دلیر زئوس را از پاي دراندازد و بکشد زهیندر سرنوشت اولیس، آن دالور ارزمند، نبود که با . . . « 
  )120پنجم،

  

  ي ایزدي هفرّ .6- 2
ي داشتن همین قدرت  واسطهبرخوردارند؛ این اشخاص، به » ي ایزدي هرّف«ي شاهنامه، از قدرتی به نام ها تیشخصبسیاري از    

ی آگاه شیپآینده را ببینند و از آنچه که قرار است روي دهد،  توانند یم، اند داشتهاستثنایی که آن را از جانب خداي تعالی دریافت 
گفت  توان یمسته و تأثیرگذار دارند و به جرأت ي شاهنامه حضوري بایها داستان، که در بیشتر آگاه شیپي ها تیشخصاین . کنند

ي دیگرشان، با ها یگیپرماي ایزدي، افزون بر  فرهدارندگان . که از عوامل اصلیِ خلق آثاري چون شاهنامه نیز هستند
نها را رونق يِ آا اسطورهي و ا حماسهي ها جنبهتأثیر گذاشته و ها  داستاني خود، در ساختار و ساختمان بسیاري از ها یآگاه شیپ

ی، در معناي واقعی و راستین خود، عبارت از همین نوع است، چرا که آگاه شیپي شاهنامه، ا اسطوره-در اثر حماسی. اند دهیبخش
نزدیک به سی . ، بی تردید به حقیقت خواهد پیوستاند کردهگویی  شیپ، یقین دارند که آنچه  ها یآگاه شیپاین نوع  آگاهانِ شیپ

. ي شاهنامه ارائه گردیده استها تیشخص نیتر آگاه شیپدر شاهنامه وجود دارد که از سوي  ها یآگاه شیپع مورد از این نو
و کسانی چون منوچهر، اسکندر، اردشیر، شاپور پسر اردشیر،  اند نشسته سیاوشو  کیخسروی که بر صدر مجلس آنان آگاهان شیپ

  .    ندیآ یمي آنان به شمار  زمرهدیار هم از پهلوانان، در بهرام گور و مانند اینها از پادشاهان و رستم و اسفن

؛ این گروه، خدایان کنند یمی آگاه شیپیی با این ویژگی وجود دارند که به ضرس قاطع ها تیشخصدر ایلیاد و اودیسه هم     
ي  هفرّي  واسطهه در شـاهنامه با این دسته را با اشخاصی ک توان ینمهرچند . و ایزدبانوان و همچنین برخی از نیمه خدایان هستند
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، به مدد برخورداري از قدرت فراطبیعی، دست به  گروه، مشابه دانسـت، اما از این نظـر که هر دو کنند یمی آگاه شیپایزدي 
  . میآور یمرا از یک نوع به حساب  آنها ، زنند یمي محقق و تخطی ناپذیري ها یآگاه شیپ

؛ در شاهنامه دیآ یمبه حساب  ها یآگاه شیپي از این قبیل ا نمونهلوانان، از زمان مرگ خود آگاهی بسیاري از پادشاهان و په 
ی بسیاري از پادشاهان مانند کیقباد، کیخسرو، سکندر، اردشیر، بهرام گور، انوشیروان، خسروپرویز و نیز برخی آگاه مرگاز 

د آن است،  بارهی به میژه در آگته مرگاین  کثرت و تواتر. است رفتهپهلوانان بزرگ چون رستم، اسفندیار سخن  ي پادشاهان مؤی
ي ا بهرهاست که  دهیبخش یمي ایزدي که در کنار نژادگی و داد ودهش، از لوازم پادشاهی بوده است دانشی ایزدي به پادشاهان  فرّه

  . ندباش بودههم داراي چنین قدرتی  مدعی شد که باید دیگر پادشاهان توان یماز این رو . ی تعلق داشته استآگاه شیپاز آن به 

و یا به تعبیر  آگاه شیپو مانند اینها،  آپولون، آتنا، پوزئیدون، زئوستمام خدایان و ایزدبانوان در ایلیاد و اودیسه مانند،     
س و امثال آنها نیز، ، مادر آشیل، آژاک)پدر آشیل(نیمه خدایانی چون آشیل، پاتروکل، پله . ي ایزدي هستند فرهي، داراي ا شاهنامه
  .دهند یمي محققی را ارائه ها یآگاه شیپگه گاه 

ي این افراد، داراي  همهکه  میبر یمدر شاهنامه و ایلیاد و اودیسه، به این نکته پی  آگاه شیپي ها تیشخصبا نام بردن از 
، لذا در اند دادهيِ کامالً مثبت اختصاص ها تیشخصهردو سراینده، این ویژگیِ مثبت را تنها به . هستند ها داستانشخصیت مثبتی در 

، که پیرانمثالً . ي برخوردار باشدا برجستهکه از چنین ویژگیِ  شود ینمسرتاسر این سه اثر، حتی یک شخصیت منفی هم دیده 
د، ولی حتی ي بسیاري دارها یآگاه شیپدر شاهنامه به حساب آورد،  نیب شیپيِ ها تیشخص نیتر برجستهاو را یکی از  توان یم

يِ ها یآگاه شیپي  گونهدر بخش بعدي به بررسی . (ي ایزدي است هفرّ، زیرا فاقد کند ینمی آگاه شیپیک بار به طور قطع و یقین، 
  .)پیران، نیز خواهیم پرداخت

و رنجی شوم و  آرام دلتنگی و غوغایی درونی، آرام ندیب یمیک نمونه از شاهنامه؛ آن گاه که سیاوش خود را گرفتار افراسیاب 
 کند یمبراي پیران بازگو  داند یمو آنچه را که  دیآ یم، تا جایی که دیگر به فریاد ردیگ یمناخواسته سراسر وجود سیاوش را در بر 

  :که دارد یمو دلتنگی خود را چنین بیان 

  نبـاشـد مـرا بـودن ایـدر بسی
  نبـاشــد مــرا  زنـدگانـی دراز

  یابشـود تخـت من گـاه افراس
            

  تو پیـمان چنین داري و راي راست
  من  آگاهی   از  راز   یزدان  دهم
  فـراوان  بدیـن  نگـذرد  روزگار
  شـوم زار مـن کشته بر بی گناه

  

*
*  

  جـاي دیـگر کسی نیا برنشینـد 
  ز کاخ  و ز ایوان شوم  بـی نیاز
  کند بی گنه مرگ بر من شتاب

  
  خواست است نیاولیـکن فلک را جز 

  هـم   از   راز   چرخ   بلند  آگهم
  که بـر دست  بیـدار دل شـهریار
  ...کسی  دیگر آراید این تاج و گاه

  )109-3/108: 1384شاهنامه، (       
  )تحلیلی(ي هوشمندانه ها یآگاهپیش  .7- 2

ي درست و محقق ها یآگاه شیپکه به سبب برخورداري از نیرویی فراطبیعی، دست به  شد گفتهدرمورد کسانی سخن  تر شیپ
 یِ آگاه شیپو از هوش و ذکاوت باالیی برخوردارند؛ ولی  اند العاده فوق؛ پرواضح است که این اشخاص، دارايِ ذهنی زدند یم

 آنها  را صرفاً نباید به قدرت هوشی و ذکاوت  شان بودن آگاه شیپگذاشت و دلیل  آنها ي هوشی بهرهبه حسابِ  توان ینمرا  آنها 
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یی نیز وجود دارد که ها یآگاه شیپي ایزدي یا تأیید آسمانی مددرسان آنان است؛ اما  فرّهي چون تر يقونسبت داد، زیرا نیروي 
  . است آگاه شیپي هوشی و ذکاوت بااليِ شخصیت  بهرهي  واسطهتنها به 

ممکن است شخصیتی منفی  دو و کسانی که حتی  درجهي ها تیشخصرا براي  ی هوشمندانهآگاه شیپهر دو شاعر، 
ناگفته پیداست که در . ي ایزدي جدا کنند فرّهی محقق و مثبت آگاه شیپتا به این وسیله آن را از  اند گرفته، به کار باشند داشته

نقش هوشیاري و نیروي  -ي ایزدي یا خواب و اخترشناسی و مانند آن فرّهاعم از  -ي دیگري که ذکر آن رفتها یآگاه شیپ
ي آن انواع، هوش و ذکاوت به رغم اهمیت بنیادینی  همهنادیده گرفت، بلکه باید گفت در  توان ینمرا  آگاه شیپي اشخاصِ  حافظه

ي ها ییتوانای هوشمندانه وابسته به قدرت تحلیل و آگاه شیپدر حالی که . که دارند، داراي نقشی کم رنگ و ثانوي هستند
  .شگرف ذهنی است

و استثنایی سروکار داریم و برخی از این  العاده فوقیی ها تیشخصکار ما با آثار حماسی است، لذا با  با توجه به این که سر و
ي سه اثرِ حماسیِ شاهنامه، ایلیاد و ها تیشخصي عالی و قابل تمجیدند؛ بنابراین بسیاري از ا حافظههم داراي ذهن و  ها تیشخص

 ها یآگاه شیپ گونه نیاو از ابتدا تا انتهايِ این سه اثر، سرشار از  کنند یمی آگاه شیپاودیسه، با بهره گیري از هوش و ذکاوت باال، 
هم بر طبق  ها یآگاه شیپمحقّق شوند یا نامحقّق بمانند، اما هرچه باشد، این  آنهاالبته ممکن است برخی از . هاست ینیب شیپو 

؛ برخی باعث برانگیخته شدنِ اند شده، منجر اثر سهزاین و در نهایت به پختگیِ حماسیِ هرکدام ا  رفتهاهداف خاصی به کار 
. ي حماسی داستان، دارندها جنبه، برخی هم ارتباط مستقیمی با دهند یم، برخی ساختار داستانی را شکل شوند یمهیجانات داستانی 

یی را ها یآگاه شیپو چنین  از این خصیصه برخودارند) چه مثبت و چه منفی(ي داستانیها تیشخصدر شاهنامه بیش از سه چهارمِ 
؛ ارنواز، سلم و تور، اغریرث، گردآفرید، هومان، فرنگیس، افراسیاب و بسیاري دیگر از پهلوانان و پادشاهان و بانوان و اند داشتهبیان 

، ام يپرهکتور، . دانست توان یمی آگاه شیپچهره در این نوع از  نیتر برجستهرا » پیران«. اند دستهدرباریان و مردم عادي از این 
رومی  آگاه شیپو بسیاري دیگر از آخاییان و ترواییان، در ایلیاد و اودیسه نیز هوشمندان  نستور، اژیست، تلماك، اوریلوکوس

با این تفاوت که  اند کردهی در پیشبرد اهداف خود به نحو تقریباً مشابهی استفاده آگاه شیپفردوسی و هومر، از این نوع . هستند
   .ي از این شگرد، بهره گرفته استتر گستردهي  گونهه فردوسی ب

. کند یمافراسیاب، عواقب شوم کشتن بیژن را به افراسیاب گوشزد  شیاند عاقبتیک نمونه از شاهنامه؛ پیران، وزیر شایسته و 
  :دیگو یموي در درگاه افراسیاب چنین سخن 

  اگـر خـون بیژن بـریزي بر این
  تراخـردمنـد شـاهی و ما کـهـ 

  

  ز تـوران بـرآید همـی گرد کین
  به نگراتـو چشـم خـرد باز کن 

  )31-5/30: 1384شاهنامه، (           
به آخاییان ) شریزئیسپدر (شریسهآپولون براي استجابت دعايِ  فوبوسیک نمونه از ایلیاد؛ در ابتداي داستان، آن گاه که   
و  خواند یمي سپاهیان را فراها دسته؛ در دهمین روز آشیل دهد یمراندازي خود قرار را هدف تی آنها و به مدت نه روز کند یمحمله 

  :گذارد یمدرمیان ) آگاممنون(آترهي خود را با پور ها ینیب شیپبا هوش و ذکاوت باالي خود 

، اما به هر روي . .  .خواهیم آورد  مانیها کاشانهاینک بر آنم که ما به زودي باز خواهیم گشت و روي به سوي ! اي پور آتره«
بگویدمان که چرا فوبوس آپولون،  تا! . . . بپرسیم که چه می بایدمان کرد یی آینده نگر، از کاهنی، یا نیز از خوابگزاريگو شیپاز 

  )5سرود نخستین ـ ص/  ایلیاد(  »تا بدین پایه، خشمگین و تافته است؟
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  ) الهام(ی آگاه دل .8- 2
ي ا العاده فوقي برجسته و ها یژگیوي آثار حماسی چون شاهنامه و ایلیاد و اودیسه، از ها تیشخصشد که گفته  گونه همان   

ي مختلف، از ها راهی است که از آگاه شیپ؛ یکی از این امور، زنند یمي که دست به کارهایی شگفت انگیز ا گونهبرخوردارند به 
ي  واسطهبه  آگاه شیپی، فرد آگاه شیپدر این گونه از . دل است، گواهیِ ها یآگاه شیپیکی دیگر از انواع . ندده یمآینده خبر 

تی  ي پیوند با نیرویی ماورایی و منبع دانایی کرده ستهیشاکه او را  اش برجستهگی نقش و شخصیت العاد فوق است، برخوردار از مزی
یی از آینده را پیش روي ها نقشن آینه، ؛ وي دلی پاك و خالی از غل وغش دارد و همچوگردد یم» یآگاه دل«یا » الهام«به نام 

  . سازد یمصاحب خود متجلّی 

، به همین اند شدهیی کامالً مثبت ارائه ها تیشخصاز جانب آنها  ي همهکه  شود یمآشکار  ها یآگاه شیپبا بررسی این قبیل 
ي دست یافتن به این  الزمهبا این تفاوت که . ي ایزدي دانست هفرّيِ از نوع ها یآگاه شیپی را مشابه آگاه شیپدلیل، باید این نوع 

به  توانند یم، باشند کردهي دل صافی  نهیآمرتبه، شأن پادشاهی نیست، بلکه عموم مردمانی که پندار، گفتار و کرداري نیک داشته و 
 -یآگاه شیپ یی از اینها نمونههم در شاهنامه و هم در ایلیاد و اودیسه، . ي آینده دست یابند دربارهآگاهی پیشینی 

ی با آگاه شیپ، هر دو شاعر به یک میزان به کارکرد و تأثیر مشابهی که این دهد یموجود دارد که نشان  -شمار هرچندکم
   .اند کردهيِ هوشمندانه دارند، توجه ها یآگاه شیپ

واهی رسیده است که که بر دل من گ دیگو یمگودرز و پیران، گودرز  تن به تني  مبارزهیک نمونه از شاهنامه؛ پس از 
  :آورد یمافراسیاب سپاهش را به سمت ایران 

  چنین گفت گودرز  با  مهتران
  مـرا در دل آیـد که افـراسیاب
  سپاه وي آسوده از رنـج و تاب

ولیکـن چنین دارم امیـد مـن                
  بیفـروزد ایـن رزمـگه را به فـر
  گـمانم  چنـان است کاو با سـپاه

  

  رزم ماگشت زین سان گرانکه  چون 
  ســپه بگـذرانـد بدیـن روي آب
  بمانـده سپـاهم چنـین در شتاب
  کـه آیـد جـهاندار خـورشید مـن
  بیـارد سـپـاهی به نــو کـینه ور
  بـه یاري بیـایـد بـدیـن رزمـگاه

  )5/205: 1384شاهنامه، (              
ي آن است که جنگ ایران و توران همچنان ادامه خواهد داشت و در  دهنده نشانالهامی که به دل گودرز افتاده است،     

  .در پیش خواهد بود افراسیاب وکیخسرو میان  تر بزرگادامه، جنگی 

، او در بیان سرگذشت خود، در مورد یکی کند یمبازگو  آلسینوئوسماجراي خود را براي  اولیسیک نمونه از اودیسه؛ وقتی  
  :دیگو یمن سخ شیها یآگاه شیپاز 

، ریخته بودم؛ شد ینمي چرمین که از من جدا  چنتهمن مشک بزرگی را که از آن انباشته بودم، با خود بردم، از آن در ... «    
رسید که نیروي بسیار دارد، مردي بی فرهنگ که از داد ورزي  ی کرده بود که مردي سرخواهدنیب شیپزیرا همان دم، دلِ فراخِ من 

  )195 و 194نهم،  اودیسه، سرود( ».خواهدبود خبر یب ها نییآو 
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  ي نادرستها ینیبپیش  .9- 2
ي نادرست فراوانی وجود دارد که علی رغم نامحقّق بودنشان، همان ها ینیب شیپهم در شاهنامه و هم در ایلیاد و اودیسه،    

اهداف  برد شیپهر دو شاعر با هدف . دارند ها  داستاني درست، در پردازش و پیراستن ها یآگاه شیپارزش و اعتباري را دارند که 
نشأت گرفته از  ها ینیب شیپ؛ برخی ازاین رندیگ یم کار بهی را برآنها نهاد، آگاه شیپنام  توان ینمرا که  ها ینیب شیپخود، این نوع 

در رهانیدن  يندوبه یا ؛ مانند اهریمن در فریفتنِ ضحاك و کنند یمي منفیِ داستان، دنبال ها تیشخصاهدافی است که معموالً 
تا جان خود را نجات دهند یا پادشاه خود را از یک چالشِ  زنند یمدر شاهنامه، برخی موبدان هم دست به چنین عملی . خود از بند

؛ براي مثال وقتی سام از شوند یمي مثبت عرضه ها تیشخص، از سوي ها ینیب شیپي اوقات نیز این گونه ا پاره. سخت بیرون بکشند
در . ددار ی نادرستینیب شیپو یا خود زال، در مورد عواقبِ پادشاهیِ لهراسپ  ندیب یمي او را تیره و تار  ندهیآروي موي سپید زال، 

ي  هیتعب. شود یمی نیب شیپ، دچار خطاي در دهد یماودیسه نیز وقتی پنه لوپ در مورد بازگشت اولیس، دلش به اشتباه گواهی 
ي در ا اسطورهباید طرّاحیِ هر دو شاعر دانست که براي باورپذیرتر کردن وقایع شگفت انگیز حماسی و  ي نادرست راها ینیب شیپ

شاعر، . هستند ها داستانیی در گرا اغراقناشی از  ها ینیب شیپگاهی نیز این نوع . اند شدهیی ها طرحنیازمند چنین  شان يها داستان
جلوه دهد، ترس و اضطرابی را در وجود اشخاص حماسیِ  زتریانگ شگفترا ي داستانی خود ها تیشخصبراي آن که عناصر و 

که در نهایت به  زنند یمیی ها ینیب شیپي این ترس و اضطراب، دست به  واسطهو این اشخاصِ حماسی هم به  کند یمداستان وارد 
ک طرف پیکار از دشمن مقابل خود ي نادرست، به سبب خشم و غضبی است که یها ینیب شیپگاهی هم این . وندندیپ ینمحقیقت 

و  کننده خردي ها ینیب شیپي پهلوانان دوسوي میدان، ها یرجزخوانبه دل گرفته است و برخی مواقع هم در میدان مبارزه به دنبال 
بسیار بیشتري که در شاهنامه تعداد  ها ینیب شیپي این نوع  همهی باید گفت طورکل به. شود  یمنامحقّقی براي دشمن رد و بدل البته 

، همگی آگاهانه و به منظور نیل به )ي شاهنامه در مقایسه با ایلیاد و اودیسهها داستانبه دلیل کثرت (نسبت به ایلیاد و اودیسه دارند، 
   .کنند یمرا استوار  ها داستاناهداف حماسی فردوسی و هومر شکل گرفته و ساختار این 

  

  یِ اشخاص فراطبیعیآگاه شیپ  .10- 2
تشخیص داد  توان یمی را نیز آگاه شیپاشاره شد، نوعی دیگري از  آنها هبیی که تاکنون ها یآگاه شیپنواع مختلف افزون بر ا

ي سیمرغ و ها یآگاه شیپي ا پارهدر شاهنامه با . شود یمارائه  ها  داستانيِ غیر انسانی و فراطبیعی در ها تیشخصکه از سوي برخی 
و  ترزیاسي روح ها ییگو شیپو مانند آن و در یالیاد و ادیسه با ) گشتاسپ و ارجاسپ در داستانِ(سروش خجسته و نرّه دیو 

دخالت  ها داستاندر روند   ی،عیفراطبیی ها تیشخصغول در ایلیاد و اودیسه رو به رو هستیم که با داشتن  پولیفمِي خوکبان و  رسهیس
، نقش ها داستاني برخی از ا اسطوره به خصوصي حماسی و ها جنبهی ده ساماني خود در  نوبهی هم به آگاه شیپاین نوع . دارند

ی را ایفا  ت حماسی  زیانگ جانیهي ها یشگفت، زیرا وجود این قبیل کنند یمبسیار مهم منطبق است و افزون بر ایجاد  ها داستانبا ماهی
  .به لذت منجر شود تواند یم نما انساني غیرانسانیِ ها تیشخصي این ها ییگو شیپو برانگیختن حس کنجکاوي،  جاذبه

آنها را نیز  توان یمي ایزدي گذاشتیم وگرنه  هفرّخدایان و ایزدبانوان را در ایلیاد و اودیسه به حساب   یآگاه شیپپیش از این، ما 
 و سیمرغ، در شاهنامه، از نظر خجسته سروشیی چون ها تیشخصمحسوب کرد، چرا که  آگاهان شیپدر شمار این دسته از 

گفت که هم در  توان یمطور کلی در این باره به . ي خدایان در ایلیاد و اودیسه را دارندها یژگیوفراطبیعی بودن، تا حدودي 
  .ی رفتاري مشابه و یکسان دارندآگاه شیپشاهنامه و هم در ایلیاد و اودیسه، اشخاص فراطبیعی در 
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آیین . کند یمبه همدان و تیسفون اعزام  آیین گشسپرا به فرماندهی ، وي سپاهی بهرامیک نمونه از شاهنامه؛ در پی نبردهاي 
  لیمشاه هم علی رغم . را که در بند بوده است، آزادکند اش انیهمشهرکه یکی از  خواهد یمگشسپ قبل از اعزام به نبرد، از شاه 

کسی را که از اختر و فال  خواهد یمود از اطرافیان خ رسد یمهنگامی که با سپاهیانش به همدان  گشسپ نییآ. ردیپذ یمی باطن
که مشاور او  خواهد یماز او  گشسپ نییآ. آورند یمبه نزد او  ها یژگیوهم پیرزنی را با این  آنها  .ي داشته باشد، نزد او بیاورندا بهره
  :کند یم یآگاه شیپ، چنین ندیب یماز زندان آزاد کرده بود،  گشسپ نییآپیرزن وقتی آن مردي را که . باشد

  بدو پیرزن گفت کاین مرد کیست
  پسندیده هوش تو بردست اوست

  

  که از زخم او بر تو باید گریست
  که مه مغز باشد به تن برمه پوست

  )8/426: 1384شاهنامه، (             
 ابدی یم، در کند ینم اثروقتی داروي او بر اولیس ) کند یمغولی که نقش موجودي فراطبیعی ایفا (یک نمونه از هومر؛ سیرسه 

  :دیگو یمبه اولیس . که اوکسی جز خود اولیس نیست

زرین دارد، همیشه از آمدن وي،  دست چوب، و آگریفونت که داند یمیی جو چارهتو پس همان اولیس هستی که هزاران ...« 
    )225اودیسه، سرود دهم، (  »... کرد یمیی گو شیپ

  

  ي متفاوت  ها یآگاه شیپ .11- 2
یِ آگاه شیپي شاهنامه و ایلیاد و اودیسه مورد بررسی قرارگرفت؛ اما چند نوع ها یآگاه شیپانواع مختلف  تاکنون تمام    

در شاهنامه، از این نوع . ي تشابه هر دو اثر است دهندهشان ن و اند یبررسمتفاوت، هم در شاهنامه و هم در ایلیاد وجود دارد که قابل 
 دارابي پادشاهی ایران را که قرار است به  ندهیآ، رشنوادیک بار . یاد کرد» صدايِ غیبی« با عنوان توان یمی آگاه شیپمتفاوت 

؛ و شود یم آگاه شیپ، است دهیخوابي که داراب در آنجا ا خرابهي  فرسودهي از طاقِ ایستاده و زیانگ شگفتصورت   بهبرسد، 
را دنبال او  جاماسپکه گشتاسپ،  فهمد یموجب آن که به م شنود یمدیگر نیز اسفندیار، در نخچیرگاه، نوایی  بار کی

ي قدرت  واسطه به) اسب آشیل( خانتوسيِ متفاوت وجود دارد؛ ها یآگاه شیپهمچنین در ایلیاد، از این دست . است فرستاده
د هم یک بار، به در شاهنامه و داستان رستم و شغا. کند یمیی گو شیپ، فرارسیدن زمان مرگ آشیل را دهد یمبه او  هراتکلّمی که 

که  دهد یممتفاوت هم نشان   یآگاه شیپاین چند نمونه . شود یمیِ شگفتی از سوي رخش دیده آگاه شیپصورت مستقیم، چنین 
  . ي آشکاري وجود داردها یهمسانیی میان هومر و فردوسی سرا حماسهدر 

  

 ها یآگاه شیپارزش زیباشناختی  .5
و نه تنها فاقد هرگونه  دیآ یمی، نوعی ضد داستان به شمار آگاه شیپیسی مدرن از حیث مبانی زیباشناختی، در داستان نو

تا با کاهش ابهام و عدم  شود یمو سبب  کند یمارزش زیباشناسانه است، بلکه چون نیروي تعلیق را در پیرنگ داستان تضعیف 
ت داستان و میل به وضوح و اقتدار مؤلّف، از جذّابیت و قدرت برانگیزندگی اساساً . داستان به صورت چشمگیري کاسته شود قطعی

طبق زیبایی شناسی مدرن و پسامدرن هر کنش یا ترفندي که آشکارا به لو دادن طرح داستان بینجامد، نازیبا و موجب نقص داستان 
گسترش پیرنگ،  که با هول و والیا  تعلیقي مختلف از پیش آگاهی، حالت ها گونهیی یا طرح گو شیپبه ویژه که با . خواهد بود

  . رود یماز بین ) 75، 1376: میرصادقی(، شود یمموجب کنجکاوي بیشتر براي خواننده 
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در  زیانگ شگفتي کهن و حماسی، به صورت یک توانایی و ماهیت ها داستانی در آگاه شیپبا این همه، گفتنی است، 
ص بخشیدن به برخی از  ي حوادث و البته ا پارهي بروز  نهیزمیا فراهم آوردن ، )چه مثبت وچه منفی(ي داستانی ها تیشخصتشخّ

ي پیشینیان وجود داشته است، ایفاي نقش  کمترآموختهي ساده اندیش و ها ذهنو ابهاماتی که براي  ها گرهتوجیه بسیاري از 
ی از نگاه شاعران و آگاه شیپ .است داشته انکار رقابلیغحوادث داستان و انسجام بخشی به آن تأثیري  برد شیپو در  کرده یم

، به ندردادلبستگی بسیاري به کلیت داستان  شان مخاطباندارد و اینان با اطالع از این که   ژهیونویسندگان سنّتی ارزش و اعتباري 
ي خود به کار برده و از پرداختن به جزئیات داستان ها داستانی را در آگاه شیپیق، شگرد ادبی دقو  شده حسابصورتی کامالً 

ي گوناگون پیش روي مخاطب خود ها روشرا پیش از پایان، به  ي خودها داستاني  جهینتآنها بر آن هستند . اند کردهرف نظر ص
ي چیزهاي مربوط به انسان  مجموعهپیشینیان ما از «ی وابسته به مبانی فکري انسان تاریخی است؛ زیرا خواه تیکلاین . قرار دهند

ي خود از تاریخ و  نگرانه تیغا، چنان که با دید پرداختند یم، دانستند یمارهاي یادشده شایان اعتنا بیشتر بدان چه به اعتبار معی
که در مآل به اعتبار حیات و حرکت معنوي بشر برجسته  کردند یم، تنها آن مایه را ضبط و نقل نامه یزندگداستان و سرگذشت و 

ي زندگی مادي و معنوي او را به عنوان موجودي تاریخی درخور حفظ و ها بمي جزئیات و زیر و  همه، نه چنان که شد یمتلقّی 
نیز اصل گزینش به  باره نیدراو  دندید ینمي ثبت  ستهیشامهم و  نفسه ی فآنان ریز و درشت سرگذشت خویش را ... عرضه بدانند 

رب و بعد نسبت به الگوهاي کمال روحانی سبب  گی خویش را جزء آثار خود قابل ثبت و زند زیچ چیهتا آنان  شود یماعتبار قُ
  ) 12ـ13، 1372حمیدیان،(» .ي آتی نیابندها نسلانتقال به 

ی در زیباشناسی مدرن که مبتنی بر ابهام، جزئی نگري، تکثر گرایی و چند صدایی و چند معنایی است، آگاه شیپگفتیم 
ی وارد دانست آگاه شیپاین نقد را بر  توان یمنتقد مدرنیست و از این منظر و با دیدگاه یک م ي ضد ادبی و غیر هنري استا دهیپد

ي، نگر یکلّي قدمایی که بر محور وضوح،  شهیاندضعف داستان سنتّی به شمار آورد، ولی نباید غافل بود که در سپهر  و آن را نقطه
تعلّق ) ابژکتیو(و کمتر به موضوعی متعین  آمد یمیی و انسجام استوار بود و هنر و اندیشه، بیشتر امري سوبژکتیو به شمار گرا وحدت

، بلکه به جهت تناسب هرچه بیشتر با فضاي فکري و کاست ینمی نه تنها از ارزش هنري اثر آگاه شیپ، تکنیکی چون گرفت یم
روایتی  ي سنتیها داستانچون اغلب «گذشته از این، . آمد یماحساسی جهان سنتّی، امري مستحسن و موضوعی بالغی نیز به شمار 

، سرنوشت داستان و قهرمانان آن از پیش معلوم است، و بر خالف سنّت غربی کوششی در اختفاي آن تا ترند میقدجدید از داستانی 
ي داستان، مثالً  جهینتهمچنین بیان . کند یم، خود در ابتداي داستان پایان آن را بیان پرداز داستانو بسا  ردیگ ینمآخر داستان صورت 

در ابتداي بسیاري از  ها نیاي، خردمندانه بودن آن و امثال آموز عبرتي، زیانگ غمي آن از قبیل  ژهیوخالقی آن، و یا تأثیر برآیند ا
از این رو، باید دانست پیش آگاهی ظرفیتی متناسب با زیباشناسی سنتّی ) همان(» .ي منظوم و منثور، امري متعارف استها داستان

کردي فرمالیستی یا صورتگرایانه داشته باشد و اسباب زیبایی و جذابی،ت هنري را فراهم آورد، در داشته و بیش از آن که کار
داست ي آشکار بر ساختار ا طرهیسعنصر تقدیر  ها حماسهبه ویژه که در . خدمت محتوا و القاي جبراندیشی و تقدیرگرایی سنتی بود

از منظر هنر داستان نویسی هم باید . دارد -از قهرمان یا ضد قهرمان اعم - ها تیشخصي حماسی و سرگذشت، رفتار و کردار آنها 
که در روایات کهن بیشتر با پایان  میشو یمي متون کهن و مدرن، از نظر پایان بندي متوجه  سهیمقابا بررسی و «: اذعان داشت که

ي تضادها رفع شده است، اما در متن  همهکه  کند یمخواننده احساس  رسد یمدر واقع زمانی که متن به پایان ... بسته مواجهیم 
  )1390،130محمدي، (» .ي به صورت باز و غیرمنتظره استبند انیپامدرن، 

ي کاهش حس کنجکاوي و دنبال نکردن داستان از  هیماو  زدا ابهامی را آگاه شیپبر خالف این فرض نه چندان درست که 
ذهن خواننده را در  تواند یمی در درون خود ابهامی ساختاري دارد و آگاه شیپ، باید اذعان داشت که هر داند یمسوي خواننده 

معلّق نگه دارد و کنجکاوي او را برانگیزد تا داستان را به همین سبب تا پایان دنبال کند و » عدم تحقق«یا » تحقق«ي  نهیگزمیان دو 
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یا خیر؟ از این رو،  پوشد یمي عمل  جامهبود  گویی شدهمعلوم شود که آیا آنچه به طریق دانایی، الهام یا حدس و مانند آن پیش
داست که بسیاري از  دهد یمي متفاوت این آثار نشان ها جنبهي کهن و تسلط بر داست آنها ي متفاوت ها ارزششناخت عمیق «

آنها  ي آغاز و پایان  نقطهی ي فردوسی، داراي چنان انعطافی هستند که با جا به جای شاهنامهي کهن ایرانی و از جمله قسمتی از آنها 
» .یی متفاوت حاصل خواهد آمدها هیدرونمایی با ها لمنامهیفیا  ها شنامهینما، ... ، یا تغییر میزان شرکت اشخاص داستان و 

  )8، 1384حنیف،(

ي، در ا ورهاسطي ها حماسهو  ها اسطورهمختصات  نیتر یاصلو  نیتر مهمیکی از ، میدان یم، چنان که ها نیاافزون بر     
رخ  -جان یباعم از جاندار و  –ي  اسطورهي حماسی و ها تیشخصي است که درباره یا به دست ا العاده خارقبا امور  آنهاآمیختگی 

ي است که از سطح آگاهی مردمان عادي در زمان و ا دهیپد 1ی و اطالع بر امور غیبیآگاه شیپحال با توجه به آن که . دهد یم
اجتناب ناپذیر است، بلکه عنصري ها  داستان، حضور آن در این قبیل دیآ یمو قدرتی خارق العاده به شمار  درو یممکان فراتر 

 زیانگ شگفتي ها یژگـیوي خود درکنار دیگر  نوبهو این ویژگی فراطبیعی به  گردد یمقلمداد  ها حماسهساختاري در تعریف 
افزون بر خرق عادت، قهرمان محوري . کند یمی به این نوع ادبی بازي بخش تیهونقش و کارکردي مهم در  ها اسطورهو  ها حماسه

ي حماسی است، خود وجه دیگري از ارزش ها داستاندر  ي ابرمردي به کسی که قهرمان برگزیدهها یژگیوي  همهو انتساب 
  . دهد یمي توانایی او نشان  ندهینماي اوجی از فضیلت دانایی و گاه نمود و  نقطهی را چون آگاه شیپ

ي را بر عهده دارند و با حضور موثر خود باعث پیچیدگی و ابهام در مسیر داستان ساز بحراننقش  ها یآگاه شیپبرخی از      
البته . ي از داستان یا نمایش است که در آنجا تنش به باالترین حد خود برسدا نقطهبحران «که در اصطالح ادبی  میدان یم. شوند یم

برخی از ) 1384،63حنیف،(» .ک داستان چندین بحران وجود داشته باشد که هر یک به اوج منتهی شوندممکن است در ی
چون آغازگر جدالی درونی براي قهرمان داستان هستند و او را در مسیري متفاوت از سرگذشت و سرنوشت قرار  ها یآگاه شیپ
که خود به خود باعث  دارند یمي بسیار نگه ها بینشفراز و  و داستان را در میان کنند یم، در داستان ایجاد بحران دهند یم

به عبارتی، تعلیق همان انتظارِ بعد . کند یمعنصري است که پس از بروز بحران در داستان ظهور «تعلیق . شوند یم) Suspense(تعلیق
، معموالً از دهد یمدر داستان رخ  این نگرانی ـ با تعلیق که به طرق مختلف... حوادث است» بعد چه خواهد شد؟« از بحران یا 

  ) 66همان، ص(» .رود یمعوامل اصلی ایجاد جذابیت در داستان به شمار 

ي مبتنی بر ها داستانپند «ي با عنوان ا مقالهدر  مالمیرو آقاي  اند توجهاز حیث نقد محتوایی و اخالقی نیز قابل  ها یآگاهپیش 
ي تدبیر و  جهینت، دهد یمآن است که هرچه انسان انجام  ها ییگو شیپهدف اصلی «: هک است شدهیادآور » یی در متون ادبیگو شیپ

یی که بیانگر موافق آمدن تدبیر شخص با آگاهی از عاقبت کار است پندي است براي انسان که ها تیرواعملکرد خود اوست؛ نقل 
در برخی موارد . کند ینموط نیست براي او توانایی ایجاد حد انسانی خود را نگاه دارد چون دانایی او نسبت به مسایلی که به او مرب

یی گو شیپگاهی نیز ادعاي . اند گرفتهي است که خردمندان براي پند دادن به حاکمان ستمگر در پیش ا وهیشیی گو شیپنیز 
  ) 1390مالمیر، (» .ي براي عملی کردن تدبیرهاي پنهان استا وهیش

                                                        
شود که دو دسته آیات در زمینۀ علم و غیب و آگاهی از آینده وجود دارد؛ با دقت و بررسی در آیات مختلف قرآن به خوبی روشن می - 1

ظ...«:کنددستۀ اول آیاتی که علم و غیب را مخصوص خدا معرفی و از غیر او نفی می له فَانتَ ل یب ما الغَ ظرینفَقُل انَّ نتَ ن الم م م کُ ع نّی مقرآن (روا ا
لی ... «:دهد که اولیاي الهی اجماالً از غیب، آگاهی دارند، گروهی دیگر از آیات به روشنی نشان می)20، 10/کریم م ع عکُ طلی ما کانَ اهللاُ ل و

ن یشاء م ه ل ن الرُّس بی م جتَ نَّ اهللاَ ی لک یبِ و  ).179، 3/قرآن کریم...(الغَ
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یی ها داستانن در داستان نویسی سنّتی است و آشکار یا نهان در تار و پود چنین خالصه آن که پیش آگاهی عنصري بنیادی
و  ردیگ یمي سنّتی خواننده از ابتداي داستان در جریان عاقبت و انجام آن قرار ها داستاندر بسیاري از «: است، چنان که تنیده شده

 تواند یمي کانونی و اشخاص اصلی  حادثهي  دربارهیابی و قضاوتی که چه ارز کند یم، آشکارا یا به تلویح به او القا پرداز داستان
که  شود یماما رمان یا نمایشنامه بدین قصد طراحی . کند یمداوري شخص خود را بر خواننده آشکار  کم دستداشته باشد، و یا 

را بر سر خود احساس کند همپاي جریان ي داوريِ آشکار نویسنده  هیساخواننده را از ابتدا تا انتها، گام به گام و بدون این که 
ی، در پیرنگ و آگاه شیپ) 35، 1372:حمیدیان( » .داستان و روابط علّیِ میان اجزاي آن حرکت دهد تا به اوج و پایان داستان برسد

ی و حماسی داستانی سنتّ: گفت توان یم، که زدیآم یمو گاه چنان با آن در  ردیگ یمي کهن و حماسی جاي ها داستانطرح کلّی 
  . است کردهي پیش آگاهی در آن وجود نداشته باشد، کمتر مجال بروز پیدا ا گونه کم دستکه 

  

6.    
  :دیآ یمي حاضر مطرح گردید، نتایج زیر به دست  مقالهبنا بر آنچه در 

 .هاست حماسههاي ساختاري  یژگیوي پر تنوع یکی از  دامنهانواع گوناگونی دارد و با این  آگاهی یشپ -1

شان، حضوري آشکار و قابل اعتنا  یحماسي ها  جنبهآگاهی در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه از حیث کهن بودگی و  یشپ -2
 .دارد

ی و از حیث تنوع   یمبزرگ نشان  پرداز حماسهآگاهی در آثار دو  یشپي تجلّی  یسهمقا -3 دهد که فردوسی به لحاظ کم
یري این کارگ بههرچند نباید از چیره دستی شاعر یونانی هم در . است کردهتوجه  ها و ارزش هنري آنها آگاهی یشپبیش از هومر به 
 .شگرد، غافل شد

ت گ بهرهشود که هر دو شاعر در روش  یمها آشکار  آگاهی یشپي  یسهمقابا بررسی و  -4 ها  آگاهی یشپیري از ظرفی
از واقعیات زندگی مردمان عادي روزگار گذشته یی ها جنبهها در شاهنامه با  آگاهی یشپبیشتر . یی با هم دارندها تفاوت

از یک  ها یآگاه شیپمانندي بیشتري دارند، در صورتی که در ایلیاد و اودیسه  تراست و در چارچوب داستان، حقیقت یکنزد
 .اند یمصنوعي ماورایی و غیرواقعی دارند و از طرف دیگر  جنبهطرف بیشتر 

ي اثرش عالوه بر استفاده از براعت استهالل و خواب و گواهی ها یآگاه شیپخود فردوسی جهت اظهار نظر شخصی در  -5
، درحالی که هومر فقط اند ارتباطی در آگاه شیپبا بحث  آنهادل، بارها و بارها از پندها و اندرزهایی استفاده کرده که بسیاري از 

ي اثرش سهیم بوده ها یآگاه شیپدر ) ه عنوان داناي کلو یک بار نیز ب گونه استهاللدوبار جبراندیشانه، یک بار براعت (چهار بار 
 . است
از نظر استفاده از خواب و رؤیا مهارت فردوسی با تالش هومر قابل قیاس نیست، چرا که فردوسی بیش از بیست مورد  -6
 . رفته استبه کار برده است، اما هومر فقط شش بار از این عنصر بهره گ انهیگرا واقعي کامالً ها یژگیورا با   خواب

این تالش را با  توان یمي آینده نما، شاعر یونانی تالشی درخور انجام داده به طوري که ها نشانهاز نظر به کارگیري   -7
متفاوت است، اما از نظر  ها تالش، همطراز دانست، هرچند به دالیلی کیفیت این نما ندهیآي ها نشانههنرمندي فردوسی در استفاده از 

ی در یک سطح  اند کردهاستفاده  نما ندهیآي ها نشانههر دو شاعر بیش از بیست بار از . (قرار دارندکم(. 

ی -8 و چه ازنظر کیفی قابل قیاس با ) مورد 50قریب (هنرمندي فردوسی در استفاده از طالع بینی و اخترشناسی چه ازنظر کم
 .ذرا به مسایل اخترشناسی اشاره کرده استآن هم به صورتی بسیار گ بار ککار شاعر یونانی نیست، چراکه هومر فقط ی
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ت به کار رفته است رندیگ یمیی که از راه گواهی دل صورت ها یآگاه شیپ  -9 5هردو . (در هر دو اثر به یک میزان و کیفی 
 )بار

 .برده استبه میزان تقریباً بیشتري به کار ) فردوسی(ي جبراندیشانه را نسبت به شاعر ایرانیها یآگاه شیپشاعر یونانی  -10

ي ها تیشخصي که بین ویژگی ا عمدهي ها تفاوتاز  نظر صرفي ایزدي  هفرّي وابسته به ها یآگاه شیپاز نظر استفاده از  -11
این دو شاعر تقریباً به یک سبک و  ها یآگاه شیپدر مابقی انواع . ي هر دو شاعر تاحدودي مشابه است وهیشوجود دارد،  آگاه شیپ

 .و تقریباً بسامد یکسانی نیز وجود دارد دان  کرده سیاق عمل



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 424

 

  :منابع

دانشگاهی  جهاد :مشهد محمدامین ریاحی، ي بامقدمه ،)هفت گفتاردرشاهنامه پژوهی( تاحماسه ازاسطوره، سجاد آیدنلو،
 .1386 دفترنشردانشجویان، مشهد،

 .1389پیام حق، چاپ هشتم، : ، تهرانکلیات تعبیر خوابتفلیسی، شیخ ابوالفضل، 

 .1372مرکز، چاپ اول، : ، تهراندرآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی/ حمیدیان، سعید

 .1384سروش، : ، تهرانهاي نمایشی شاهنامه یتقابلحنیف، محمد،  

ي انتشارات و چاپ دانشگاه  موسسه، زیر نظر محمدمعین و سیدجعفرشهیدي، چاپ اول، تهران؛ نامه لغتاکبر،  یعلدهخدا، 
 .1372تهران،

 .1368 تهران،امیرکبیر،، )ابعاددرونی انسان(انسان آرمانی وکامل، حسین جو،رزم 

سخن : مشهد گاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،شپژوه: تهران ،)جلداول( ادبیات حماسی ایران لمروق، _________ 
 .1381گستر،

 .1369 امیرکبیر،: تهران، فکري فردوسی يها جاذبه، احمد رنجبر،

 .1381سخن،: تهران، فردوسی وشاهنامه ي درباره نامورنامه،، الحسینعبد زرین کوب، 

 .1382زوار،: تهران، )نظامی و منطق الطیر ي درشاهنامه وخمسه(اساطیر تطبیقی ادیان و نقد، زمردي،حمیرا 

 .1357، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر،، فرهنگ علوم فلسفی و کالمیسجادي، سید جعفر 

 .1377شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،: ، تهراني شاهنامهها داستانی شناس شکل :از رنگ گل تا رنج خارلی، سرّامی، قدمع 

 .1374انتشارات توس، چاپ اول،: ، تهرانهاي پهلوي اساطیر و فرهنگ ایران در نوشتهعفیفی، رحیم،  

 .1347انتشارات دانشگاه تهران،: تهران، اساطیرایران وروم، سعید فاطمی، 

 .1384تم،فنشرقطره،چاپ ه: ، تهرانبه کوشش سعیدحمیدیان ،شاهنامه، ابوالقاسم فردوسی، 

 .1377، )ص(نشرمحمد: ي، به کوشش ناهید فرشادمهر، تهرانا قمشهي حسین الهی  مقدمه، با شاهنامه، _________  

 .1370انتشارات ویسمن،: تهران) جلديدو(؛ ها حماسه ي حماسه، محمد کرمی، 

 .1382نشر مرکز؛: ، تهرانرؤیا، حماسه، اسطوره/ الدین یرجاللمکزازي،  

 .1379-82-87سمت، :تهران، )دجلم سه(باستان ي نامه، _____________  

 .1378نشرقدیانی،: تهران -.ي بهروز بیضایی ترجمهرازهاي ناشناخته؛ / کوته، راینر 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 425

 .1380گاهنشرآ: تهران -ي محمدنبوي ترجمهنشانه شناسی؛ / گیرو، پی یِر 

 .1365انتشارات صدرا، چاپ دوم، : ، تهرانتکامل اجتماعی انسانمطهري، مرتضی،  

 .1371انتشارات اساطیر،: ـ تهران.،جلد دومهفتاد مقالهمهدوي، یحیی و ایرج افشار،  

 .1376انتشارات سخن، : ، چاپ سوم، تهرانعناصر داستانمیرصادقی، جمال،  

 .1379ي موسی اکرمی، چاپ اول، تهران، طرح نو،  ترجمه، فلسفیدرآمدي بر تحلیل هاسپرس، جان، 

 .1373انتشارات علمی و فرهنگی،: تهران-.سعید نفیسی ي ترجمه؛ ادیسه، هومر 

 .1377انشارات علمی وفرهنگی،: تهران -.سعید نفیسی ي ترجمه؛ ایلیاد، ___ 

  .1377تهران، نشر مرکز، -.ین کزازيالد جاللي میر  ترجمه، ایلیاد ___ 

  :ـ مقاالت 

 .19 - 17، صص 18، شمارة1384ي حافظ، شهریور  مجله؛ »ي اهورایی در شاهنامهها خواب«امین، سیدحسن، 

: ؛ اسطوره متن هویت ساز، تهران»ي ادبیات و ملت سازي براي آینده توسعهي ا مراودهتبیین الگوي «پورعزت، علی اصغر، 
 .1387انتشارات علمی و فرهنگی،

ي ادبیات تعلیمی، سال سوم،  پژوهشنامهي تخصصی  فصلنامه؛ »گویی در متون ادبی یشپي مبتنی بر ها داستانپند «مور، مالمیر، تی
 .102-83صص .1390، تابستان 10شمارة

ي  شمارهي ادبیات تعلیمی؛  پژوهشنامه، »پایان بندي در داستان با رویکرد ادبیات تعلیمی«آرزو بهاروند، محمدي، علی و 
 .133- 130، صص1390پاییز  یازدهم،

دانشگاه ي زبان و ادبیات فارسی  پژوهشنامه ؛»هاي شاهنامه گویی یشپتأثیر کواکب در «، آزاد توکلمنصوریان، حسین ولیال 
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٢٢٦  

  نقد فرمالیستی دو مجموعه رباعی
  از منصور اوجی »حالی است مرا«و » مرغ سحر«

  1شیوة نقد گرانیگاهی براساس 
  

دفرشید سادات 2شریفی سی  
  3نسب سمیرا بختیاري

  
  چکیده
روشی براي نقد فرمالیستی شعر است؛ تا آنجا که نگارندگان اطّالع دارند، این روش را نخست بار، دکتر » نقد گرانیگاهی«

» کلی درونی«، »جزئی بیرونی«، »کلی بیرونی«ر سطحِ شدن چها با قائل) 3، ش1، س نقد ادبیمجلۀ . نک(اي  علیرضا فوالدي در مقاله
، )دادن آن در جایگاه گرانیگاه فرم شعر و نیز به دست(هر شعر » شگرد بنیادین«براي فرم شعر و توجه به مقولۀ » جزئی درونی«و 

ر هر دو معناي متفاوت تواند سبک آن را نیز د این شیوه، روشی سودمند براي تحلیل فرم شعر است و می. است پیشنهاد داده
ص غالب و ویژگی هاي ویژگی در مقالۀ حاضر به واکاوي شیوة پیشنهادي ایشان  .توصیف کند) تمایزدهنده(بخش  هاي تشخّ

را بر اساس این شیوه توصیف  مرغ سحرو  حالی است مراپرداخته، سپس، کیفیت فرم دو مجموعه رباعی از منصور اوجی 
مرغ در » مایۀ واحد درون«کارایی نقد گرانیگاهی را در عمل ارزیابی کنیم و سپس تأثیر  صناعات ایم؛ تا در وهلۀ نخست  کرده
ها  یک  در غالبِ این رباعی. هاي این دو اثر بررسیم را در تنوع فرم رباعی حالی است مرادر مجموعۀ » شروع یکسان«و  سحر
به عالوه،  . شود هاي تکراري می فته همراه است  که باعث ایجاد فرمگ با عناصري ویژه و متأثّر از دو صناعت پیش» شگرد بنیادي«

هاي خیام به  با نتایجِ پژوهشی زیباشناختی که بر رباعی) به شیوة نقد گرانیگاهی(ها  نتایج به دست آمده در تحلیل فرم این رباعی
همخوانیِ ) 144ـ121، صص7ش هاي ادبی، پژوهشفصلنامۀ . نک(لی انجام شده  پور و دکتر کاووس حسن وسیلۀ دکتر سعید حسام

هاي  ، داده)دهد گفته که کارایی شیوة نقد گرانیگاهی را در عمل نشان می و با وجود نکتۀ پیش(با این همه . گیري دارد چشم
گفته و  تر و بازتعریف سطوح چهارگانۀ پیش شده در این جستار گویاي آن است که این رویکرد نیازمند بازنگريِ ریزبینانه تحلیل

مانند تزئینات آوایی که ایشان آن را به سطح درونی (کردن هر صنعت ادبی به یکی از این سطوح است  نیز  درنگ بیشتر در منسوب
شده در مقالۀ حاضر، به سهمِ خود این دو گامِ  که نویسندگان امیدوارند کاربست عملیِ عرضه) اند جزئی منسوب و محدود کرده

دتکمیلی را یاري رسا   .نَ

                                                        
  .این مقاله با تسهیالت حمایتی بنیاد ملّی نخبگان تهیه شده است .1
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز - 2
 آموختۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه سلمانِ کازرون دانش - 3
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  .است مرا، منصور اوجی  نقد گرانیگاهی، شگرد بنیادین، نقد فرمالیستی، رباعی، مرغ سحر، حالی :ها کلیدواژه
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 مقدمه 

  طرح مسئله و تشریح ابعاد آن. 1.1
بان و راستا، توجه خود را از فرامتن بازگرفته، به ز کالم هنري هستند و دراین» ادبیت«ها، در پیِ تبیین و توصیف  فرمالیست

اي است که در آن، زبانِ متداول با تمهیداتی که خالق اثر  کنند و معتقدند اثر ادبی، نوشته ساخت و فرم اثر ادبی معطوف می
کیفیتی برآمده از روابط درونی اجزاي «ها فرم را  آن). 208: 1385میرصادقی، . نک(شود  اندیشد به زبانی تازه و ناآشنا بدل می می
بنابراین، از این ). 87:1385گرین و دیگران، . نک(کند  ها سروسامان داده و حضورشان را در متن توجیه می به آن دانند که می» اثر

وقتی انسجام قابل احساس است که ... اي خواه مادي و خواه معنوي، در هر مجموعه«. زاویه، فرم، وحدتی حاکم بر کل اثر است
ترین اجزاي  این وحدت و تنوع از کوچک. در عین حال تنوع وجود داشته باشدمیان اجزاي آن مجموعه یا کل، نوعی وحدت و 

وحدت در کل قابل درك است و تنوع در . یابد گسترش می... شود و تا کل یک منظومه سخن منظوم که مصراع است آغاز می
» ساخت یا نظام یا صورت نیستانداز، انسجام چیزي جز مفهوم جدید  در این چشم. اجزاء و انسجام، یعنی عامل وحدت و تنوع

را نادیده ) و همچنین برتري اولی بر دومی(آنکه تمایز فرم و محتوا  ها بی از سوي دیگر  فرمالیست). 375: 1386شفیعی کدکنی، (
اي  سیلهشکل و«ها  در دید آن. یابند کنندة آن می شکل و پیوستگی اجزاي ترکیب» تنظیم«و » ترتیب«بگیرند، محتواي اثر ادبی را در 

از این نظر، محتوا یکی از . شود وجود آمدن شکل اثر می براي بیان محتوا نیست؛ بلکه محتواي اثر ادبی، عاملی است که انگیزة به
بنابراین در ). 208: 1385میرصادقی، (» گیرد کنندة شکل است و تنها از این جهت است که مورد بررسی قرار می عناصر تعیین

  .مقولۀ وحدت و هماهنگی و محتوا اهمیت دارد تحلیل فرم هر اثر دو

  

  هاي مبناي پژوهش پرسش. 2.1

شود، دقیقاً به  وجودآمدن شکل اثر می اینکه محتوا انگیزة به. 1: آورد هایی را به ذهن می شده پرسش درنگ در مطالب گفته       
شود؟ براي یافتن پاسخ این دو پرسش به  ر میچه معنا است؟ همچنین فرم چگونه باعث ایجاد وحدت و انسجام میان اجزاي اث

پردازیم و سپس با استفاد از این شیوه به تحلیل فرم دو مجموعه  واکاوي شیوة پیشنهادي دکتر فوالدي براي نقد فرمالیستی شعر می
زیر   ت تا به سوالخواهیم پرداخ) ها و دیگري شروع یکسان دارد مایۀ واحد در تمام رباعی که یکی درون(رباعی از منصور اوجی 

  مایه و شروع یکسان در خالقیت هنري شاعر در ایجاد فرم چه تأثیري گذاشته است؟ درون: پاسخ دهیم

  

  معرفی شیوة نقد گرانیگاهی. 3.1

براي ) 3، ش1مجلۀ نقد ادبی، س. نک(» نقد گرانیگاهی روشی براي نقد فرمالیستی شعر«اي با عنوان  دکتر فوالدي در مقاله       
. شده نیز پاسخ دهد رسد، براي تبیین و توصیف فرم شعر کارآمد باشد و به دو سؤال مطرح نظرمی اند که به قد عملی پیشنهادي دادهن

  .است ریزي شده اند، پی این شیوه، بر اساس سطوح مختلفی که ایشان براي فرم شعر قائل شده

، در کاربستی عملی )اند جمله سطوحی که ایشان براي فرم شعر قائل شدهاز(مقالۀ حاضر با مبناقراردادن مفاهیم نظریۀ ایشان       
بپردازد و هم نقاط ضعف و قوت ) ست مرا مرغ سحر و حالی(کوشد هم به تحلیل دو مجموعه رباعی از منصور اوجی  می

... «. افکنیم وح آن نظري میچارچوب پیشنهادي ایشان را نشان دهد، اما پیش از بررسی نظر ایشان به تعاریف دیگران از فرم و سط
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فرم بیرونی همان قالب شعر است که آن را به انواعی نظیر قصیده، غزل و سایر . هر شعر دو فرم دارد؛ فرم بیرونی و فرم درونی
کند و فرم درونی یا فرم ذهنی شعر عبارتست از مسئلۀ پیوستگی عناصر مختلف یک شعر در ترکیب  هاي ادبی تقسیم می قالب

گفته  اشارة فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی  به فرم درونی و فرم بیرونی نیز با تعریف پیش). 93ـ94: 1387زرقانی،(» آنعمومی 
شعر » شکل ذهنی«فرم درونی یا «: آن وحدت نهایی موجود در کالم ادبی نتیجۀ فرم درونی شعر است) 161ابرمز،(همخوانی دارد 

عر به عنوان یک کل منسجم وجود دارد؛ وحدت ارگانیکی که اجزاء و عناصر شعر را عبارتست از پیوندي که میان اجزاي یک ش
بودنِ سطح درونیِ شعر در مقایسه با سطح  این برجسته). 38: 1387زرقانی، (» دهد بافته و مرتبط قرار می هم در یک مجموعه به

تا ). 201: 1386لی،  حسن. نک(آورند  حساب نمی به هاي فرم را از بخش  اي سطح بیرونی رود که عده بیرونی آن تا جایی پیش می
،   دهد، منتقدان فارسی جایی که جستجوي نگارندگان در کتب و مقاالت نقد ادبی و مطالب مرتبط با فرمالیسم نشان می زبان عمدتاً

منظور،  این تر بیان کند و به دقیقبندي را  اند؛ اما دکتر فوالدي کوشیده این تقسم فرم شعر را به دو سطح درونی و بیرونی تقسیم کرده
  : شود چهار سطح براي فرم شعر قائل می

هریک از ) 148: 1387فوالدي، . نک. (جزئی سطح درونی. 4کلی؛  سطح درونی. 3جزئی؛  سطح بیرونی. 2کلی؛  سطح بیرونی. 1
سطح . 2و منثور؛ ) سیک و نیماییکال(قالب شعر است، اعم از منظوم : کلی سطح بیرونی. 1«: شود این سطوح چنین شناخته می

هنوز چندان : کلی سطح درونی. 3سازند؛  وزن و قافیه شعر است یا مصالح احتمالی دیگري که اجزاي قالب آن را می: جزئی بیرونی
ها  ا آنآیند ت  کلیِ فرم شعر می شامل همۀ تصاویر و تزئیناتی است که به کمک عناصر درونی: جزئی سطح درونی. 4... شناخته نیست

» .گنجد را هر چه بیشتر قوام بخشند و حتی تزئینات آوایی، غیر از وزن و قافیه که جنبۀ قالبی دارند، در ضمن عناصر این سطح می
  ). همان(

توان  اند و از کالم ایشان می از دیگر اصطالحاتی است که ایشان براي تبیین بهتر فرم شعر وضع کرده» شگرد بنیادي«       
. نک(دار باشد  ترین نقش را در ساخت شعر عهده شگرد بنیادي، عنصري از عناصر فرم است که اساسی: رد که برداشت ک

اي در جایگاه شگرد بنیادي در فرم شعر داشته باشد، این   کننده تواند نقش تعیین که می 1؛ اما به جز کیفیت کارکرد)150همان،
این شگرد عناصر متعدد سطح درونی فرم شعر را به وحدت نهایی : ایجاد انسجام .1«شگرد، سه کارکرد ویژه در ایجاد فرم دارد؛ 

این شگرد راهگشاي کاربرد همۀ عناصر فرم شعر است و در واقع : ایجاد فضا. 2رساند و مفهوم انسجام چیزي جز این نیست؛  می
داق سبک است؛ زیرا همۀ عناصر دیگر به این شگرد، بارزترین مص: ایجاد سبک. 3کند؛  نقشۀ نهایی این کاربرد را روشن می

حد، براي تشخص آنها اهمیت ندارند و همین تشخص است که  کدام تااین حال، هیچ تفاریق در تمام اشعار کاربرد دارند و بااین
  ).153ـ154همان، (» .آورد سبک را پدید می

. نک(مراتبی شعر  و به دلیل توجه به ساخت سلسلهدهند  نقد گرانیگاهی و شگرد بنیادي پیوند اجزاي اثر را به خوبی نشان می
توان یک  با این شیوه می. گیري فرم شعر مشخص کند تواند جایگاه وکارکرد هریک از اجزا را در شکل می) 149: 1387فوالدي، 

کند و  قی عبور میگام به فهم روند آفرینش اثر ادبی در ذهن شاعر نزدیک شد؛ شاعر ابتدا با واسطۀ شگرد بنیادي از گفتمان منط
  . کند ها را در فرم شعر مشخص می شود؛ سپس این شگرد، دیگر عناصر و جایگاه آن وارد گفتمان ادبی می

این شگرد چنان در ایجاد وحدت و هماهنگی اجزاي اثر اهمیت دارد که حتی اگر مسئلۀ نقد فرمالیستی هم در میان نباشد،        
دان ختم میهاي زیباشناختی در نهایت به  بحث ) 1384لی،  پور و حسن حسام. نک(گرایی خیام در رباعیات  مقالۀ قرینه. شود نوعی بِ

                                                        
قی به گفتمان ادبی و فرع بودن دیگر شگردها نسبت به آن کیفیت کارکرد دقیقاً به معناي نقش اساسی این شگرد در تبدیل گفتمان منط 1.

  .است



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 430

باشند، در بیشتر موارد، در تبیین   اینکه مستقیماً دغدغۀ نقد فرمالیستی داشته نگارندگان این مقاله، بی: هاي این مسئله است از نمونه
اند که ازقضا شگرد بنیادي آن نیز  ترین واژه یا ترکیب اشاره کرده ه عنوان محوريهنري رباعیات خیام، به جزئی از اجزاي رباعی ب

مایه و ارتباط آن با فرم  با وجود این گاهی در نظر نگرفتن درون). شده هاي ده و سیزده مقالۀ گفته براي مثال نک به رباعی(هست 
  هاي  است؛ مثالً رباعی ها شده شعر باعث سؤتفاهم در مقایسۀ رباعی

  در پیش نهاده کلۀ کیکاووس    مرغی دیدم نشسته بر بارة طوس     

  )127: 1384پور،  حسام(ها و کجا نالۀ کوس  کو بانگ جرس  گفت که افسوس افسوس        با کله همی

  و

  بر درگه او شهان نهادندي رو    زد پهلو     آن قصر که بر چرخ همی

  )128همان،(گفت که کو کو کو کو  همی بنشسته   اي        اش فاخته دیدیم که بر کنگره

خوردن بر شکوه و بزرگی است که نابود شده و  مایۀ اولی افسوس درون: هایی نزدیک به هم اما متفاوتی دارند مایه درون
جۀ آن گرفتن از این نابودي است به همین دلیل این دو رباعیِ به ظاهر یکسان، شگرد بنیادي متفاوت و در نتی مایۀ دومی عبرت درون

  .فرم متفاوتی دارند که در اولی تلمیح و در دومی تضاد است

تعریف . 1: است) به قصد تکمیل(گفته، در چند مورد نیازمند بازنگري همدالنه  هاي پیش نقد گرانیگاهی با تمام ویژگی       
تر سه  تبیین دقیق. 3کلی فرم شعر؛  ونیتعریف دقیق سطح در. 2تر مفهوم شگرد بنیادي و ارائۀ راهی براي تشخیص آن؛  دقیق و عینی

تجدید نظر در انتساب تزئینات آوایی که در این شیوه به . 4؛ )و ایجاد سبک و فضاسازي  ایجاد انسجام(کارکرد اساسی این شگرد 
کلی  بسته به کارکرد آن، ممکن است در سطح درونی) 148: 1387فوالدي، . نک( است  جزئی فرم شعر محدود شده سطح درونی
  . قرار بگیرد

 

  »شگرد بنیادي«و » کلی درونی«بازتعریف سطح . 4.1

  :گیریم اند کمک می زده شده از شعري که خود ایشان مثال براي تکمیل چهار مورد گفته

  گري کند نوحه دانی که چرا همی  دم خروس سحري     هنگام سپیده

تحلیل ایشان از ). 148ـ149: 1387فوالدي،. نک(خبري  کز عمر شبی گذشت و تو بی  یعنی که نمودند در آیینۀ صبح     
  : فرمِ این شعر نکته را در بر دارد

دم و  هاي سپیده در واژه(کلی این رباعی دکتر فوالدي به عناصري از اجزاي  شعر مانند ترادف  در تبیین سطح درونی. الف
گري، خروش  در واژة خروس که متناسب با واژة نوحه(ادر ، ایهام تب)دم و خروس و سحر هاي سپیده در واژه(نظیر  ، مراعات)سحر

گوید  کند و می اشاره می) هاي صبح و شب در واژه(، تضاد )در اضافۀ تشبیهی آئینۀ صبح(، تشبیه بلیغ )کند را در ذهن تداعی می
و در ادامه، سوال ) 149ـ148: 1387فوالدي،(» .گردند جزئی فرم شعر باز می کدام از این عناصر، کلی نیستند و به سطح درونی هیچ«

کلی شعر منسوب  نظیر و استخدام و تکرار واج را به سطح درونی و جواب را شگرد بنیادي و تشخیص، حسن تعلیل، مراعات
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یابیم این عناصر برخالف عناصر پیشین کلیت  در صورت سنجش شش عنصر باال با پنج عنصر پیشین، در می«: گوید و می. کند می
دانی چرا خروس سحري هنگام «: پرسد شاعر می. گردند کلی فرم آن بازمی رو، به سطح درونی اند؛ ازاین د آوردهشعر را پدی

» خبري یعنی در آئینۀ صبح نمودند که از عمر تو شبی گذشت و تو بی«: گوید و خود پاسخ می» کند؟ گري می دم نوحه سپیده
و  با توجه به  تبیین ایشان، شاعر » خبري و هشداردادن به انسان است فلت  و بیکردن مخاطب از غ آگاه«مایۀ این شعر  درون). همان(

توان شگرد  بهره برده است؛ در نتیجه، می) در جایگاه شگرد بنیادي(» سؤال و جواب«مایه به کالمِ هنري از  براي تبدیل این درون
است به بیان دیگر پلی است میان گفتمان منطقی  مایه و فرم شعر شگرد بنیادي واسطۀ درون«: بنیادي را چنین تعریف کرد

شده  ارائه کلی و تعریف تبیین دکتر فوالدي دربارة سطح درونی(شده  و بنابر تمام موارد گفته» شعر) فرم(و گفتمان ادبی ) مایه درون(
عناصري از اجزاي شعر  کلی، مجموعۀ سطح درونی«: توان گفت کلی شعر می ، در تبیین و تعریف سطح درونی)براي شگرد بنیادي

مایۀ شعر داشته که  براي توضیح بیشتر باید گفت این شگرد، پیوندي عمیق با درون. »است که ارتباط مستقیمی با شگرد بنیادي دارند
از مایه آغ هاي فرمالیسم، سنخیت تام دارد؛ بنابراین فرآیند بازیابی شگرد بنیادي از درك درون با ارتباط محتوا و فرم در تئوري

با توجه به شگرد بینادي (مایه به چه صنعت یا صناعاتی  مایۀ اثر را درك کرد و سپس پرسید آن درون شود؛ ابتدا باید درون می
منظور اولین صنعت یا صناعاتی که شاعر استفاده کرده نه دیگر صناعاتی که بعداً به کمک این صنعت (شکل ادبی یافته؟ ) چندالیه

   ).شعر را قوام بخشندآیند تا فرم  نخستین می

چنانکه : جزئی شعر است آرایی به سطح درونی کردن واج توان بیان کرد، محدود نکتۀ دیگري که با توجه به همین مثال می. ب
کلی شعر است و جایگاه هر جزء در فرم شعر، به کارکرد آن در ایجاد آن  آرایی در سطح درونی بینیم واج در این رباعی می
تلمیح در «همچنین نک به . (جزئی منسوب کرد ها به سطح درونی شود این شگرد را در تمام نمونه سته است و نمیوحدت نهایی واب

  ).در مقالۀ حاضر» مرغ سحردفتر 

شده را دارد اما در هر متن  دربارة سه کارکرد ویژة شگرد بنیادي نیز درست است که شگرد بنیادي هر سه کارکرد گفته. پ
تر باشد، فرم شعر  رسد هرچه کارکرد شگرد بنیادي در ایجاد فضا برجسته نظرمی شده برتري دارد و به گفتهیکی از سه کارکرد 

  .حال این گزاره را باید با تقریب و احتیاط علمی خواند و پذیرفت با این) شود آن وحدت نهایی بهتر حاصل می(تر است  قوي

  .بندي، مفید خواهد بود جدول زیر براي جمع شده دربارة سطوح مختلف شعر، با توجه به مطالب گفته

  

  منبع
  سطوح فرم شعر فیتعر

  یدرونسطح   یرونیبسطح 

سطح تنها شامل قالب شعر  نیا  رانیاچشم انداز شعر معاصر 
  ...، غزل و دهیقصمانند  شود یم

ی وستگیپمسئله : یذهن ای یدرونسطح 
ی وستگیپشعر در  کعناصر مختلف ی
  .ی آن استعموم

  ابرمز
سطح تنها شامل قالب شعر  نیا
چشم  فیتعری با همخوان( شود یم

  ).انداز

انداز شعر معاصر  با تعریف چشم
  .همخوانی دارد
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هاي نوآوري در شعر معاصر  گونه
  ایران

را ) گفته به معناي پیش(بیرونی   سطح
  .داند جزء فرم شعر نمی

توضیحات این کتاب دربارة فرم یا 
چشم  شکل ذهنی معادل با تعریف

  .از سطح درونی است... انداز

  )يفوالد دکتر(ی گاهیگرانمقالۀ نقد 

ی رونیبسطح 
ی آنها شامل کل

قالب شعر 
  شود یم

ی رونیبسطح 
شامل : یجزئ

 ای هیقافوزن و 
ی احتمالمصالح 

ي اجزا که گرید
قالب آن را 

  .سازند یم

ی مشخص فیتعر
  .ارائه نداده است

ی درونسطح 
شامل همه :یجزئ
ی ناتیتزئو  ریتصاو

به  کهاست 
عناصر  کمک

ی فرم کلی درون
تا  ندیآ یمشعر 
را هرچه  ها آن

  .قوام بخشند شتریب

مطابق با نظر   ي متن حاضرشنهادیپ فیتعر
  .يفوالددکتر 

مطابق با نظر 
  .يفوالددکتر 

ي از عناصر
 شعرکهي اجزا

، میمستقارتباط 
ي ادیبنبا شگرد 
  .دارند

مطابق با نظر دکتر 
  .يفوالد

 تعریف فرم در شعر و سطوح آن. 1ل جدو

  

  )بررسی آثار منصور اوجی(متنِ پژوهش . 2

مایۀ  ترتیب، هرکدام شامل صدوشصت و سی رباعی است؛ با دو درون به» مرغ سحر« و» ست مرا حالی«دو مجموعه شعر 
انقالب و جنگ؛ چراکه با  گویی حوادث گوید حماسی است و به نوعی پیش مایۀ مرغ سحر چنانکه خود شاعر می درون. متفاوت

زیر چاپ  1356سروده شده و در سال  1355مایه این مجموعه با حوادث این دو رخداد، در سال  وهوا و درون وجود انطباق حال
سرائی حماسی است و این کار او بعدها الگوي کسان  اوجی همچنین آغازگر راه رباعی). 11ـ12: 1380اوجی، . نک(است  رفته

عارفانه است البته اوجی در سرودن این  تا حد زیادي عاشقانه» ست مرا حالی«مایۀ  وهوا و درون اما حال). همان(دیگر نیز شد 
است و این  آغاز کرده» ست مرا حالی«مجموعه نیز طرحی نو در انداخته و تمام صدوشصت رباعی پیوسته این مجموعه را با عبارت 

  ).همان(اند  نیز تقلید کردهابتکار را بعدها کسانی چون شاپور پساوند 

گانۀ آن در  و شگرد بنیادي و کارکردهاي سه) جزئی کلی و درونی درونی(در متن حاضر، نتایج بررسی سطوح درونی         
کنیم و از بررسی سطوح بیرونی شعر  را تبیین و تحلیل می» ست مرا حالی«و سی رباعیِ منتخبِ مجموعۀ  مرغ سحرهاي  تمام رباعی

مایۀ یکسان در تنوع شگردبنیادي و  گذریم چراکه اوالً مسئلۀ اصلی در این بخش از پژوهش تأثیر شروع و درون ن متن درمیدر ای
شعرها همه رباعی است؛ بنابراین نیاز به (کلی نیز در تمام این شعرها یکسان است  دوماً سطح بیرونی. ها است این رباعی  درنتیجه فرم
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را به ده دستۀ مساوي تقسیم کرده و از هرکدام سه » ست مرا حالی«رباعی  خاب این سی رباعی، صدوشصتبراي انت). مقایسه ندارد
  .تر فراهم شود رباعی را برگزیدیم تا جامعۀ آماري هر دو مجموعه برابر باشد و در نتیجه، امکان مقایسۀ دقیق

در بررسی این . پردازیم رباعی منتخب می 60کلی  در این بخش به شرح مبسوط نتایج حاصل از بررسی سطوح درونی         
ها به این نتیجه رسیدیم که شگردهاي تشخیص، استعاره، تشبیه جمع، اضافۀ تشبیهی، تشبیه مجمل،  ها و شگردهاي بنیادي آن رباعی

ند که هرکدام در تکرار، تضاد، استفهام تأکیدي، استفهام انکاري، خطاب و ایجاد ابهام شگردهاي بنیادي این دو مجموعه هست
پیش از آن . آوریم کنند براي بیشتر آشکارشدن مطلب از هر شگرد یک مثال می ها خودنمایی می اي یا حداقل یکی از رباعی دسته

  .آوریم مطالب را به صورت خالصۀ آماري و کیفی در دو جدول مجزا می

  

  ست مرا لیویژگی شگرد در حا  ویژگی شگرد در مرغ سحر  ست مرا حالی  مرغ سحر  شگرد

  -  پیوندهاي چندسویه  -  ü  تشخیص. 1

  پیوندهاي چندسویه  پیوندهاي چندسویه    ü  استعاره. 2

  -  انسجام با تکرار یک مؤلفه  -  ü  جمع تشبیه. 3

  هاي متعدد میان واژگان تناسب  اهم شگردهاي این دفتر  ü  ü  تناسب. 4

  -  -  ü  -  بلیغ تشبیه. 5

  -  ü  تاکیدي استفهام.6
م؛ غالباً همراه عامل انسجا

  تناسب
-  

  -  غالباً همراه با تضاد  -  ü  نماد. 7

غالباً مقدم بر مقدمه و امري   -  ü  استنتاج. 8
  است

-  

  -  ü  -  خطاب. 9
بخشی بدون پیوند  انسجام

  چندسویه

سازد و  هاي قوي می گاه فرم  -  ü  -  تضاد. 10
  گاه ضعیف

همیشه (پیوند چند سویه   -  ü  تلمیح. 11
  )جداستان حال

شگردي غیربنیادین؛ اما 
  ساز سبک

  -  -  -  ü  مجمل تشبیه.12
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  -  ü  -  ابهام. 13
سازندة (مایه در فرم  تجلی بن

  )ها بهترین رباعی

غالباً (فعل از مصدر گفتن + تو  -  ü  -  تکرار. 14
  )در ردیف

  ها هاي آن فهرست شگردها و ویژگی. 2جدول

                                                        
 .مخفف حالیست مرا» ح«مخفف مرغ سحر است و » م« .1

  بسامد  نام شگرد
 تعداد  در هر  کارکردهاي شگرد

  انسجام بخشی  فضا سازي  دفتر

  11م  -  1  1  تشخیص

  3م+3ح  1  5  6  استعاره

  6م+8ح  11  3  14  تناسب

  6م  6  -  6  تشبیه جمع

  1م  1  -  1  استفهام انکاري

  2م  2  -  2  استفهام تاکیدي

  3م  -  4  4  نماد

  5م  5  -  5  استنتاج

  1م  -  1  1  تلمیح

  6ح  6  -  6  تکرار

  7ح  3  4  7  تضاد

  1ح  1  -  1  گفتگو
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  ها فهرست بسامديِ شگردهاي دو  دفتر و کارکردهاي اصلی آن. 3جدول 

  

  » مرغ سحر«تحلیل دفتر . 1.2

هر دو مورد (ه، تناسب، تشبیه جمع، استنتاج استعار: هاي این دفتر به ترتیب بسامد عبارتند از ترین شگردهاي بنیادي رباعی مهم
  ).هر چهار مورد با بسامد یکسان(، تشخیص، گفتگو، تلمیح، استفهام تأکیدي )آخر با بسامد یکسان

  

  »مرغ سحر«استعاره در دفتر . 1.1.2

چندسویه وششم شگرد بنیادي است و ویژگی اصلی آن پیوندهاي  ، چهارم، دهم و بیست1این شگرد در چهار رباعی دوم
   . وجودآورندة فرم با یکدیگر است عناصر به

  وتابی خوردیم  در خلوت عاشقان شرابی خوردیم               بر بال سماع پیچ

  اي بر آمد از ما                  گوئی که شبانه آفتابی خوردیم  خورشید به نعره

استفاده از . 2توانند استعاره از عشق و یا حقیقت باشند؛  یشراب و خورشید، هر دو م: استعاره. 1: کلی هاي سطح درونی شگرد
میان : نظیر مراعات. 3. مایه رباعی که ستایش عشق است تناسب دارد وتابی و آفتابی با درون یاء تعظیم در شرابی، پیچ: یاء تعظیم

  . وتاب، نعره هاي شراب، سماع، پیچ واژه

  . شبانه آفتابی خوردیم:  مصراع چهارم:  اغراق. 2بال سماع؛  : اضافۀ استعاري. 1:  جزئی شگردهاي سطح درونی

است و کارکرد آن نیز فضاسازي است زیرا  کار رفته اي است که در واژة شراب به کلی استعاره ترین شگرد سطح درونی مهم
کاررفته در  دیگر استعارة بهسو هم با واژة سماع تناسب دارد و از سوي  است بنابراین از یک... شراب استعاره از عشق، حقیقت و

                                                        
، 1380تمام رباعی هاي نام برده چه در این صفحه چه در صفحات بعد با شماره ترتیبی گفته شده در کتاب حالیست مرا و دفترهاي دیگر،   1

 .نوید آمده است: شیراز

  1ح  -  1  1  اضافه تشبیهی

  1ح  -  1  1  ابهام

  1م  -  1  1  تشبیه مجمل

  30م+27ح  36  21  57  جمع بندي
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مایه  کند و نیز شراب استعاره از حقیقت و یا عشق است که بن واژة خورشید را نیز توجیه و جایگاه آن را در رباعی مشخص می
توانست بگوید در حال سماع که کامالً با وزن هم  ی ندارند مثالً به جاي بال سماع میتیمحوررباعی است اما دیگر شگردها چنین 

جزئی است؛  کارکرد این اضافۀ استعاري در سطح درونی. کرد مایۀ شعر وارد نمی ها و یا بن اي هم به دیگر استعاره جور بود و لطمه
  . تناسب دارد) که بعد از واژة سماع آمده(وتاب  کند و با پیچ طورمثال بال، حرکت را تداعی می به

  

  »مرغ سحر«تناسب در دفتر . 2.1.2

تر  بخشی این شگرد در مقایسه با دو کارکرد دیگر برجسته انسجام کارکرد. دارد کساندو مجموعه بسامدي ی شگرد در هر نیا
هاي  وقتی تناسب در رباعی. است استفاده شده وپنجم ستیبو  وسوم ستیب، چهاردهم، هجدهم، ازدهمي سوم، یها یرباعاست و در 

آورده و نیز  کلی را به وجود  و نهایتاً با چند شگرد محدود دیگر، سطح درونیاین مجموعه شگرد بنیادي باشد، معموالً به تنهایی 
  . ترین ویژگی این شگرد در ایجاد فرم است است و این مهم ها پیوندهاي چندسویه ایجاد کرده میان واژه

   ترکنی گلوئ خوشک خوشوز باده تو     سرکنی را شبدر محفل عاشقان 

   گرکنیددر شور بخوان و پرده را                  دگران  ونیهماخواندند شبانه در 

سو و باده،  کاز ی  خوشک خوشي محفل، باده و ها واژه انیم) الف:  رینظ مراعات. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
و  ونیهماتناسب آن با  زینو  خوشک خوشمحفل عاشقان با باده و  انیمتناسب ) ب گریدي سواز  ترکن، گلو، خوشک خوش
و پرده متناسب  ونیهمای با معندر این  کهی قیموسنام دستگاهی در . 2؛ جانیه. 1ی دارد معنشور دو ) الف:  تناسب هامیا. 2؛ پرده
 .ي انجام بدهگرید کار. 2ی بزن؛ قیموسدر  گریدي اپرده . 1:  کن گریدپرده را ) ب.  است

 نیاالبته کارکرد . در مصرع چهارم جناس دارد کن گریددگران در مصرع سوم با : جناس:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 
  .  ردیبگي جای کل یدروني نیست تا در سطح ادیبنتناسب،  

شگرد آن تناسب محفل   نیتر مهمی جناس است؛ اما جزئی درونی در سطح رباع نیاتنها شگرد  شود یممالحظه  طورکه همان
  .ی شده استرباع کلباعث انسجام  کهاست  تیبي هردو ها واژهعاشقان با 

  

 »مرغ سحر«جمع در دفتر  هیتشب. 3.1.2

آمده است و در تمام  زدهمیوسي ششم، هفتم، هشتم، نهم ها یرباعاستفاده شده و در » مرغ سحر«شگرد تنها در مجموعۀ  نیا
ها  تمام تشبیهیاء نکره که کاربرد آن نمود وجه شبه (است، همچنین تکرار یک مؤلفه  ی آن برجسته بخش انسجام کارکردموارد 
ها است نیز فرمی کامالً  هایی این مجموعه که تشبیه جمع شگرد بنیادي آن دیگر رباعی. ها است ترین ویژگی این رباعی مهم) است

  . مشابه دارند؛ حتی از نظر وجه شبه نیز کامالً یکسان هستند

  د و رفت ی شآفتاببر ظلمت شب چو   ی شد و رفت              آبچو قطره  نیزم کامدر 

  ی شد و رفت خوابخستگان چو  دهیددر               خاكسر نهد سحر بر سر  کهچون سنگ 
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آنچه باعث . رفته است کاربه  هیتشب کها ی  از مصراع کدامدر هر :  )جمع هیتشب( هیتشبچهار :  یکل یدرونشگردهاي سطح 
چهار  نیااز  هیتشبشبه سه  وجه نیهمچنها است  بودن آن جمع هیتشبی شده است رباعاستواري فرم  جهینتو در  ها هیتشب نیاانسجام 

مصراع  هیتشبآن هم در واقع در دل  کهفرق دارد  ها هیتشب گریدمصراع سوم با  هیتشبتنها . ی و مؤثرآني حضور: ی استکی هیتشب
خستگان  دهیددر ) خاكسحر بر  سر نهد که(چون سنگ : شود یم نیچن میکنی اگر وجه شبه آن را حذف عنیابد؛ ی چهارم معنا می

ی به حساب جزئی درونو مربوط به سطح  تر تیاهم کم گرید هیتشببا سه  سهیمقارا در  هیتشب نیا توان یم. ی شد و رفتخوابچو 
  .  آورد

شب  ظلمت انیم:  تضاد. 3؛ ... سر نهد کهچون سنگ :  صیتشخ. 2؛ نیزم کام:  هیمکناستعارة . 1:  یجزئی درونشگردهاي سطح 
  . و روشنی ِآفتاب

 

  »مرغ سحر«استنتاج در دفتر . 4.1.2

، ستمیبي ها یرباعاست و شامل  کاررفته بهی بخش انسجامو با کارکرد برجستۀ » مرغ سحر«تنها در دفتر  زینشگرد  نیا
د ذکر نتیجه بر مقدمۀ از نظر ساختار باید گفت که در بیشتر موار. شود یم وهشتم ستیبو  وچهارم ستیب، ودوم ستیب، کمیو ستیب

  .  آید می» برخیز«استنتاج پیشی دارد و نیز با فعل امر 

   میزیری از گل باغ دهیسپوز خون به                         میزیآوشبانه در بهار  زیبرخ

   میزییپا زمیهي اجاق، پادر   ؟           میاچه  کهی دانگر فرصت ما گذشت 

ي است ا جهینتدوم  تیبعلت و  انیباول  تیب میکنرا با هم عوض  تیبي دو جااگر :  تنتاجاس. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
بیا، وقت را  جهینتدر [ میا] هست[ زییپا زمیهي اجاق، پا؟ در میا] هست[چه  کهدانی ] یم[گر فرصت ما گذشت :  ردیگ یماز آن  که
مصراع (دوم سؤال  تیب کل:  سؤال و جواب. 2؛ میزیری از گل باغ هدیسپدر خون به  میزیآوشبانه در بهار  زیبرخ] و میبدان متیغن

  . بهار، شبانه:  نماد. 3است؛ ) مصراع دوم( و جواب ) اول

 انیم) الف:  تضاد. 3 زییپا زمیهخود به  مانندکردن:  هیتشب. 2؛ زییپاو  زمیهاجاق،  انیمتناسب . 1:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 
  ).  دیسفسرخ و ( دهیسپخون و  انیم زینو  دهیسپه و شبان انیم)ب زییپابهار و 

 جهینتو بعد  ندیچ یمي ا مقدمهابتدا  کار نیاي براو  ) هیما درون( میبدان متیغنوقت را  دیبگو خواهد یمتر شاعر  به بیان واضح
 جهینتو در دل  هیتشب کو ی وجواب سئوال کدر دل مقدمه، ی) شده است عکس بری رباعدر  جهینتمقدمه و  بیترتالبته  ( ردیگ یم

شگرد،  نیتر مهمرو  نیاهستند از  تیاهمي بعدی در درجۀ رباعی به ده فرمدر  ریتأثو  تیاهماز نظر  کهتضاد و نماد  گنجانده شده 
  .  ی استنتاج استرباع نیادر 

  

  » مرغ سحر«در دفتر  صیتشخ. 5.1.2

ي استفاده شده است و مانند استعاره، داراي فضاسازی پنجم براي رباعو تنها در » مرغ سحر«تنها در دفتر  زینشگرد  نیا
  .  شود ها می تري نسبت به دیگر رباعی وجود آمدن فرم قوي هاي چندسویه میان اجراي سازندة فرم است که در نهایت سببِ به پیوند
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  فت وز مردم هر دو چشم ما دانه گر  ما خانه گرفت                     نهیسعشق آمد و در 

  گرفت  مانهیپصبح  دیسپبر نطع   بادة سرخ              نیاخون شد دل ما و عشق از 

ی استعاري معانبا توجه به (ي آمد، خانه گرفت، دانه گرفت ها فعلعشق با توجه به :  صیتشخ. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
:  هامیا. 3بادة سرخ استعاره از خون است ؛ ) ب. اشک است دانه استعاره از) الف:  استعاره.2دارد؛  صیتشخگرفت،  مانهیپو ) دانه
 ).با توجه به بادة سرخ(به خون شد  لیتبددل ) ب میدیکشرنج ) الف:  ی داردمعندو » دل خون شد«

 .نهیسچشم، دل، :  رینظ مراعات. 2صبح؛  دهیسپنطع :  یهیتشباضافۀ . 1:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 

 چراکهاست؛  صیتشخ نیهمبا  زین تیمحوراست و  کرده جادیا صیتشخق نسبت داده شده و فعل به عش  یرباعدر تمام 
 ها نهیسعشق آمد؛ وارد  دیبگو خواهد یماو ). هیمادرون ( دیرسیی شاعر نهاو به حرف  کردی را حذف رباعي اجزا گرید توان یم

ي رسازیتصودر  کهاست  کرده انیبیی ها هیتشباستعاره و  کمک را با ها نیاو از ما هست شد و تمام  افکند؛ به رنج اندیگرشد؛ ما را 
  .  شاعر آمده است کمکبه 

  

  »مرغ سحر«استفهام انکاري در دفتر . 6.1.2

  .  بخشی استفاده  شده است در رباعی دوازدهم، با کارکرد برجستۀ انسجام» مرغ سحر«این شگرد تنها یک بار در دفتر 

  یک شیر نشسته در صدایش چه کنی؟       یک باغ شکفته در قبایش چه کنی؟

  با خون که چکید در قفایش چه کنی؟   !                     گیرم که از او قبا ربودي و صدا

  .  تکرار حروف شین و سین به خصوص در بیت اول:  آرایی واج:  جزئی شگرد سطح درونی

ها را  کاري است و دیگر شگردها تنها ساختار این پرسششود آنچه که رباعی را به وجود آورده سه پرسش ان چنانکه دیده می
ضمناً اجزاي این دو تشبیه تناظري ندارند تا سببِ انسجام بیشتر رباعی شود؛ . آورند پس در درجۀ دوم اهمیت هستند به وجود می

  .  اند تنهایی باعث انسجام رباعی شده هاي انکاري به بنابراین، پرسش

  

  »غ سحرمر«تلمیح در دفتر . 7.1.2

این تلمیح . با کارکرد فضاسازي استفاده شده است» مرغ سحر«ام دفتر  تلمیح نیز در تمام دو دفتر تنها یک بار در رباعی سی
  .  پیوند چندسویه ایجاد کرده است

  ناگاه شبی ز خواب بیدار شدیم                  آئینه راز و رمز اسرار شدیم 

  منصور شدیم و باز برادر شدیم              با بانگ اناالحق که بر خاك زدیم 
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:  آرایی واج.2اشاره  به داستان  زندگی منصور حالج ؛ اناالحق گفتن او و بر دارشدنش؛ :  تلمیح. 1:  کلی شگردهاي سطح درونی
این مصوت کشیده، با . ارهاي ناگاه، خواب، بیدار، آئینه، راز، اسرار، با بانگ، خاك، باز و د در واژه» آ«استفاده از مصوت کشیدة 

اما از این ) شود کلی بررسی می دلیل در سطح درونی همین به(مایۀ شعر که بیانگر نوعی عروج است هماهنگی کامل دارد  درون
هستند  در میان این گروه، بیدار، اسرار و دار که از واژگان قافیه. هاي ناگاه، بیدار، راز، اسرار و دار اهمیت بیشتري دارند میان، واژه

؛ )کلی در واج آرایی جزئی در جایگاه قافیه و در سطح درونی در سطح بیرونی(دهی به رباعی در هر دو سطح کارکرد دارند  در فرم
که ذهن (و دار ) کند که پستی را تداعی می(میان خاك : تضاد. 3هاي راز و رمز، اسرار، اناالحق، منصور، دار؛  میان واژه:  تناسب. 2

 ). کند و بلندي معطوف میرا به عروج 

در مصراع » ر«تکرار حرف ) در مصرع اول و سوم؛ ب» ب«تکرار حرف ) الف:  آرایی واج. 1:  جزئی شگردهاي سطح درونی
 .هاي خواب و بیدار  میان واژه:  تضاد. 2دوم و چهارم؛ 

دارند بنابراین در سطح درونی جزئی دهی به رباعی ن آرایی اخیر نقش کلیدي در فرم شود این دو واج طورکه دیده می همان
  .شوند بررسی می

اش به  داستان حالج با آن صبغۀ عرفانی. ترین شگرد این رباعی است که در خدمت فضاسازي قرار گرفته است اما تلمیح مهم
با ) آورده است که واژة منصور به وجود(مثالً خواب و بیدار در این فضا .  هاي این رباعی  مفاهیمی معنوي بخشیده است واژه

شوند همچنین راز و رمز اسرار نیز با منصور تناسب دارند و نیز خاك و  مرتبط می) از مسائل معنوي و روحانی(هوشیاري و غفلت 
ها  هاي مربوط به آن را حذف کنیم معانی ثانوي از دیگر واژه یابند که اگر منصور و واژه می) پستی و عروج(دار معناي نمادین 

  .  شود سلب می

مرغ «تلمیح تنها یک بار در : دیگر نکتۀ شایان یادکرد این است که این شگرد وضعیتی به ظاهر متناقض در این دو دفتر دارد
ست مرا به قدري زیاد  حالی«که تکرار تلمیح به داستان حالج در  بار هم شگرد بنیادي است درصورتی آمده و در همین یک» سحر

  .  شود حسوب میاست که براي آن ویژگی سبکی م

  

  »مرغ سحر«استفهام تأکیدي در دفتر . 8.1.2

بخشی استفاده  در دو رباعی پانزدهم و بیست و پنجم، با کارکرد برجستۀ انسجام» مرغ سحر«این شگرد را اوجی تنها در دفتر 
  .  استفهام تأکیدي همیشه همراه با شگرد تناسب است. کرده

  جز خون به پرت چه بود؟ اي عشق بگو            جز گل به سرت چه بود؟ اي عشق بگو   

  نام دگرت چه بود؟ اي عشق بگو   منصور اگر نبود نام دگرت؟                            

  .چهار استفهام تأکیدي در چهار مصراع. 2؛ ) اي عشق بگو(مخاطب قراردادن عشق :  تشخیص. 1:  کلی شگردهاي سطح درونی

. 2؛ )گل به سرت و خون به پرت(اي مانند شده که سر و پر دارد  عشق به پرنده:  استعارة مکنیه. 1:  جزئی شگردهاي سطح درونی
  .  ایهام منصور به نام شاعر هم اشاره دارد. 3اشاره به داستان منصور حالج؛ :  تلمیح
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گرفتن  رد  و باقی شگردها در شکلشده، تنها  استفهام تأکیدي نقش اساسی را در ایجاد فرم دا اما از میان تمام شگردهاي گفته
  .  کند ها نقش ایفا می این پرسش

اي عشق گل به سرت بود، خون به پرت بود و نام دگرت :  شود ها را از فرم استفهام تأکیدي خارج کنیم چنین می اگر جمله
ها شود  بخشی آن باعث انسجام ها به جز اینکه خطاب به عشق هستند ویژگی مشترك دیگري ندارند که تمام این جمله. منصور بود
  . ها انسجام بخشیده است ها در ساختاري واحد به آن کاربردن تمام این جمله و شاعر با به

  

  »مرغ سحر«نماد در دفتر . 9.1.2

مطلب را در سه  نیا. است ها یرباعي در  فرم ادیبني ها شگردجزء  زینی دارد، نماد حماسي ا هیما درون کهدر دفتر مرغ سحر 
ي است و همیشه با شگرد تضاد همراه است فضاسازی رباعنماد در هر سه  کارکرد. مینیب یم وششم ستیبی هفدهم، نوزدهم و رباع

  .ها با دو واژة شب و صبح با کارکردي نمادین روبرو هستیم چون در تمام رباعی

  ن اخگر وندر دل شب نهاد از خو  نعره از قعر جگر                      دیکش که کسآن 

  دگر  میتقدي دارد و دگراسم   در گاهشمار مردمان در دل صبح                         

 تیوضعي و هر روزیپتواند نماد  می(صبح ) ی باشدمنف تیموقعتواند نماد هر  می(شب :  نماد. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
 . شب و صبح انیم: تضاد. 3جگر، نعره، اخگر؛  انیم رینظ مراعات. 2؛ ) مقبول و مثبت باشد

:  ییآرا واج. 2تناسب است؛ » دیکش«در واژة » ي«با مصوت بلند ) بلند ادیفر(نعره  انیمتناسب . 1:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 
 . در سه مصرع آخر» ر«و » د«حرف  تکرار

نماد  کهیی ها واژهدسته  ک؛ یبرد یم کاری دو دسته نماد به اوج، چراکهشگرد نماد همراه با تضاد است؛  ها یرباعدر تمام 
دو دسته در سطح فرم، شگرد تضاد را  نیای نینش همی هستند، و منف میمفاهنماد  که  ییها واژه گریداي  مثبت هستند و دسته میمفاه

  .  کنند یم جادیا

  

  » مرغ سحر«مجمل در دفتر  هیتشب.10.1.2

   .است کردهي استفاده فضاسازبا کارکرد برجستۀ  ی شانزدهمرباعی عنمورد ی کمجمل را تنها در ی هیتشب

   غمناکند انیماتموز ماتشان                خاکنددر درون  کهآن سروقدان 

   افالکندتا  کهسروبنانند  نیا                  خاكبر  بارانیجو کناربنگر به  

، سرو بنان، و بارانیجو، غمناك، ماتم، خاك يها  واژهدر » آ«  دةیکشمصوت :  ییآرا واج. 1: یکل یدرونشگردهاي سطح 
در درون : تضاد. 3سروقد استعاره از شهدا؛ :  استعاره. 2شعر است تناسب دارد؛  هیما بن کهی جاودانگو  افالكبا مفهوم  که افالك
  .  و نیز تضاد میان بر خاك و در درون خاك) جاودانگی(تا افالکند ) مردن(خاکند 
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با (هاي جویبار و سرو  هاي خاك و ماتم و غمناك از یک سو و میان واژه میان واژه:  تناسب:  یجزئ شگردهاي سطح درونی
  .  از سوي دیگر) هاي ادبی توجه به سنت

خواهد بگوید آن سروقدان، این سروبنان هستند  شاعر می. کلی این رباعی تشبیه مجمل است ترین شگرد سطح درونی مهم
  .  دهندة فرم رسیده است مایه به دیگر اجزاي تشکیل ونو از طریق بسط در) مایه درون(

  

  » حالی ست مرا«تحلیل دفتر . 2.2

هر دو با (تضاد، تناسب و تکرار :  کلی به ترتیب بسامد عبارتند از هاي این دفتر در سطح درونی هاي رباعی ترین شگرد مهم
  ). یکسان هر سه با بسامد( ، ابهام و استعاره و اضافۀ تشبیهی )بسامد یکسان

  

  »ست مرا حالی«تضاد در دفتر . 2.2.1

وسوم و  هاي هفدهم و شصت این شگرد در رباعی. است» مرا  ست حالی«هاي دفتر  تضاد پرکاربردترین شگرد بنیادي در رباعی
اده شده وهفتم و نودودوم و صدوهجدهم به منظور فضاسازي استف هاي شصت  بخشیدن و در رباعی ودوم به منظور انسجام صدوسی

  .   سازد هاي ضعیف می هاي قوي و در بعضی از موارد فرم است و در مجموع در بعضی از موارد فرم

  سوزم  سوزم             بر آتش تب، چو قاصدك می خوشک می ست مرا که خوش حالی

  سوزم  بر من چه نموده، عشق کاین گونه به شوق         در عین یقین و اوج شک می

. 2سوزم؛  هاي آتش و تب و می خوشک، شوق و نیز میان واژه هاي خوش تناسب میان واژه. 1:  کلی درونیشگردهاي سطح 
  .   شکو  نیقی انیمتضاد  زینسوزم از سوي دیگر،   خوشک، شوق از یک سو و میان آتش و تب و می هاي خوش میان واژه:  تضاد

در تمام  نیشحرف :  ییآرا واج. 3؛ سوزم یم قاصدكچو :  هیتشب. 2 آتش تب؛:  یهیتشباضافۀ . 1  :  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 
  .نیقو ی نیع:  ترادف. 4دو بار تکرار شده است؛  ای کهاي رباعی ی مصراع

برمن چه :  تضاد است نیهمشعر هم اظهار تعجب از  هیما درونی را دارد و اصلشگردها، تنها تضاد نقش  نیاهمۀ  انیماما از 
 جادیادر شعر  الیپارادوکسیی فضاي متضاد ها واژه نیا کمکی شاعر به عني است؛ یفضاسازتضاد در  نیا رکردکا...  نموده عشق

  : وضع اندکی تفاوت دارد  یرباعاست، اما در  کرده

  است  نیغمگام عجب  است             شادم من و چهره نیریشتلخیش  کهمرا  ست یحال

  است  نیاسرنوشتش  کهی کسي خوش به ا     حال شگفت؟     نیاجز عشق چه نام دارد 

:  يدیتأکاستفهام . 2؛ نیغمگي شاد و ها  واژه انیم زینو  نیریشي تلخ و ها واژه انیم:  تضاد. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
  .  مصراع سوم دانست جۀینت) البته با مسامحه(مصراع چهارم را  توان یم:  استنتاج. 3مصراع سوم؛ 
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  .  شده است تکراردوبار  ای ک؛ در هر مصراع ینیشمصوت  تکرار:  ییآرا واج:  یجزئ یروندشگردهاي سطح 

از  که هیچندالفرمی (ي ندارد قوشده و  ی، فرم حسابرباع نیای تضاد است اما رباع نیای اساسشگرد  کهاست  آشکار کامالً
 کامالً کهمصراع چهارم هم . شده است لیتشکي دیکتأاستفهام  کتضاد و ی کتنها از ی). ستینشده باشد  لیتشکی مختلفسطوح 

  . کردی وصل رباعبا مسامحه، آن را به تنۀ  توان یمی معطل مانده است و تنها رباعدر بافت 

   

  »ست مرا حالی«تناسب در دفتر . 2.2.2

. مینیب یمبخشی  جستۀ انسجامي با کارکرد برادیبني، در هر دو مجموعه، در جایگاه شگرد مساوبا تعداد تکرار  باًیتقرتناسب را 
وششم، صدوچهارم و  وپنجم، چهل ، چهلوچهارم یس، وششم ستیبي پانزدهم، ها یرباعدر »مرا ست یحال«شگرد در  نیا

  .آمده است زدهمیصدوس

  نقل نقاالن است                      قول و غزل و سرود قواالن است  کهمرا  ست یحال

  ناالن است  نیچنام  ز ناله که دیگوب و روز؟             ش دیموی، به ناله نی ز چه دان

ی، ني ها ه واژ انیمسو و  کی از یني نقل، نقال، قول، غزل، سرود، قوال و ها واژه انیم:  تناسب:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
بیشتر  انیمی کلبنابراین تناسبی هستند؛ صدا،  مشتركی ژگیو کدو گروه در ی نیاهاي  البته تمام واژه. گریدي سوناالن و ناله از 

  .  ی داردهماهنگ کامالًگفتن از عشق است،  سخن کهی رباع هیما درونبا ) ارتباط با صدا(تناسب  نیا. هاي رباعی وجود دارد  واژ

:  ییآرا واج. 2؛ شود یممحسوب  صیتشخی ني برا کردن نالهي معنابه  دنییمو:  صیتشخ. 1:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 
ی ائیقیموس کارکردیی جز آرا واج نیا. شده است تکراری، نقل، نقاالن، قول، غزل، قوال، ناله و ناالن  حالي ها واژهدر » ل«ف حر

  . گیرد ی جاي میجزئ یدروندر سطح  نیبنابراي ندارد؛ گرید کارکرد

 

  »ست مرا حالی«در دفتر  تکرار. 3.2.2

، در »تو« ریضم تکراری نهم و هفتادوهفتم، رباعی، شگرد بنیادي است؛ در بخش مانسجا کارکرددفتر و با  نیاشگرد تنها در  نیا
 تکرارهشتم  و ودوم و صدوپنجاه ی صدوپنجاهرباع، در »آه«واژة  تکرار وچهارم ستیصدوبی رباعفعل، در  تکرار ودوم ستیبی رباع

مایه رباعی نیز  که بن(شاعر ضمیر تو  یا فعل را  گیرد یعنی نکتۀ مهم اینکه، این تکرار در ردیف صورت می. فعل از مصدر گفتن
  .  کند در جایگاه ردیف، در هر مصراع تکرار می) هستند

  گفتنش با تو خوش است           گفتن به تو و شنفتنش با تو خوش است  کهمرا  ست یحال

   با تو خوش است شکفتنی به خلوت دارد              هر لحظه چو گل توئچنان  آنکهخوش 

در جایگاه  تکراربه جز (تو در هر مصراع  ریضم:  تکرار. 2؛ شکفتنگفتن و  انیم: تناسب. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
 ).در مصراع چهارم( شکفتنشچو گل :  هیتشب. 3آمده است؛ ) فیرد



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 443

  . ها در تمام مصراع نیشحرف  تکرار:  یآرائ واج:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 

ي در گرید ریتصواست و از سوي دیگر، به جز مصراع چهارم » تو« ریضمهر مصرع بر  هیتکن شعر تمام از سویی هنگام خواند
 زینی رباع هیمابن  نیهمچن. ی استرباع نیاشگرد  نیتر مهماست و تکرار این ضمیر، » تو«شعر وجود ندارد، بنابراین تمام تمرکز بر 

  :  شود یم نیچنمثالً در مصراع اول  میآوررا به دست  هیما بن میبخواه لیتقلی اگر به روش عنی. است» تو«ضمیر  نیهم
  گفتنش با تو خوش است کهمرا  ست یحال    

  گفتنش با تو خوش است      

  گفتن با تو خوش است

  گفتن با تو خوش

  گفتن با تو

  با تو

  تو

فرم و  جادیاي براشاعر  کهاست  نیاتوجه شایان  نکتۀاما . مایه رسید توان به همین بن روش می نیهمبا  زینها  مصراع گریددر 
ي براروش، شگرد شاعر  نیا ایآاست،  کردهاستفاده ) هیما بنهمان واژة  تکرار( کیتکن کدر آن تنها از ی هیما بن کردن یمتجل
  :  هیما بن نیهمي با گریدی رباع؟ در شود یمی ناشفرم  جادیااز ضعف او در  ااست ی هیما بنبر  دیتأک

  توأم  کردارجمال و حسن  رانیح  خوش گفتار توأم                     کها مر ست یحال

  سوداگر معتبر به بازار توأم   یی و شعر                   دایشو شور و  دیخراز بهر 

وت است؛ با ی وضع متفااندکی، رباع نیااما دربارة  میرس یمتو  ۀیما بنبه همان  زینی رباع نیا، در میکنعمل  لیتقلاگر به روش 
  :  میرس یمها  شگرد نیای، به رباعی درونبررسی سطوح 

، سوداگر و بازار؛ دیخري ها واژه انیم:  رینظ مراعات. 2؛ )باطن( کردار) صورت(جمال :  تقابل. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
ي معنا) اریبس(خود  ۀیاولي معناعالوه بر  تینهایی در دایشي شور و ها ه واژواژة خوش در مصراع اول با توجه به :  تبادر هامیا. 3

 .ي داردمحوربودنش نقش  هیما بنبه خاطر  بودن فیردعالوه بر  که» تو«واژة  تکرار. 4؛ کند یمبه ذهن تبادر  زینی را خوش

  .ییدایشدر شعر، شور و  نیشحروف  تکرار:  ییآرا واج. 2حسن و جمال؛  انیم:  ترادف. 1:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 

 دیتأکگفت  توان یماست، پس  کردهعناصر سازندة فرم استفاده  انیمي از روابط تر دهیچیپ شبکۀی شاعر از رباع نیادر  نیبنابرا
  .  ي فرم باشداجزا انیمي چندسویه ها ارتباطي نبود  برای خوب لیدل تواند ینم هیما بني روبر 

  

  »ست مرا دفتر حالی«ابهام در  ریتقر. 4.2.2
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) ابهام( مایه  شاعر از  تجلی بن. است کردهي از آن استفاده فضاساز کارکردی چهارم با رباعدفتر و تنها در  نیاها  در ی تناوج
  .  ها بهره برده است در بیشتر واژه

  ی آن را خوابی به شبی تو مگر ابی    ی آن را                  ابیدرنمرا که  ست یحال

  ی  آن را کتابي در مجوعشق است و               ی ست   آمدنخود  که ستینی آموختن

ی و عشق از آمدنو  سو کاز ی کتابی و آموختن انیم:  تقابل. 2ی؛ ابیدرنی و ابیدر انیم:  تضاد. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
. 4واژة مگر؛  زینو » یخواب«، »یشب«، »یحال«در  نکره اءبا ی» یابیدرن« انیم:  تناسب. 3؛ )یعرفانی و ادببا توجه به سنت ( گریدي سو

 نکره اءی. ؛ ب)یکن ینم درك ←يآور ینمدست  به= یابیندر (ی ابیدرنفعل .  الف. کنند یمابهام  جادیا تیبي ها واژه شتریب:  ابهام
خودش  بلکه  دیآ ینمست د پس با جد و جهد به(ی است آمدنخود  کهی نیست آموختن. ؛ ج»یخواب«، »یشب«، »یحال«ي ها واژهدر 

 ) ابهام(ی کتاب چیه= یکتاب. ؛ د)ابهام ← ستینمعلوم   مکانشپس زمان و  دیآ یمبه وجود 

 زیني مجوی و آمدنی، آموختنی، ابي یها واژهدارند  نکره اءی کهیی ها واژهعالوه بر :  ییآرا واج:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح  
  .  رندمصوت را دا نیهم

  

  »ست مرا حالی«استعاره در دفتر . 5.2.2

ی رباعی و در بخش انسجام کارکردي هشتادودوم و صدوچهلم  با ها یرباعدر » مرا ست یحال«ی از استعاره در دفتر اوج
  .  است کردهي استفاده فضاساز کارکردبا  ونهم ستیصدوب

  و انگور آورد  تاكشتا به  در فصل  ي و شور آورد                  شاد کهمرا  ست یحال

  منصور آورد  نیحسبر دار سر ِ  بس عجب است           دهد یمعشق  که وهیمآن 

استعارة . 2؛ وهیمو انگور و  تاك انیم زیني و شور و انگور و شادي ها واژه انیم:  رینظ مراعات. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
منصور  نیحسسر :  مضمر هیتشب. 4؛ شدنش ختهیآوداستان حالج و به دار :  حیتلم. 3 ؛دهد یم وهیم کهی است درختعشق مانند :  هیمکن
 .  در شتا انگور آورد تاك:  مصرع دوم:  خالف آمد. 5. عشق مانند شده است وهیمبه 

  . دوم تیبدر  نیسحروف  زیناول و  تیبدر  نیشدر حرف :  ییآرا واج:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 

مضمر در  هیتشب ۀیپا، سو کاز ی کهدر واژة عشق است چرا  کاررفته به ۀیمکنی، استعارة رباع نیاشگرد در  نیتر يادیبناما 
 انیبدر مصراع دوم  کهي آمدی آن خالف عنقبل تناسب دارد؛ ی تیبانگور در  تاكبا  گریدي سومصراع بعد از خود شده و از 

ي و شاداست و  کردهاستفاده » انگور در شتا«از » درخت عشق«تناسب با  جادیاي براي باشد اما گریدهاي  مضمون توانست یم کرده
  .  انگوردر مصرع اول گنجانده شده است تاكتبع  زبهینشور 

  

  »ست مرا حالی«ی در دفتر هیتشباضافۀ . 6.2.2
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  .  ی استفاده شده استبخش انسجامبرجستۀ  کارکردی هشتادو پنهم با رباعدر » مرا ست یحال«و در دفتر  بار کتنها ی زینشگرد  نیا

   میشدعشق تاراج  تركبه  که رایز                         میشدبر تو محتاج  کهمرا  ست یحال

   میشد، حالج کوهسر بر سر دار                         زیگرجنگ و  نیچندر  کهي بنگر باز

. 3ی حالج؛ زندگبه   حیتلم. 2؛ کوه، زیگرگ، ، تاراج، جنترك انیم: رینظ مراعات. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح سطح 
 .  ي مصرع اول استبراعلت  انیبمصرع دوم :  لیتعل. 4عشق؛  ترك:  یهیتشباضافۀ 

  . کوهدار :  یهیتشباضافۀ :  یجزئ یدرونشگرد سطح 

یِ هیتشبی، اضافۀ اصلگرد ش که میابی یمدر  شتریباست اما با تعمق  رینظ مراعاتی اصلشگرد  کهبه نظر برسد  دیشادر نگاه اول، 
است و  تركبا واژة  تیمحور زینتناسب  نیااست و در ... و زیگربا جنگ و  تركواژة  انیم، تناسب چراکهاست؛ » عشق ترك«

) هیما بن(معنا  شدن یمتجلي براعشق است و در واقع  کردن هیتشبحاصل  زین تركاند اما خود واژة  به تبع آن آمده گریدي ها واژه
و به تبع آن  تركواژة  دیشا شد یمي استفاده گریدی استفاده شده و اگر شگرد هیتشبق است در فرم از شگرد اضافۀ عش که

  .  است» عشق ترك«ی هیتشبشگرد همان اضافه   نیتر مهمهم وجود نداشت پس  رینظمراعات 

  

  »ست مرا حالی«در دفتر ) مخاطبه(گفتگو . 7.2.2

الزم به . دارد زینی بخش انسجام کارکرد کهاست  کردهوپنجم استفاده  ی صدوچهلرباعدر  بار کی تنها یاوجشگرد را  نیا
تنها خطاب به  بلکهدو دفتر وجود ندارد  نیاي در ها یرباعدو نفر، هرگز در  انیمي ا مکالمهي معنااست که گفتگو به  حیتوض

استفاده ) ها گفته شد شرح آن که(ي دیتأک اي  یانکارهام ي مقدر از نوع استفها جوابیی با ها سؤالاز  ای  دیگو یمی سخنمعشوق 
  .  ي گفتگو، از واژة مخاطبه استفاده کردجاتوان به  ؛ بنابراین میکند یم

   دمییگر یمي نگار  و ا گفتمت یم                     دمید یمگر تو را  کهمرا  ست یحال

   دمیترس یمآمد به سرم از آنچه   ی برد                        رسوائي کوعشق تو مرا به 

 کهی است حرفدوم  تیبی و نیچ مقدمهاول  تیبی خطاب به معشوق است؛ رباع:  گفتگو. 1:  یکل یدرونشگردهاي سطح 
 . دمیترس یمآمد به سرم از آنچه :  المثل ضرب.2؛ دیگو یمخطاب به معشوق 

ي کو:  یهیتشباضافه .3یی؛ رسواعشق و :  تناظر.2شوق است؛ نگار استعاره از مع:  استعاره. 1:  یجزئ یدرونشگردهاي سطح 
 . ییرسوا

دارند و شگرد  گریکدبا ی هیسو تکي آن روابط ساده و اجزاي ندارد و ا دهیچیپی فرم رباع نیا، شود یم دهید کهطور  همان
  . است) مخاطبه(گفتگو  زینی شده رباعباعث انسجام  کهی اصل

  

  »ست مرا حالی«ر ي سست در دفتها یرباع. 8.2.2
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نظر  ي سخت بهقدر» مرا ست یحال«ی از دفتر رباعي شعر، در سه اجزا انیم کننده نییتعي مهم و ها وندیپ اي یادیبنشگرد  افتنی
  :  هستند فیضعی از نظر فرم رباعسه  نیا که دهد یمنظر سوق  نیاو نگارندگان را به  دیآ یم

  دل در طرب است و لب از آن پر گهر است     است   شکرجان از آن پر  کهمرا  ست یحال -

  تر است  تر از طرفه زد طرفه کههر نقش   ي                گر لهیح نیچنللعجب از عشق و  ای

  مهرش همه لطف و خوش نوازندة من   خوش براندازة من                 کهمرا  ست یحال -

  و سازنده من  کائنات سازندة              نیقی است عشق ؟ گفتم به یکسی چه گفت

  طلبند  گساران یمرندان خراب و   شادخواران طلبند                   کهمرا  ست یحال -

  را همه خلق روزگاران طلبند کان  اهللا                      بر من چه نموده عشق؟ اهللا

  گیري نتیجه. 3

  :توان بیان نمود هاي جستار حاضر را چنین می گفته، یافته با عنایت به مطالب پیش

که از اصول (آنکه تقدم فرم بر محتوا را  روش کارآمدي در تبیین و توصیف فرم شعر است و در آن بی» نقد گرانیگاهی«. 1-3
  .اي دارد مایه و ارتباط آن با فرم درنگی ویژه بگیرد، به درون  نادیده) است -اش الاقل در شکل اولیه-فرمالیسم 

اند و از شیوة تعریف  کلی تن زده شان از تعریف صریحِ دو مفهوم شگرد بنیادي و سطح درونی الهدکتر فوالدي در مق. 2-3
، این دو )تر کم تا یافتن تعریف جامع و دست(اند؛ اما نگارندگان با توجه به مقالۀ حاضر  استفاده کرده) آوريِ صرف مثال(بالمصداق 

مایه و فرم شعر است به بیان دیگر پلی است میان گفتمان منطقی  درون شگرد بنیادي واسطۀ: کنند مفهوم را چنین توصیف می
کلی شامل مجموعۀ عناصري از اجزاي شعر است که ارتباط مستقیمی با  شعر است و سطح درونی) فرم(و گفتمان ادبی ) مایه درون(

  .شگرد بنیادي دارند

شده صرفاً در  تعیین بندي ازپیش وایی را در یک تقسیمتوان شگردهاي چون تزیینات آ به خالف نظر دکتر فوالدي، نمی. 3-3
مایه  جزئی جاي داد؛ بلکه جایگاه هر شگرد در این دو سطح بستگی به کارکرد آن و پیوندش با بن کلی و درونی دو سطح درونی

  . دارد

رباعی ویژگی  گانۀ شگرد بنیادي در هر رباعی متفاوت است به این معنی که ممکن است در یک کارکردهاي سه. 4-3
  .تر از دو کارکرد دیگر باشد یا برعکس بخشی این شگرد برجسته انسجام

 نیا توان یم کهي ا گونه بهاست   کردهاستفاده » مرا ست یحال«و » مرغ سحر«در دو دفتر  تکرارشدهي ها فرمی از اوج. 5-3
  .  کرد میتقسي مشخص ها دستهرا از نظر فرم به  ها یرباع

ي معموالً با ادیبنشگرد  کی کهی معن نیا؛ به کند یم جادیای ثابتي ها فرمي معموالً ادیبنشگرد  کی یاوجي اه یرباعدر . 6-3
یی مواجه ها یرباع، ما با جهینتو در ) دیآ یمبا تناسب  شهیهمي انکارمثالً استفهام (ی همراه است درونی در سطح خاصي شگردها
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ی با هم رباعی موارد تفاوت دو بعض، در که يا گونه بهی دارند مشابه اریبسي ها فرمو  ي مشابهها مضمونواحد،  ۀیما درون که میهست
  . است گریکدي یجاي مترادف به ها واژهتنها در استفاده از 

  . هستند تر يقواند،  شده جادیا صیتشخي استعاره و ادیبنبا شگرد  کهیی ها فرممعموالً . 7-3

 که صیتشخي استعاره و ادیبندر آن از شگرد   چراکهي است؛ تر يقوفرم دفتر از نظر » مرغ سحر«در مجموع دفتر .8-3
. فندیضعاز نظر فرم  کهی دارد رباعسه » مرا ست یحال« زیناستفاده شده و  شتریبي است تر موفقي شگردها
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٢٢٧  

  یفردوسي  شاهنامهدر  رتیس اهرمن ضحاكي رفتار لیتحل
  

  1يسازوارمحمودرضا        

دریحانی 2شهال محم  

  :    چکیده

 کهي است مواردي براآن  کاربردی بوده و منفیی معناهمواره حامل بار  رانیای مردم عمومي اهرمن در فرهنگ  واژه       
نظر  باره نیادر . دینماشنونده القا  اي به خواننده یتر ملموس شکلي را به کوکارینی و کینبخواهد نقطه مقابل  ندهیگو ای سندهینو

قلمداد  زداناو به ذات ی دیشدحب  شود یمشمرده  منیاهراغلب مترادف  کهرا  سیابلی چیسرپ لیدلاند  خواسته کهی عرفا برخ
: رندیگ یمدر دو گروه قرار  رتانیس اهرمنی، فردوسي  شاهنامهدر   .کردی بررس گریدآن را از جهات  توان یم، استثناست و کنند
بوده و  کردار زشت اریبس کهی گروه: شوند یم میتقسبه دو دسته  زین رتیس اهرمنی انسانقهرمانان  .یواقع وانیدو  رتیوسید انیآدم
اك(ی وجود نداردروشني چندان  نقطهها  ي اعمال آن کارنامهدر  با وجود  کهی هستند نقهرمانا گریدو گروه ) ماردوش ضح

گروه  نیاو از ) و سودابه کاووس، ابیافراس(اند از خود بروز داده زینیی را اهوراي رفتارها گاه یبی گاه و اهرمناعمال  ارتکاب
  )زال و رستم(اند ی شدهمنیاهراعمال  مرتکبي مواردبوده و فقط در  رفتار کینیی و اهورای برخ

 رانیا نیسرزمي در کار انیزو  بیتخرو عمل مشغول   شهیانددر  وستهیپ کهاند  ی بودهمنیاهری موجودات زینی واقع وانید       
 ضحاك، رانیا ریاساط خیتاری در کلّی و به طور فردوسي  شاهنامهدر  رتیس اهرمني ها چهره نیتر شاخصی از کی. اند دهیگرد

به ...) و  ماکبثفوست و (گریدملل  ریاساط رتانیس اهرمنبا  ضحاكي  سهیمقاضمن  که کوشد یممقاله  نیاراقم . ماردوش است
ی بررسرا مورد نقد و ... و محضر ساختن و  کارهابپردازد و نسب او و سرآغاز و علل ظهورش و  رتیس اهرمن نیاي رفتار لیتحل

  . قرار دهد

  

.ضحاك، رتانیس اهرمنی، شاهنامه، اهرمن، فردوس :هادواژهیکل

                                                        
  تادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرقاس.  1

 ي زبان و ادبیات فارسی پیام نور نقدهدانشجوي کارشناسی ارشد رشته.  2
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  :مقدمه

ي اهریمن در فرهنگ عمومی مردم ایران همواره حامل بار معنایی منفی بوده و کاربرد آن براي مواردي است که  واژه        
  .تري به خواننده و شنونده القا نماید ي مقابل نیکی و نیکوکاري را به شکل ملموس نقطهنویسنده یا گوینده بخواهد 

این واژه . خرد خبیث، اهریمن«: ي اهریمن چنین آمده است مئینو درباره گرهي ان ي مزدیسنا در ذیل واژه در کتاب دانشنامه        
ن یعنی عقل  مئینو که اولی به معنی نابودکننده و کاهنده و دومی به معنی روح و خرد و از ریشه+ مرکّب است از دو جزء انگره ي م

ل به صورت اخره. یثشود روح نابودکننده و یا خرد خب و اندیشه است، که ترکیب این دو جزء می مئینو  مینو و بعد اهره این واژه او
  ).134ص1371اوشیدري،(»و سپس به شکل آهرن و اهریمن که معادل شیطان است درآمده

مئینو و  در کیش زرتشت انگره«  :ي مزدیسنا در مورد این مسأله در آیین زرتشت این گونه است ي دانشنامه نظر نگارنده        
هسپنتامئینو یعن گاتها کتاب مذهبی زرتشتیان و سرودهاي پیغمبران، . ي بدي و نیکی همیشه مقابل هم ذکر گردیده است ی دو قو
ي انسان و در علم تصور به وجود آمده و همیشه با هم در نبرد و  اند که در مخیله مئینتو را دو گوهر همزاد دانسته سپنتا و انگره

مینو یا اهریمن در مقابل و در ردیف  در هیچ جاي اوستا انگره. ي نیکی خواهد بود ّ نو یا قوهستیزند که عاقبت فیروزي با سپنتامئی
بخش مطلق ذکر نشده، حتّی داراي وجود خارجی دانسته نشده تا بتوان به آن مقام خداي شرّ  ي بزرگ هستی اهورامزدا، آفریننده

هاي شیطانی و یاري کردن سپنتامئینو  مقاومت در برابر هواي نفس و وسوسهمینو و قواي اهریمن و  در مزدیسنا مقابله با انگره. بخشید
هاي اهریمن، اهرمن، اهرامن، اهرن،  این کلمه در پهلوي گناك منو و در فارسی به صورت. سخت تأکید شده است) قواي نیکی(

  ).134ص1371اوشیدري،(»اهریمه، آهرن، آهریمن، آهریمه و هریمن آمده است

اسالم نیز به هیچ وجه به . ي ابلیس یا شیطان است توان گفت این اعتقاد تا حدود زیادي شبیه به دیدگاه اسالم درباره می          
هاي یزدان است که با وجود دارا بودن مقام  بلکه او یکی از آفریده. دهد ابلیس وجودي قائم به ذات و در مقابل خداوند نمی

گیرد، گرفتار دام خصایص  ي ایزدي بر خلقت آدم و برتري دادن او حتی بر فرشتگان قرار می تعالی از زمانی که اراده ي حق فرشته
آنگاه که . زند ي برترش یعنی آدم سرباز می شود و از اطاعت امر پروردگار در سجده به آفریده اهریمنی همانند آز و غرور می

أدمٱ« دهد یمخداوند به فرشتگان فرمان  واْ لد جکنند به جز  ، تمام آنها با رغبت اطاعت امر می)34/بقره(»جده کنیدآدم را س: س
م أجمعونَ«. ورزد کند و استکبار می ابلیس که سرکشی می کُلُّه لَئکَه الْم د جس ی/ فَ أب یس ل إِلَّا إِب  ◌  عکُونَ م أن ی

ینَ د ک«  شود یمکه از او سؤال  گاه آن) . 31و30/حجر(»السجِ نَع ا مم ي د ی ت بِ قْ جد لما خَلَ چه چیز مانع آن بود که تو چیزي : أن تَس
ینٍ«: دهد پاسخ می) 75/ص(»ام سجده نکنی؟ را که من با دستان خود آفریده ن ط م تَه لَقْ ی من نَّارٍ و خَ تَن لَقْ ابلیس در ). 12/اعراف(»خَ

ا کبر و نخوتش اجازه نمی. نماید وند اعتراف میاینجا ضمن دادن پاسخ، به آفریده بودن خود و آفریدگاري خدا گوید  دهد و می ام
ل تیره آفریده پس من از او برترم. اي مرا از آتش روشن و آدم را گ.  

طرد شده و بدین گونه مورد خطاب قرار . به سبب این عناد و سرکشی و تکبر است که از جانب یزدان پاك         
نْ«:گیرد می م رُج اخْ جِیم قَالَ فَ ر ا فَإنَّکّینِ/ ه مِ الدوی ی تی إلَ نَ ع یک لَ از درگاه من بیرون شو که تو به راستی رانده : گفت: و إنَّ علَ
  ) .78و77/ص(»اي ولعنت و نفرین من تا روز قیامت بر توست شده

فري او، که خداي تعالی دانست از دل چون ابلیس این سخن بگفت، همه فرشتگان را بدید آمد از کا«مطابق قول بلعمی          
  ).34ص3ج1374بلعمی،(»وي، او را به لعنت کرد، و از حد و صورت فرشتگی بیرون آورد، و به صورت ابلیس برد
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تواند مترادف اهریمن تلقّی شود، قبل از این که رانده و ملعون بارگاه یزدان  به هر حال از دیدگاه اسالم، ابلیس که می         
در مقابل تا . تعالی منفور و مطرود گردیده است اي موسوم به عزازیل بوده که به سبب نافرمانی و طغیان در برابر حق رشتهگردد ف

را به راه انحرافی خود که همان راه تاریکی و ) آدم بنی(ها  روز قیامت از خداوند مهلت حیات گرفت و آنگاه قسم خورد که انسان
فرماید که اي ابلیس تو و تمام یاران و  در اینجا خداوند می. که راه نور و روشنی است، دور نمایدجهل است بکشاند و از راه حق 

  .پیروانت را در آتشی که هیزم آن بدکردارانند به عقوبت جاودانی خواهم رساند

می ي خوبی در آیین زروانی دو خدا همانند دو رقیب وجود دارند، که اولی آفریننده          لی . هاست آفریدگار بدي ها و دواو
خدا بیشتر از هر چیزي به نور و شیطان بیش از تمام محسوسات دیگر، به تاریکی و جهل شباهت . نامند را خدا و دومی را شیطان می

ورمزد را به اهریمن ا«: میخوان یمهاي ایران در این باره چنین  در کتاب ارزشمند دین. باشد ي این دو می میترا میانجی و واسطه. دارد
پسران اهریمن پسران . اورمزد آمد، اما به شرطی پذیرفت غذا صرف کند که پسرانشان نخست به نبرد پردازند. جشنی دعوت کرد

 یافتند، بدین منظور خورشید را جو کردند و چون نمی و  اورمزد را شکست دادند و دو پدر داوري جست
هاي ایرانی در دوران باستان این  ها و کیش ص همین آیین در کتاب دینهمچنین در خصو). 306ص1377گئوویدون،(»آفریدند

انی بودند، و لیکن «: گونه آمده است زروانیان گویند که روشنی، اشخاصی از نور ابداع کرد که همگی روحانی، نورانی و رب
 حادثشخص اعظم که نامش زروان است در چیزي شک کرد پس اهریمن، شیطان، یعنی ابلیس، از آن شک 

  ).28ص1383ابوالقاسمی،محسن،(»شد

           :متن اصلی

خوریم که هر کدام  ي فردوسی به اسامی افرادي بر می هاي مربوط به قهرمانان اهریمن سیرت در شاهنامه در بررسی بخش        
ی متناسب با این خصوصیت هاي او گردیده و رفتارهای به نحوي و در مقطعی از زمان حیات خویش گرفتار مکاید شیطان و وسوسه

ها  خوان گر، بازور تورانی، زنان جادوگري که در هفت توان ضحاك، سودابه، یزدگرد بزه از این کسان می. سرزده است ها آناز 
شوند، زن جادوگري که بهرام را در کاخ خود پذیرفت، و نیز زن  فریبند و به دست آن دو هم کشته می رستم و اسفندیار را می

  .هاي خود را براي بدنام کردن سیاوش بینداخت و چند تن دیگر را نام برد ی که به خواهش سودابه جنینجادوی

: گوید شوند و می استاد قدمعلی سرّامی معتقد است که اهورامزدا و اهریمن در شاهنامه در یک نقطه با هم مشترك می          
اند، هر چند جدایی و دوري میانشان دم  اي رأس با هم یگانه مانند که در نقطه اي را می اهورا و اهریمن در شاهنامه دو ضلع زاویه«

اند و  اي مشترك آغازیده اي که نیکی و بدي در آن بودش خویش را از نقطه ي آنان همواره چون زاویه افزون است و بن یگانه
  ).810ص1373سرّامی،(»آورد هرگز میان آنان فراق قطعی متصور نیست، به نمایش درمی

هاي ضحاك روییده بودند از این جهت که او را به عقوبت و مصیبت دردناکی  بر اساس این نظریه مارانی که از کتف         
گنه موجوداتی  کردند اهورایی و در حکم مأموران اجراي حکم اهورامزدا، و لیکن به دلیل خوردن مغز جوانان بی گرفتار می

پرورد و در  رهاند و او را در حمایت خویش می مرغ در آنجا که زال نوزاد را از مرگ حتمی میسی. اهریمنی و ي اهریمن سیرتند
ي قتل اسفندیار نیک  شتابد اهورایی بوده، اما به دلیل کشیدن نقشه مواقع گوناگون به یاري او و پسر جهان پهلوانش رستم می

وي خود، کاوس، در آغاز زندگی مشترکشان نهایت فداکاري سودابه هنگامی که در وفاداري به ش. سیرت، عملش اهریمنی است
ایستد، انسانی اهورایی و آنجا که با  را نموده و حتی در مقابل پدر خویش که قصد آسیب رساندن و گرفتاري کاوس را دارد، می

گناه را متهم نموده و  یي خود از رسوایی و بدنامی، سیاوش ب خدعه و نیرنگ قصد خیانت به شوهر کرده و در ادامه براي تبرئه
  .آورد، موجودي اهریمنی و اهرمن سیرت است و الی آخر موجبات ترك دیار توسط او و باالخره قتل ناروایش را فراهم می
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عیب و نقص نیست، اشاره به این واقعیت دارد که در تمام  این موضوع که هیچ موجودي به غیر از خود اهورامزدا بی         
ي اهورایی و اهریمنی قابل تحقّق بوده و در اعمالشان قابل مشاهده است؛ با این تفاوت که در برخی از آنها  جنبهموجودات هر دو 

لذا براي هر شخصی ممکن است لحظاتی پیش بیاید که . چربد ي اهریمنی بر دیگري می اي دیگر وجهه ي اهورایی و در پاره جنبه
قهرمانان . به عبارت بهتر راه اهورایی و اهریمنی را به درستی از هم تشخیص دهد نتواند یا نخواهد خوب و بد و صحیح و غلط و

  .شوند اي موارد دچار این تردید و بدگمانی می شاهنامه نیز در پاره

  

  فروغ سیرت بی ضحاك، اهرمن

ر ایران، ضحاك مار به ي فردوسی و به طور کلّی در تاریخ اساطی سیرت در شاهنامه هاي اهرمن ترین چهره یکی از شاخص      
ت  دلیل این شاخص بودن شاید آن باشد که در زندگی سیاسی او مرحله یا نقطه. دوش است اي روشن وجود ندارد و تمام مد

  .باشد سیرتش، مرداس می کاري او نیز قتل پدر نیک حکومتش در بیداد و ستم و کارهاي اهریمنی گذشته و نخستین زشت

  گاریکی مرد بود اندر آن روز
  گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد

  

  ز دشت سواران نیزه گذار  
  ز ترس جهاندار با باد سرد

  

  که مرداس نام گرانمایه بود
  

  به داد و دهش برترین پایه بود  
  )28ص1،جنامه شاه(

                                                                                                                        

به روایت فردوسی به عهد جمشید در دشت سواران «: گوید صفا در باب ابتداي کار و حکومت او چنین می... ا استاد ذبیح         
جوي داشت به نام  سیرت و ناپاك و سبکسار، اما دلیر و جهان مردي به نام مرداس بود که پسري زشت نیک) عربستان(گذار  نیزه
پدر خویش ) اهریمن(این بیوراسپ به فریب ابلیس . خواندند اك که چون ده هزار اسب داشت او را به پهلوي بیوراسپ میضح

روي بر او ظاهر شد و خوالیگر او گشت و به بوسه از کتفین او دو مار  ابلیس به صورت جوانی نیک گاه آن. مرداس را کشت
ي آن دو مار، تنها سیر داشتن آنهاست با مغز مردم، باید  ر او پدیدار شد و گفت چارهباز در هیأت پزشکی ب. برآورد و پنهان گردید

گري آن بود که نسل آدمیان  دو تن از آدمیان را هر روز کشت و از مغز ایشان خورش بدین دو مار داد، و مراد اهریمن از این چاره
  )451ص1369صفا،(»برافتد و از ایشان جهان پرداخته آید

  ز دانا شنیدم من این داستان  ر گشت همداستانپد خون به

 به خون پدر هم نباشد دلیر  که فرزند بد گهر بود نرّه شیر

  دیگر است سخن اگردرنهانش
  

  پژوهنده را راز با مادر است
  )30ص1،جنامه شاه(
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  :و فردوسی در ادامه آورده است که

  کس اندر جهان این شگفتی ندید  چو بوسید وشدبرزمین ناپدید

                                                                                جست چاره                       يوازهرسو گشت یغم  دومارسیه از دو کتفش برست
  )32ص1،جنامه شاه(

  :گوید و ابلیس در هیأت یک پزشک می

  مگر خود بمیرند از این پرورش  خورش شان مده جزمغزمردم به

  اندرین گفتگوي دید وچه جست چه  جست وجو واندرآنید نگرنرّه

  مگر تا یکی چاره سازد نهان
  

  که پردخته گردد ز مردم جهان

  )32ص1،جمهنا شاه(

ي ابلیس هر روز مغز دو جوان  او مطابق توصیه. رسد رحمی و اهریمن سیرتی ضحاك به اوج می از آن به بعد قساوت و بی        
دهد، به  ي راستی در وجود دو آشپز نیک سیرت خود را نشان می اما باز جلوه. کند هایش می گناه را خورش ماران روي کتف بی

رد گران مایه و پارسا که از گوهر پادشاهان و به نام ارمایل و گرمایل بودند بر آن شدند که به خوالیگري به دو م«این گونه که 
ت . خدمت ضحاك روند، تا مگر از این راه هر روز یک تن را از مرگ باز رهانند و چنین نیز کردند چنان که هر ماه سی تن به هم

رد . فرستادند خورشگران ایشان را به شبانی به صحرا می دیرس یمي آنان به سی  یافتند و چون شماره ایشان از مرگ نجات می نژاد کُ
  ).452ص1369صفا،(»از اینان پدید آمده است

ي ظالمان گمراه براي رسیدن به آرامش خویش حاضر است دست به هر جنایتی بزند، غافل از آن که هر  همهضحاك به مانند 
د علی اسالمی ندوشن در این زمینه می. شود بار بیشتر آرامش از او سلب می اك یکی از برجسته«: گوید استاد محمترین  ضح

هر چه بیشتر در . اي آسایش و قرار ندارند افکنند، ولی خود نیز لحظه هاي طبایع نابکار است، که دنیا را در محنت و تباهی می نمونه
اسالمی (»شوند تر می گردد، بر کشتار و ستم حریص تر می ن افزونگردد و هر چه رنجشا تر می کوشند، رنجشان فزون بیداد می
  )135ص1374ندوشن،

  

  نسب ضحاك و عاقبت او

اك بدین صورت ثبت شده است نامه رود، نسب ي منسوب به شاهان سخن می بند هشن آنجا که از سلسله 32در فصل « ي ضح :
ک پسر تاز دهاك پسر ارونداسپ پسر زئی ، در آثار الباقیه ...پسر فرواك پسر سیامک پسر مشیه پسر گیومرد  نی گاو پسر ویرفْشَ

پسر زنیکا و پسر برشنید پسر غارن، ) ارونداسپ(=ضحاك بیوراسپ ملقّب به اژدهاك پسر علوان : بدین ترتیب ضبط شده است
یان، ماده دیوي است به نام مادر ضحاك در روایات مذهبی زرتشت... . پدر عرب عاربه و پسر افرواك پسر سیامک مشیی است 

کار بود که جمشید را به لذّات دنیوي حریص ساخت و نیاز و فقر و شهوت و  همین دیو تبه... بنا بر نقل سوتگرنسک . اوذاگ



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 454

ي هفت دیو بزرگ را به وجود آورده  گرسنگی و تشنگی و خشم و قحط و بیم و رنج و پیري و ذبول را پدیدار کرده و پرستنده
  ).457ص1369صفا،(»...است 

اند،  ها بعدي در مورد ضحاك نوشته شده توان گفت اغلب روایات ایرانی از اوستا تا متون پهلوي و کتبی که در قرن می  
در این زمینه نیز در . هاي آنان تا حدودي متفاوت است اما این مسأله در بین ملل عرب و افسانه. کنند مفاهیم مشابهی را القا می

روایت ابوحنیفه دینوري از نسب و زندگی ضحاك با مأخذ ایرانی و از «: خوانیم که سرایی در ایران می د حماسهکتاب ارزشمن
اك بن عملیق بن عادو اوهمان است که ایرانیان بیوراسف خوانند« : گوید او می. جمله شاهنامه تا حدود زیادي تباین دارد ضح .
ازبرا بر او گریخت و ضحاك در مقام  از یمن به بابل تاخت و جم) عملیق شدید بن(ضحاك به مأموریت از جانب عم خود 

ه به دو نیم کرد و بر کشور او تسلّط یافت جست اك پس از تسلط بر جم و تحصیل . و جوي او برآمد تا او را یافت و با ارضح
چون ... . چندان که در آن استاد شد اطمینان در پادشاهی، جاودان را از آفاق کشور گرد آورد و از ایشان ساحري آموخت، 

رد کار او سستی گرفت و وبا در میان سپاهیان و سران قوم او افتاد و او ناگزیر به استعانت از برادر از بابل  اك مضح شدید، عم
ام بر ضحاك وقت را غنیمت شمرده و بر کشور او تاختند و از میان ایشان نمرود سرانج) جمشید(پس اوالد ارفحشد . بیرون رفت

برد و محبوس ساخت و ملک بر نمرود قرار گرفت و همان است که ایرانیان ) دماوند(غلبه جست و او را در غاري به کوه دنباوند 
  ).462ص1369صفا،(»فریدون خوانند

  

  فریدون و ضحاك 

ي اصیل  شاهزادههمان . د آمدرود، به ناچار نام فریدون نیز به میان خواه هر جا سخن از ضحاك و کارهاي اهریمنی او می
شود و پس از قیام مردمی به رهبري  ایرانی که در کودکی پدرش به دست ضحاك کشته شده و توسط مادرش در کوه مخفی می

پیچد اما او را سمبل گناه و جنایت و نیز نفس  ي آهنگر وارد عمل گردیده و بساط حکومت استبدادي ضحاك را در هم می کاوه
  .کشد کشد، بلکه به فرمان سروش در دماوند کوه به بند می نمی اماره است

در . رود، نامی برده شده است دهاك سخن می در اوستا چندین بار از فریدون خاصه آنجا که از سقوط فرمانروایی اژي« 
همانجا . اي چهار گوشه استدار) ایران(ام ورِن  چهارمین کشوري که آفریده: چنین آمده است) 17ي  فر کرد اول، فقره(وندیداد 

تَئونَ  اَ   ).462ص1369صفا،(»دهاك به جهان آمد ي اژي براندازنده) فریدون(که ثْرِ

ي  بند هشن چنین آمده است که در آغاز هزاره 32در فصل « در متون پهلوي نیز از فریدون بسیار سخن رفته است، براي نمونه 
تائیه  دوم اژي وش خودر . ي کرد و هزار سال پادشاهی بکرد ودرآخرهزاره فریتون اورا بگرفت و ببستبرپا) پادشاهی بد(دهاك د

  )446ص1369صفا،(» ...ي سوم فریتون کشور بخش کرد  هزاره

  

  ي ضحاك با فوست مقایسه

اگرچه ممکن است جزئیات قضیه . خورد هاي دیگري در اساطیر سایر ملل نیز به چشم می مشابه داستان ضحاك، داستان
شوند، کارهایی اهریمنی نیز  خواهد بگوید افرادي که تسلیم وساوس اهریمن می ت باشد اما مفهوم کلّی آن همان است که میمتفاو

  .انجام خواهند داد
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رود، همان گونه که  س ابلیس از راه به در می ضحاك به وسوسه. آورد ي فوست را به یاد می آغاز داستان ضحاك افسانه«
فوست پیرمرد دانشمندي است که در ازاي یافتن جواز کامروایی، روح خود را ... . افتد  توفلس به گمراهی میفوست به افسون مفیس
گذرد، سرانجام به جنایت  سپارد و در راه عشق او از همه چیز می نهد، آنگاه به دختري به نام مارگریت دل می در اختیار شیطان می

  ).134ص1374اسالمی ندوشن،(»زند نیز دست می

  

  مقابله ضحاك با دیوان

ه اك بنا بر برخی منابع خود از مادا در مقابله با دیوان مازندران براي حمله به سرزمین ایران  اگر چه ضحدیویی زاده شده بود، ام
ین خونیرس در عهد ضحاك دیوان مازندران از بیم او به سرزم« : سرایی چنین آمده است در این مورد نیز در حماسه. قاطعانه ایستاد

ا پس از زوال سلطنت او بدین کار دست زدند، چندان که ساکنین خونیرس شکایت نزد فریدون  نمی توانستند آسیبی برسانند، ام
ي  ي دیگر را به داخله فریدون با ایشان جنگی سخت کرد و دو بهره از آنان را کشت و یک بهره. بردند و از دست آنان بنالیدند

، پدر زن اوشتر فرشن که دیگر کسی از ایشان نتوانست به داخل ایران آید، مگر دو تن از آنان که نزد کوههاي خود راند چنا
  )609ص1369صفا،(»زردشت به تعلّم آمدند

  

  ضحاك و آز

ي اهریمنی  سیرت شاهنامه دانست که در اثر تسلیم شدن به خصیصه توان از جمله نخستین قهرمانان اهرمن ضحاك را می       
او که به عنوان ولیعهد پدر خویش، مرداس، روزگار را به خوشی و . افتد از راه حقیقت و راستی به مسیر گمراهی و ضاللت میآز 

خواه بر او ظاهر گشت و موضوع جانشینی سریع به جاي  نمود پس از آنکه ابلیس در هیأت مردي نیک خرّمی و کامیابی سپري می
  :در میان گذاشت، اهریمن براي تحریک و تشویق وي چنین گفت پدر و نشستن بر تخت سلطنت را با وي

د چنان خواه بیامد به سان یکی نیک  که ابلیس روزي پگاه ب  

  ...او را سپرد گفتار گوش جوان  دل پورش از راه نیکی ببرد

  همی دیر ماند تو اندر نورد  ي سالخور خواجه نیدر زمانه

  بگیر این سرمایه درگاه اوي
  

  د اندر جهان جاه اويترا زیب
  )29ص1،جنامه شاه(      

                                                                                    

اك نتوانست در مقابل این خواهش نفسانی و طمع اهریمنی از خود مقاومت نشان دهد         افکارش پریشان گشت و در . ضح
  .ي آزمندانه برآمد ردن این خواستهپی راهکاري براي برآو
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ضحاك به راهنمایی او . نماید بیند این بار شیوه و راهکار اهریمنی خویش را به او می ي نفوذ را مساعد می ابلیس که زمینه        
اي خود هنگام که آهنگ عزیمت به محلّ عبادت و راز و نیاز با خد کند تا شب سیرت خویش می چاهی را بر سر راه پدر نیک

  .کند، در آن افتاده و کشته شود و مسند سلطنت را خالی بگذارد و چنین نیز شد می

  چاهی به ره بر بکند یکی ژرف  بر آن راه واژونه دیو نژند

  به خاشاك پوشید و بسپرد راه  چاه پس ابلیس واژونه این ژرف

  شب آمد سوي باغ بنهاد روي  سر نامداران مهتر نامجوي

  افتاد و بشکست پست به چاه اندر
  

  پرست دل مرد یزدان شد آن نیک
  )30ص1،جنامه شاه(

لیکن چون طمع و آز اهریمنی حد و مرز محدودي ندارد، پس از آن واقعه و قدرت یافتن ضحاك این ویژگی در         
وادگی در میان اربابان قدرت به هاي خان البته این ترورهاي سیاسی و قتل. گردد هاي مختلف هر چه بیشتر در او ظاهر می صورت

  .ویژه در ایران چیزي است که بارها تکرار شده است

  

  صفات اهریمنی ضحاك    

ي او  ي نیت خیرخواهانه آید، نتیجه ي ضحاك نقاط روشنی وجود ندارد، و اگر هم گاهی کورسویی به نظر می در کارنامه        
این تیرگی سابقه و اعمال اهریمنی ناشی از نیات پلید و . اختیار او بوده است نبوده، بلکه ناشی از حسن تصادف و خارج از

سرایی در ایران چنین  سنگ حماسه ي اعمال او با جمشید در کتاب گران در این خصوص و نیز مقایسه. خصایص شیطانی اوست
قیدي به ضحاك نسبت  وي و دروغ و بیدر فرکرد چهارم از چهرداد نسک پنج عیب بزرگ یعنی آز و پلیدي و جاد«: خوانیم می

گذشته از . داده شده و چنین آمده بود که فریدون براي برافگندن این معایب با او به نزاع برخاست و او را به انتقام جم نابود ساخت
تی که جم کرد، در صور دینی طرفداري می این با خبثی فراوان از چهار خصلت زشت یعنی مستی، ترفندپرستی، خودپسندي و بی

  ).454ص1369صفا،(»این چهار خصلت را از جهان دور داشت و بدین وسیله فنا و زوال را از میان برد

در فرکرد بیستم همین « : ي او با جمشید آمده است ي همین مطلب براي معرّفی هر چه بیشتر ضحاك و مقایسه در ادامه        
جم و نیرو یافتن دهاك به مردم دست داده بود و از پاسخ مردم به سخنان  از اندوهی که با نشر خبر قتل) چهرداد نسک(نسک 

ا اوزاك یمِ ضحاك یاد شده و چنین آمده بود که جم اسباب رفاه و آسایش آدمیان را فراهم می جم شید(شت  کرد، ام ( مکهور
و تشنگی و قحط و بیم و پیري و ذبول  را به لذّات دنیوي حریص ساخت و نیاز فقر و شهوات و گرسنگی) هاي خوب صاحب گله(

اك است و این هفت دیو  مراد از پرستنده. ي هفت دیو بزرگ را به وجود آورد را پدیدار کرد و پرستنده ي هفت دیو بزرگ ضح
ري و زئیریک و اهریمن اَك: عبارتند از ی ثی و تَئُ گه نْ   )455و454صص1369صفا،.(»من و ایندرا و سئُور و نَ

  

  ي ضحاك و ماکبث مقایسه
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تی با هم مشترك بوده، یا حداقل داراي وجوه تشابه  تمام جنایتکاران در پاره شک یب       ات فردي و شخصی اي از خصوصی
ي  اي که درباره نکته. باشد راههاي اجراي نیات پلید آنها می کند یمچیزي که آنها را از یکدیگر متمایز . باشند فراوان می

گویی  یادآور گردید، این است که آنان براي تکمیل و یا به زعم خویش جبران هر دروغ یا جنایتی مرتکب دروغدروغگویان باید 
شوند و هر روز بیشتر در این منجالب  رو افکار اهریمنی می شوند، لذا چون راه راست را گم نموده، دنباله و یا جنایت دیگري می

  .روند فرو می

د علی اسالم         اك با ماکبث چنین میدکتر محماك در چهل سال آخر عمر « : نویسد ی ندوشن در مقام مقایسه ضح ضح
گیرند که  ضحاك و ماکبث هر دو در وضعی قرار می. به وضع روحی ماکبث نیست شباهت یباي دارد که  خود وضع روحی

ر و هر کشتار، کشتار دیگري را به دنبال خود به بیداد و جنایت دست نزنند، آن هم بدان گونه که هر ظلم، ظلمی دیگ توانند ینم
ي خونی  ماکبث لکّه. اند و از عاقبت کار خویش بیم دارند زده هر دو از بار جنایتی که بر پشت دارند، ناآرام و وحشت. کشاند می

دوش دارد که  ها از شستن آن عاجز است و ضحاك مارهاي خود را بر ي اقیانوس که آب همه ندیب یممحوناشدنی بر دست خود 
اك می... . رویند  هر چه بریده شوند از نو می خاطر خواهد شد پندارد که اگر فریدون را به چنگ آورد و بکشد دیگر آسوده ضح .

گزاران و  ي خواب یکی به وسیله(اند،  هر دو از مرگ خود باخبر شده. ي فلینس پسر بانکو دارد ماکبث نیز همین گمان را درباره
  ).1374اسالمی ندوشن،(»تا بر تقدیر فایق آیند کوشند یم، و بیهوده )ي جادوان یلهدیگري به وس

  

  محضر ساختن ضحاك، سرآغازي بر پایان کار او

اك در آخر کار و زمانی که دیگر تقریباً مطمئن شده است که منحنی حکومتش سیر نزولی خویش را آغاز کرده          ضح
به همین جهت . پسند براي اعمال ننگین خویش دست و پا کند توجیهی عموم خواهد یمان است، همانند بسیاري از جنایتکار

که به قول دکتر  خواهد یم ها آنکند و از  گروهی از درگاهیان خود و نیز معتمدان قوم و نمایندگان اصناف مختلف را جمع می
در همین مجلس است که کاوه . ی و امضا نماینداو را نموده و محضري را در این خصوص گواه» ي تصدیق حسن سابقه«ندوشن 

کند  ي آتش انقالبی را روشن می آید و جرقّه ي صنف آهنگران نخستین بار در برابر ظلم دیکتاتور جنایتکار به خروش درمی ندهینما
اك و دستگاه حاکمه سوزاند ي فاسدش را در خود می که بعدها ضح.  

هیجدهمین را هم به  خواهند یمکردن مارهاي ضحاك از دست داده است، و چون  کاوه هفده پسر خود را براي سیر        
اك چنین می آورد یمشود و فریاد اعتراض بر  ي صبرش لبریز می همین منظور ببرند، کاسه گوید و نزد ضح:  

  ز شاه آتش آید همی بر سرم  زیان مرد آهنگرم یکی بی

  ان داوريبباید بدین داست  تو شاهی و گر اژدها پیکري

  تراست یشاه کشوربه اگرهفت
  

  ماست بهر همه یوسختچرا رنج 
  )44ص1،جنامه شاه(

 گوشان به حلقه، اما در واقع کشند یمیی که ظاهراً  سمت نمایندگی اصناف را یدك ها سیل کاسهخطاب به  گاه آنو         
  :آورد یبرم، فریاد ضحاك بودند و بدون چون و چرا محضر او را گواهی کرده بودند
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  سپردید دلها به گفتار اوي  روي دینهاد دوزخ يسو همه

  نه هرگز براندیشم از پادشا  نباشم بدین محضر اندر گوا

ید و بسپرد محضر به پاي  يزجا لرزان دوبرجستیخروش بدر                                                                                
  )45ص1،جنامه شاه(

  علل ظهور ضحاك

. توانند دخیل باشند شایان ذکر است که در ایجاد هر نوع تغییر در ساختار حکومتی یک مملکت، عوامل گوناگونی می         
از درون تواند همانند یک موریانه درخت حکومت را  توان به فساد سیاسی درون سیستم حاکم اشاره کرد که می ي آنها می از جمله

ل کنند، غرق . از هم بپاشد یکی دیگر از این دالیل فشار اقتصادي شدید به مردم اگر به آن اندازه شود که نتوانند بیش از آن را تحم
ایجاد . انجامد بار آوردن آنها نیز در نهایت به فروپاشی سیستم می کاره یبها و تنبل و  کردن مردم در انواع تنعمات و خوشگذرانی

شوند، و باالخره با  مدت کارساز باشد، اما در درازمدت مردم در برابر آنها مقاوم می تواند در کوتاه استبدادي و پلیسی نیز میفضاي 
بهت و بیم از این فضا در میان مردم کاهش می یابد و ایشان جرأت اظهار مخالفت یافته و  یکی شدن سپاه حکومت وقت با ملّت، اُ

ل نمیدیگر زندگی در قید و ب ف آن که در چنین مواقعی، بسیار اتّفاق می کنند، نکته ند یک حاکم مستبد را تحمافتد  ي قابل تأس
شود و مردم براي رهایی از دست یک رهبر ستمگر در دامان ظالم دیگري گرفتار  که انقالب و اعتراض مردم به بیراهه کشیده می

  .افتند چاه می شوند و به قول مردم عادي از چاله درآمده و به می

ي  جمشید قدرت سیاسی را مطلق، همه«: گوید رضا قلی در خصوص آخر حکومت جمشید و برگشتن مردم از وي می علی
ي بازگشت فرّ یزدان از او،  خداوند نیز از وي روي برگردانید و در نتیجه. نیروهاي مخالف را حذف و دعوي خدایی کرد

ي سیاسی الزم براي ها اهرمنصب پادشاه به صورت واقعی و عینی دخالتی ندارد، از  اي که بر جامعه. گون گشت روزگارش تیره
ماند، پادشاه هم در مقابل اختیارات خود،  خلع حاکم نیز برخوردار نیست، تخت شاهی صرفاً به کمک نیروهاي ارتش برپاي می

تی در مقابل ملّت احساس نمی اي راه  ، تنها راه ارادي باقی مانده براي چنین جامعهکند، اگر از راه برگشت و ظلم پیشه کرد مسئولی
خواهد بر عوامل اجتماعی تأثیر گذارد و پادشاه را سرنگون کند و پادشاه دیگري  دعا و نفرین است، او از این طریق می

  )67ص1377قلی،(»بیاورد

ي ماندگاري نظام  تثبیت اوضاع در نتیجه شود که دیگر نیروهاي اثرگذار در روند توجه صرف به قدرت نظامی باعث می         
هاي کمونیستی فروپاشیده و در رأس آنها شوروي  هایی چون نظام این موضوع را امروزه نیز در مورد حکومت. نادیده گرفته شوند

ث در عراق هایی استبدادي همانند حکومت بع خواستند حذف کنند و نظام سابق که دین و بسیاري دیگر از نهادهاي اجتماعی را می
ي  دانستند و از ناحیه گر مردم خود می و پینوشه در شیلی و امثال آنها که به طور کامل بقاي خویش را در قدرت نظامی سرکوب

  .مشاهده نمود توان یمهمان مردم به زیر کشیده شدند، 

هر یک از نیروهاي «: نویسد و چنین میداند  نادیده گرفتن نیروهاي اجتماعی را از عوامل ظهور ضحاك می رضا قلی علی          
اك خواهد بود، حکومت نظامی و تلقّی این که همه اجتماعی، مثل موبدان که حذف شود، زمینه ي  ي مساعدي براي ظهور ضح

و  کند یا به مرور تخریب می ردیگ یمشود، از عواملی است که نیروهاي دیگر اجتماعی را نادیده  برازندگی کشور از سپاه ناشی می
ل این که از نظر پشتوانه: این به دو اعتبار، از عناصر بروز ضحاك است ه را از همه ي نیروها به  –ي فکري  اوفرهنگی این توج

کند و این امر زمینه ي مساعدي براي قدر و بهاي بیش از اندازه دادن به این نیروست و از طرف دیگر هم عمالً  ارتش معطوف می
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اي سامان دهد و  که براي نیروهاي نظامی جایگاه ویژه دهد یمماعی را به سوي چنین گرایشی سوق ساختار مادي نظاك اجت
تجربه نشان داده است که پادشاهان ناالیق با تکیه به نظام ارتش غیر قابل کنترل، مضّرترین نوع . نیروهاي دیگر را تضعیف کند

اي از اجزاي الینفک تاریخ سیاسی  سیاسی متّکی بر فرهنگ قبیله حکومت سیاسی را تشکیل داده ان که متأسفانه این نوع قدرت
  )50ص1377قلی،(»ي ایران بوده است گذشته

یکی از این دالیل جبرگرایی بودن مردم ایران . دالیل گوناگونی داشته باشد تواند یمي ضحاك  تداوم حکومت ظالمانه        
اك را سرنوشت بر آنها  کردند یمآنان فکر . از لحاظ فکري در آن دوره بوده است تحمیل کرده است  -حاال به هر دلیل –که ضح

ل ندارند و آنها چاره ه شدن  توان در ایجاد روحیه علّت دیگر را می. اي جز تحم ي یأس و ناامیدي و ترس دانست که پس از ار
ها حکومت چنین شد  قدرت و پس از سال تصور عمومی این گونه بود که حاال که جمشید با آن همه. جمشید بر جامعه حاکم شد

  .توانیم بکنیم ما چه کار می

اك، میدان دادن به سپاهیان جنایتکار و اراذل و اوباش است براي آنان . یکی دیگر از علل طوالنی شدن مدت حکومت ضح
ارت و چپاول و خواهند باز بودن دست براي غ تنها چیزي که می. کند نوع حکومت و شخص حاکم به هیچ وجه فرقی نمی

خدمتی هستند، حتی اگر به قیمت ضعف و یا نابودي مملکت و ملّت خود  اندوزي است و در مقابل، حاضر به هر نوع خوش ثروت
اك این فرصت را در اختیار آنها گذاشته بود. آنها تمام شود ضح.  

ا اي از مردم را نیز می پروري پاره فرهنگ ضحاك        اك دخیل دانست قل تداوم بدکرداريتوان در ظهور و یا حدهاي ضح .
ه اند، اما چاپلوسی چه بسیار حاکمانی که در اوایل خیرخواه و نیکوسیرت نیز بوده اي رسانده  اي از درباریان آنان را به مرحله هاي عد

حتی ادعاي خدایی  است که باور کنند تمامی این تملّقات در خصوص آنها واقعیت دارد، لذا شروع به بیداد و زورگویی و
بینیم که در ابتداي کار حتی شاید با  هاي کوچک را در برخی ادارات دولتی می هاي این ضحاك همین امروز نیز نمونه. اند نموده

ت خدمت مسئولیت را پذیرفته ا چاپلوسان از آنها افرادي مستبد ساخته نیلذا به قول. اندیشند اند که تنها به منافع خویش می اند ام 
  )154ص1377قلی،(»گردد فریدونش پس از چندي ضحاك می«آقاي رضا قلی همواره 

ي انزواطلبی و معبد و  ي ایرانی تحمیل شده است روحیه هاي نظامی و سیاسی که بر جامعه متعاقب اغلب شکست        
ه برده و در واقع منتظر ظهور یک منجی نشینی بر جامعه مستولی گشته و مردم به عرفان و دعا و راز و نیاز با معبود پنا خانقاه
گرداند و به دور  ي از دست رفته را به مردم باز می کرد و روحیه اي قیام می تا کاوه دیکش یمها طول  ماندند و باید سال گر می معجزه

د و یکرنگ می غول در ایران ي م نشینی را پس از حمله گري و خانقاه این وضع روحی صوفی. ساخت یک هدف واحد همه را متح
 .بینیم می

  پایان کار ضحاك 

  :گوید فردوسی در مورد پایان کار ضحاك می

  سرش باسمان برفرازیده بود  طلسمی که ضحاك سازیده بود

  که آن جز به نام جهاندار دید  فریدون ز باال فرود آورید

  همه نامور نرّه دیوان بودند  جاودان کاندر ایوان بودند زان و
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  کرد پست گرزگران بهسرانشان 
  

  نشست از بر گاه جادوپرست
  )50ص1،جنامه شاه(

ي خویش را طی کرده است، با قیام کاوه  ي تربیت شاهانه فریدون که تحت سرپرستی مادرش فرانک در دامان کوه دوره        
اك می پرچمدار نهضت مردم می و همسران غصبی او را که از نژاد کیانی و از خواهران جمشید بوده شود  گردد و وارد کاخ ضح

گیرد، اما سروش او را از این کار  پس از اسیر کردن ضحاك تصمیم به کشتن او می. و به همسري برمی گزیند کند یماند آزاد 
 دربند  که  دانست  اماره  نفس ازنمادي  جااین در شایدبتوان ضحاك را. خواهد تا در دماوند کوه به بندش کشد بازداشته و از او می

  .مصلحت است تا کشتنش  به  شتریب او  داشتن

  سوي شیر خوان برد بیدار بخت  را بسته سخت ضحاك گونه بران

  رانگون آردسرش که خواست یهم  همی راند او را به کوه اندرون

  ی راز گفتش به گوشکی یخوب به  بیامد هم آنگاه خجسته سروش

  این بسته را تا دماوند کوهکه 
  

  ببر همچنین تازیان بی گروه
  )56ص1،جنامه شاه(

  :و باالخره

  بدان تا بماند به سختی دراز  فرو بست دستش بر آن کوه باز

  بماند او برین گونه آویخته
  

  وزو خون دل بر زمین ریخته
  )57ص1،جنامه شاه(

. پیروز شد تصمیم به کشتن او گرفت) ضحاك(دهاك  گامی که فریدون بر اژيهن«: گوید استاد پورداود در این باره می        
) موجود اهریمنی خزنده(تو او را اکنون مکش زیرا زمین پر از خرافستران : اما اهورامزدا او را از این کار بازداشت و به او گفت

  )191ص1355پورداود،.(»خواهد شد

ي آهنگر است که همانند بسیاري از پهلوانان الیق  ست دادن ضحاك، همان کاوهاما باید گفت قهرمان اصلی در شک         
  .ي ترقی دیگران شد دیگر به دلیل نداشتن نسب پادشاهی، پلّه

اك به عنوان نماد شاهنشاهی از لحظه«: نویسد اهللا رضا در این باره می استاد فضل            اي آغاز شد که  شکست روانی ضح
  )81ص1371رضا،.(»بر درباریانش با سخن آهنین درست و درشت فرو کوفت و طومار ماردوش را در هم دریدکاوه او را برا

اك به دلیل سکوتش در مقابل خروش کاوه انتقاد می گویند کنند و می بزرگان قوم از ضح:  

  به سان هماالن کند سرخ روي  گوي ي خام کاوه تو شیپ  چرا

  همه محضر ما و پیمان تو
  

  بپیچد ز فرمان تو بدرد
  )45ص1،جنامه شاه(
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اك در مقام توجیه و پاسخ می گوید و ضح:  

  دو گوش من آواز او را شنید  درگه پدید آمدز کاوه چون  که

  و او ز ایوان درست من انیم
  

  برست  یکی آهنی کوه گفتی
  )45ص1،جنامه شاه(

بار ضحاك را توجیه نموده و گناه  گر با دیدي جبرگرایانه، تا حدود زیادي اعمال جنایتاهللا رضا در جایی دی اما فضل         
ي  به عنوان وکیل مدافع ضحاك شاید بتوان در محکمه« : گوید اندازد و می تمام آنها را به گردن قضا و قدر و سرنوشت شوم او می

همان یک جرم مغز شکستگی ابلیس و همراهی با . به در برده استداوري خوانندگان چنین گفت که فرد را از آغاز ابلیس از راه  
  )47ص1371رضا،(.»کش نیاید به کار دارد به کژراهه است، در همه آن کند  اینک هر قدمی که برمی. او کافی است

  

  :      گیرينتیجه

ا خاطره          اك سرنوشتی همانند اغلب ظالمان یافت، امگرچه به صورت یک افسانه باشد باقی اش همواره ا به هر حال ضح
از اوایل عهد اسالمی هنوز این افسانه در ایران باقی بوده است که ضحاك در کوه دماوند محبوس است و هنوز زنده است . ماند می

  .، بول اوستدیآ یمگرمی که از زیر کوه بیرون  و آب
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  :منابع

  قرآن مجید

  .ایرانی در دوران باستان، انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهراني ها شیکو  ها نید)1383(ابوالقاسمی، محسن 

  .، انتشارات آثار، چاپ سوم، تهراننامه شاهزندگی و مرگ پهلوانان در ) 1374(اسالمی ندوشن، محمدعلی 

  .ي مزدیسنا، نشر مرکز، تهران دانشنامه)1371(اوشیدري، جهانگیر

  .، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهراننژاد یانزابنظر رضا ي تاریخ بلعمی، زیر  دهیگز)1374(بلعمی، ابوعلی 

  .فرهنگ ایران باستان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران) 1355(پورداود، ابراهیم 

  .ي فردوسی، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ سوم، تهرانها شهیاندپژوهشی در ) 1371(اهللا فضلرضا،  

  .گل تا رنج خار، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ دوم، تهراناز رنگ ) 1373(سرامی، قدمعلی 

  .ي منوچهر فرهنگ، انتشارات آگاهان، تهران ي ایران، ترجمهها نید)1377(گئو ویدون، گرن

  .یی در ایران،انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، تهرانسرا حماسه) 1369(اهللا حیذبصفا،  

  .، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهرانمول ژول شاهنامه، به تصحیح) 1374(فردوسی، ابوالقاسم 

  .ی خودکامگی، نشر نی، چاپ هفتم، تهرانشناس جامعه)1377(قلی، علیرضا 

  .فردوسی و شعر او، انتشارات طوس، چاپ سوم، تهران)1372(مینوي، مجتبی 
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٢٢٨  

  بوطیقاي شعر سنایی

  )نقد شعرا در حدیقه و دیوان حکیم سنایی غزنوي(

  

   1ی ساالريمصطف

  2حمید صمصام

  3ترمه فرحی

  

  :چکیده

را در  يانتقاد يدیاست که ضمن اشعار خود فوا ی، متعلق به شاعران یادب فارس ياز نظرات انتقاد یسهم قابل توجه       
هم از  موسوم است  "نقد شعرا "که به یینقدها نینمونه چن. شعرا عرضه کرده اند  گریاز د يریخرده گ ایو شیشعر خو فیتوص

 يها تاکنون به گونه ا قضاوتحاصل این  است و متأسفانه اریبس تیاهم يدارا یو اجتماع یخیو هم از لحاظ تار ینظرعلم نقدادب
 ي ادبی ایران گذشته در يانتقاد يها انیجر يانداز یدر پ یفرهنگ فیط نیمهم تر،شاعران  .دهینگرد يجمع آور يمنظم و ادوار

 ایکه کمتر شاعر و  ياست به حد افتهیآثار منظوم رشد و گسترش  انیدر م ،ییاز هر جا شیو پ شیب یادبدر واقع نقد . بوده اند
، مقاله نیاز انجام ا یهدف اصل. وارد قلمرو نقد نگشته باشد یکه در شعر و نظم خود به نوع افتی توان یگذشته م ررا د یناظم

ین لحاظ که به عنوان شاعري صاحب سبک در برهه اي حساس و مهم از ي نقد شعر است و از ا حوزهطرح دیدگاههاي سنایی در 
و در شعر شاعران پس از خود بسیار  ادوار شعر فارسی ایستاده و  داراي سه ساحت مختلف فکري و شعري در ادب فارسی است

بطور جدي شعر را به شریعت گره ، سنایی اولین کسی است که  ابدی یمي این مقاله در  خواننده .باشد یممؤثر بوده ؛ حائز اهمیت 
  .تازد یم،  کنند یمزد و گرچه مقام شاعر را پس ازانبیا واولیا قابل ستایش می دانداما بر آنان که مدح ظالم 

  

.شرع شعرا، شعر، ، نقدسنایی :هاکلید واژه

                                                        
 M_salari42@yahoo.com-عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان      - 1
 Hamid.samsam48@yahoo.com    استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان - 2
 Termefarahi20@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان      - 3

mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
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   رانیدر ا ینقد ادب

از اسالم  شیپ رانیدر ا یدر قلمرو نقد ادب یوجود تأمالت يایگو ییها کهن دارد و نشانه يا نهیشی، پرانیدر ا ینقد ادب دیترد یب«
 رهیکرده اند که در نوع خود، دا ادینامه  نییبه نام آ یاز کتاب میو ابن ند ی، ثعالبيمسعود رینظ يمعتبر بانیمورخان و اد. است

کهن  ریو به تعب ينامه نگار وهیو ش یادب يها یکتاب به دانستن نیاز ا یبوده است، بخش یاز فنون و علوم در عصر ساسان یالمعارف
مطرح شده  انهیم یبه فارس زیاز کتاب فن شعر ارسطو ن ياحتمال ترجمه ا یحت گرید ياز سو. اختصاص داشته است يریتر، به دب

 ینسبت به نقد ادب يتر و شامل تر قیعم ينگرشها يایگو تواند یداشته باشد م تیموضوع قطع نیاگر ا. است
  )1388،55م،صمصا(».باشد

در  ییها اشارات و نکته ي، دارارانیا یآثار ادب نیکهن تر. بالنده داشته است یحالت یبعد از اسالم نقد ادب رانیا یادب راثیدر م
 ییافتهایشامل در گرید یو برخ رندیگ یرا در بر م يانتقاد يدیکوتاه، فوا يآثار در شکل داستانها نیاز ا یبرخ. هستند ینقد ادب
که  هیعروض و قاف نهیدر زم يکتب متعدد. زبان است یفارس بانیشاعران و سخنان اد يها و سروده یفارس يها در تذکره يانتقاد
المعجم و  رینظ يآثار بعد رایبوده اند ز زین یدر نقد ادب يدیکرده است، قطعا متضمن فوا ادیدر چهارمقاله از آن  یعروض ینظام

  . برخوردار هستند یتیفیک نیترجمان البالغه هم از چن

  

  نقد شاعران - 

را  يانتقاد يدیاست که ضمن اشعار خود فوا ی، متعلق به شاعرانیفارس یادب راثیدر م يانتقاد يافتهایاز در یسهم قابل توجه«
 رایبس یدر شعر فارس یینقدها نیچن يها نمونه. عرضه کرده اند گرانید يها بر سروده يریخرده گ ایو  شیاز شعر خو فیدر توص

لفظ  "از يبرخوردار یعنیاز شعر خود  يبه جنبه ا "یمادرِ م"در قصده  یاست که رودک يموارد آن اشاره ا نیاست، از کهن تر
بهره از لذت و  یاز معاصران خود، که شعرش را ب يدر خطاب به شاعر یبلخ دیشه يداور ایو . دارد "آسان یخوب و معن

در شعر  يارزشمند يارهای، معیبلخ دیاز نظر شه يموارد نیکه حضور چن رساند یمدانسته است و ) ، جانیمعن(= حکمت و چم 
تصور  يسخن سهل معنو ارشیکه مع یدر نظر فرخ يمقوله است اوج توان شاعر نیو باز از هم. است شده یدانسته م

  ) 42، 1377، یامام(».شد یم

مثال شاعران عصر  يبرا. روزگار شاعران بوده است يعرش يمتأثر از سنتها داًیشد هایداور نیاز ا ياریاست که بس یگفتن
 یتلق یو با نوع مانهیحک دیاست، همواره با د یدر شعر فارس یعلم نیکه دوران نفوذ مضام یو روزگار رواج سبک عراق یسلجوق
بر شاعر نامور » يعنصر« فیاست و در قطعه معروف خود با رد یشاعران نیزمره چن ازکه  یخاقان. ستندینگر یبه شعر م یمنطق

و اعصار  یچندان مطرح نبوده است و در روزگار خاقان يروزگار عنصر يشعر يکه در سنتها ردیگ یم ییها خرده يدوره غزنو
ممدوح و  يرا به خاطر نوازشها يعنصر ،در آن سروده یخاقان. است شده یدر شعر محسوب م یارزش يارهایبعد از اوست که مع

 يشاعر وهیاز ده ش وهیش کیو شهرت او را در گروِ  داند یاهم بوده است، تنها در مدح و غزل موفق مفر شیکه برا یمقدمات گری
 نیدست نبوده است و همچن رهیچ یحکم نیمضام يها نهیو به اصطالح زم» و وعظ و پند قیتحق«در  ياز جمله آنکه عنصر داند یم

هنرمندانه شاعران نسبت  یفتگیداشت که ش توان ینم يدیالبته ترد. استنداشته  ي، استادتیو دانش عرب ریو تفس يریدر انشاء و دب
نقد را به  يتا کفه ترازو شود ی، سبب مندیآ یدر م يگرید ندهیخود با سرا سهیکه در مقام موازنه و مقا یبه شعر خود، غالباً هنگام
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 نیدر ا ی، با آنچه فردوسنیریدر خسرو و ش کار خود سهیاست در مقام مقا یاز آن سخن نظام يمورد. تر کنند نیسود خود سنگ
را  یو اسکندرنامه، کار خود را به زر، و کار فردوس کری، هفت پنیریخسروش ریدر سرودن آثار خود نظ ینظام. داستان آورده است

 ونی، مدنیریوشرا در نظم داستان خسر یفردوس قی، توفیضیتعر یانی، با بنیریش واز خسر ییدر جا ی، و حتکند یبه نقره مانند م
خودش  ریتا به تعب کوشد یحال م نیبا ا یندارد، ول یتیاست که چندان واقع یالبته مطلب نیدانسته و ا نیسالط يتهایو حما تهایعنا

  . هم نرخ او را بشکند یآن دارد که کس میرا نبرد ، چه ب ینکند و آب کار فردوس ینرخ شکن

را  یفردوس ایدر نظم بوستان آنجا که گو يسعد. باشد يسعد يمنصفانه تر از دعو دیشا یخود با فردوس سهیدر مقا یکار نظام«
 یفردوس گرید ياز سو. دیرا به سنگ بکو) فیحر(=، سرخصم یحماس یآن است که با نظم ی، در پطلبد یبه چالش و مبارزه م

حاضر به آن  ي از   مقاله یکه بخش  بزرگ – آورد یم یقیکه بر شعر دق ينقد گونه ا رهم با تمام سالمت نفس و علو ذات خود، د
  : تند پروا نکرده است ي؛ از برخورد ابدی یاختصاص م

  نامه خسروان يچو آب روان              مبر دست ز يندار یطبع چو

  ینه یاز آن به که ناساز خوان             یگر بماند ز خوردن ته دهان

 زی، پرهزیکالن و گاه صرفاً تعارف آم يشهایاز ستا شوند یم گریکدیاز  لیتجل و دار ریکه درگ یهنگام ندگانیسرا نیاما هم و
نداشته  ی، اجتناببهیمغا ایبه مخاطبه  گرانید ادیکه از در هجو داخل شده اند، در زشت یهنگام گر،ید يو از سو)43-4همان،(ندارند 

  .است اریشاعران بس يوانهایدر د یحاالت نیچن يها اند و نمونه

را درباره  ندگانیسرا يدگاههاید تواند یهرچند م هایداور لیقب نیکه ا شود یشاعران، معلوم م يمختلف نقدها يها نهنمو از
کرده است و  دایپ یکامالً جدل یگاه صورت یروزگار آنان است ول يشعر يشعر و شاعران روشن کند و غالباً منعکس کننده سنتها

  . همراه شده است یشخص طفو عوا قیاز سال يا زهیاغلب با آم

داشته باشد به عنوان قاعده مطرح  ییاصول قابل اتکا تواند یم يخود را که به دشوار یذوق يموارد باورها شتریدر ب شاعران
را  انیذهن نقادانه شعر آشنا توان یکمتر م یول دینما یخود، جاذب م يشعر گاهیباورها در جا نیسبب اگرچه ا نیکرده اند و بد

  . اقناع کند

آن  یو معن کیرا که لفظ آن ن ياشعار یدر سبک خراسان. و مرسوم بود جیرا یو لذا نقد ادب یادب قهیسل ینوع ییهر دوره  در«
  : دیگو یچنان که رودک دندیپسند یساده باشد م

  آسان یو هم به معن کین یچنان که طاقت من بود                          لفظ هم يشعر نکیا            

 جهیاغراق و غلو چندان مطرح نبود، بالغت و در نت نینخست يها و حماسه توجه داشتند، در مدح یمیبه ادب تعل یلحاظ معن به
مکتب خراسان  یپراکنده نقد ادب يها بحث مجموعه«) 94،1388سا،یشم(».ییابتدا اریمطمح نظر نبود مگر به صورت بس ینقد فن

با  نهیزم نیآن را در ا توان یاست که م یو المعجم تنها کتاب شود یدوره جمع م نیا انیدر پا يراز سیسرانجام در المعجم شمس ق
 نیفراوان در ا يها و با دادن نمونه یدارد و هم به نقد معان تیهم به نقد الفاظ عنا سیشمس ق. دیسنج یعرب ینقد ادب میکتب قد

و  هیو قاف انیو ب عیکه مسائل بد یکتاب یعنینوشته نشد،  یبک عراقدر مورد س سیکتاب نف نیا ریمتأسفانه نظ. کند یبحث م ها نهیزم
  )98همان،( ». کند یو حافظ بررس يعروض و نقد و سبک را به لحاظ شعر امثال سعد
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 دیتقلی را فرخي و عنصري بخصوص غزنوي مداح بود و روش شاعران شاعری خود ادبی زندگیی در بخشی از سنا
 نیاالبته باعث ).169: 1385زرقانی، .(اند کرده میاوتعظوبه ارزش سخن  دهیسنجزرگ،خود را با او یی شاعران بسناپس از .کرد یم

ی در حد ادبي ها هیآرای و سود جستن از انیبي گوناگون ها وهیش یی است که باسناي سخن محتواو  شهیاندی، گسترة فتگیشهمه 
  .ی به نظم در آمده استعرفانتأثر از شور و حال گون و م گریدی تیفیکي و با هجري پنجم و ششم ها سدهمتعارف 

سنایی شاعري است که از منظر سبک شناختی در سه سطح زبانی ، فکري و ادبی صاحب روش و شیوه اي ممتاز و منحصر به 
شاعري در ي شعر و  دربارهي دیدگاههاي سنایی  عمدهدر این مقاله .باشد یمفرد ، بنابراین بررسی بوطیقاي شعري او بسیار مفید 

  : شود یمذیل سه مبحث بررسی 

  سنایی و دیگر شعرا -1
 گره زدن شعر به شریعت -2

  ي سنایی شهیاندجایگاه و مقام شاعر در  -3
  

  سنایی و دیگر شعرا - 1

یی دارد که گاه حاوي نکات مفید انتقادي است و ها قضاوتي شعر شاعران همعصر خویش  دربارهسنایی در دیوان و حدیقه ، 
از مجموع ستایشها و یادکردهایی که از چند شاعر در آثار خود دارد ،چند مورد را با ذکر .گردد یمواردي ذکر به جهت اهمیت م

و امیر معزي و مواردي نیز بدون نام خاص آورده و مهمترین آنها که ) احتمال زیاد نظامی عروضی(نام ، چون مسعود سعد و نظامی 
  .گردد یماست ذکر ي نقد شعر  دربارهي آراي شاعر  دربردارنده

  :ي با مطلع مختارابوعمرعثمان بن عمر  میحکسنایی قصیده اي دارد در وصف خواجه 

  1)1/281(گربود ذره اي از خاطر مختاري تیر       نشود پیش دوخورشید و دو مه تاري تیر

  : شمرد یمابیات چنین بر  بیتی ، سنایی پس از ذکر تعارفات کلی ، اوصاف شعر عثمان مختاري را در این 38ي  دهیقصدر این 

  رینظ دیدشغــل مرا  نیدر ــدیدچـــون تــرا          ـــکیلندانســت و  میــرینظدهــر در شعــر 

  ریشعي سوي من چو خران زري سوي               چون شهان شعــر کویندر جمــله تو از دولــت  ــکیل

  ریدب شهیاندبصـــد  سدینبهفتــه  ـکآنچــه ی    ی به از آن انـــدر نظــم بگوئــ شــهیانـدی بتـو 

  .)همان(ــریپی نو طلبـد عـالـم همــهـر زمـان نـور             ی نـوت در هـر گــوشزمعنــ کهی جوانـي ا

  .نهد یمیی او را ارج سرا ههیبدو  شمرد یمي شعر خویش براو مانند  رینظشعراو را عالمگیر و 

                                                        
عدد سمت . می باشد 1380آدرس ابیات بر اساس شمارة صفحه در دیوان سنایی ، تصحیح مرحوم مدرس رضوي ، انتشارات سنایی ،  -1 

 .بیانگر شمارة بیت و عدد سمت چپ شمارة صفحه  است راست ممیز
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ي اشعار( شعر ارزشمند و فاقد ارزش زیتما، بر داند یم رگذاریتأثاو را الهام بخش، راهنما و  شعر خوب و با محتواي نیهمچن
 ستهیشاشعر . نهد ینماما معیاري در این قضاوت در اختیار خواننده  دینما یم دیتأک) همچون در ارزشمند و مانند خرمهره فاقد ارزش

شعر عثمان مختاري را . ی شماردشاعرمممدوح را موجب خلود شعر و نام  تیحماو  داند یم دیخورشرا پرتوافشان همچون  کوینو 
مطلع شعر تو چون «:  دیستا یماو را )24بیت (و بویژه  حسن مطلع و بدیهه گویی  داند یمي هرطبقه از مردم  قهیسلي مطابق شعر

  .داند یمو نیز معنی شعر او را نو ) 20بیت (»مطلع شمس است

ی ادباوصافی کلی و تعارف گونه است که فاقد ارزش نقد  شتریبعر او دارد همانطور که گفته شد ، از ش کهی فاتیتوصالبته 
شعر ترا نقل » حکما«، ندیسرا یمدر شاخ ، شعر تو را » مرغان«شعر تواند،  نیچ نکته» ریتزهره و «ی چون فاتیتوص ذکر. باشد یم
  ...و » شعر بکردختر «ی چون صفات او ی کنند یم

و  کرده فیتصن قاعاتیادر علم  کهی اصفهانلسان الدهر ابوالفتح  نیذواللسان نیالدتاج  کتاب شیستاي در زنوغیی سنا
  :ي قصیده اي دارد با مطلع و تیشخصدر مدح  نیهمچن

  )1/635(ي    براو مر ترا با طبع شد از دل  دید کهي           هر دلبري در پرآمده همچون  داریپدي ا

  :  شمرد یماوصاف شعري اصفهانی را چنین بر ي فوق  دهیقصدر 

و در شعر  هیپای هم فارسي را شعر وی شمارد، م ختهیآمدر هم  شکرو همانند گوهر و ) 4بیت (ی مقفي را موزون و واشعار      
ي را و. داند یم زیانگآن را بر روح و روان بشر شگفت  ریتأثو  انگارد یمي را خارق العاده واشعار . خواند یمي بحترعرب همچون 

ی و غن اریبس میمفاهي پرمغز با شعرشعرش را . آن است کناری در کوچک کاري شاعر که داند یم ریتفسدر  قدریعالی مرجعو  شوایپ
ي شعر ابوالفتح برا کهاز جمله اوصاف دیگري . شعرا دانسته است گریدي شوایپو او را در عالم شعر ساحر و  داند یمی آسمان
ی معاني دون مقام اوست، شاعر، بایزی، همچون ابرو آسماني شعري گوهر صفا، سحر مطلق، دارا: شمرد عبارتند از یبرمی اصفهان
ي  نکتهدر این مورد نیز .گرانیداهل سخن و مؤثر در شعر  دیسی گشته، معاني جستجواست، شرق وغرب را در  قیعمي اش شعر

  .رود یممرسوم بشمار و از جمله تعارفات  گردد ینمانتقادي خاصی مستفاد 

  :دیفرما یمشاعر  نیالد نیمکي دریکی از ترمیب بندهاي خود ، با مطلع ذیل ، در مدح غزنویی سنا

  )1/760(مباش  منیاهري جفت دار ارچون فرشته ی    ی بگذر از جان در پناه تن مباشسنائي ا

  :مورد توجه قرار داد توان یمدر این شعر، چند بیتی را 

  يفاي و تنگ همچون چشم دلربا تهایقاف    چکلي ابرواشد همچو شعر او پرورده ب

  يفزای معنی طراز و در سخا معندر سخن       در جهان  دمیندمادح و ممدوح را چون او 

  )5/763-8(  يهماآب گردد استخوان ناچار در حلق     از خاطر او حشو و لحن    گمانیبگردد  ستین

  يزدای انده کي و آن یفزای قوت کی نیا   اب  و شر کبابستی و الفاظ او همچون معن...

  )9/763-11(يقباچون  تکلّفی وب چابکستشعر ناخوش چون دواج        شعراو بس  تکلّفخوش نباشد با 
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  ستیســاحــرمن آن  کینزدبود  گریدي شاعر            ستیشاعر کاني مانه شعر است ار چنان شعرها

  )1/764و2(غرر    دمید نکتهاو  حیفص دمیدلفظها           نظر مکردی ساعتخواجه  فیتصني در آن د   

  و معتبر حیصحی و سالم وافساختهاشان        و منسرح  عیسر کاملوافر و  مرکبانشان

  )764/  7و8(همچو خور  کفدر  غیت وانیکمصاف         خود بر سر همچو  شیپی اندر جوشن لفظ آمده معن

  )4/765(ی  هم دیآ لیجبرئی اعلی از فردوس گوئ    و روداز انشاء طبع ا کهی معنو  نکته

 گریکدی شعرا به یکینزدباعث  کهي فردو  شمندیاندي فاضل و شاعررا  نیالد نیمکي ، غزنویی سنا میحکدر اشعار فوق      
ی تکلفی بی و انرو.ی شماردمی روح و روان راحتو باعث  دهیسنجي پخته و شعررا  نیالد نیمکیی شعر سنا. کند یمی معرفاست 
باعث سعادت  نیالد نیمکشعرش از فصاحت و بالغت برخوردار است، اشعار خواجه . مفهوم آن است قیعم دركي باعث وشعر 

  . جامعه است

  . دهد یمي شعر بسیار اهمیت  دربارهي سنایی آنکه ، او به قضاوت مردم  گذشتهي ها قضاوتي قابل ذکر در  نکته

: 1380مدرس رضوي ، (نطامی عروضی یاشد ستیبا یمکه به زعم مرحوم مدرس رضوي ،  –ی نظامي در مدح غزنویی سنا
  :دیفرما یم -) صدوسی و شش

  ی از فضـل تو پندارم قصبثــانصدر چــرخ   ي قصب هنگام نظمآرچون انـدر بنـان  کهي ا

  )1049/ 10(ذنب  کصد هزاران آفتـاب روشن اندر ی  چنانکی دارد روشنی معـان تــتیبی کــدر ی

  ي انصافسـت اگــر باشــد نـظام او را لقبجـا  در هر فـن زدانش ره بــرد با طبـع شعـر آنکه

  )5/1050و9(ي بغــداد بردن در عربتــازبـود     زشـت بـاشد  کـردنادب  تـركآوردن سخــن  شتیپ

ی نظام، و سخن گفتن در محضر دیستا یم اتیاب تک تکی روشن در معانو  نیمضامی را به خاطر نظامقطعه  نیایی در سنا     
هر فن زدانش ره  در« ویژگی دیگري که سنایی در شعر نظامی درخور توجه یافته ، آنست که . انگارد یمی ادبی بی و گستاخرا 

راري شدن ي تک بواسطهظاهراً دست یازیدن به چنین تفننات شعري ، . ، فنون مختلف علمی را با شعر بیان کرده» برد با طبع شعر
ي ورود مفاهیم عرفانی به شعر ،  طهیحمضامین مدحی ، مفري بر ابتذال بوده و سنایی چنین تالشی را ستوده ؛ که البته خود نیز در 

  .نسبت به پیشینیان آغازگر راه بوده است

به زندگی حکیم غزنه  ي مربوطها افسانهاز نظر مضمون و محتوا، در به وجود آمدن  ژهیویی، به سنای شعر گونگتنوع و چند 
 هیقافي شگریستاي حال ابتدایی در سنا که سانیبد. کند یم میتقسبه دو دوره  کمی شاعر را دست زندگافسانه  نیا. مؤثر بوده است

ي گشته است و معنوي خوار با عشق پسر قصاب، مجذوب و مشتاق عالم الي  وانهیدي مشهور گلخن و ماجراپرداز است و پس از 
ي از ودر روزگار  کهیی ها یمشغولي، و دل فکري ها شیگرای زمان، ادب جیراي ها سنتشاعر نسبت به  کردیروو  دید رییتغباعث 
و  دیآ ینماما از دیوان سنایی چنین تحول روحی بر . ي را دگرگون ساخته استوفراوان برخوردار بوده گشته است و شعر  تیجذاب

ي و صوفیانه را بهمراه داشته و از این لحاظ انسانی عجیب با شخصیتی دست کم سه یا ي مدحی ، هجوها شهیاندگویا تا آخر عمر ، 
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یافت که چهره اي منتقد و مصلح اجتماع از نوع ناصرخسرو را به نمایش  توان یمزیرا بسیاري از اشعار را  دینما یمحتی چهار بعدي 
  ) 146ي  صفحهي   دهیقصمانند .(گذارد یم

نه  که افتهی قیعمي آثارش بازتاب  هیکلیی در عرصه ي علم و ادب در سنا میحک اتینظر مییبگواگر خواهد بود  ستهیشا     
او در همه جا . برخوردار است ژهیوو ارزش  تیاهماز  زینامروز  بلکهاست  میحکآثار در عصر خود  نیاي ارزشمندتنها نشانه 

  .خرد، علم و دانش و ادب را موجب مباهات دانسته است

 کردهي را حفظ شاعرو نه هجا گفته است و حرمت شعر و  کردهرا نه مذّمت  چکسیه کهاست  نیاافتخارش  ریز اتیاب اما در
  :تا حدي فقط ادعاست نیااست، که البته 

  در نثر من مذّمـت و در نظم من هجا        چکسیه دستیندمرا  کهفخر بس  نیا  

  ام عطا  رفتهینپذاز دســت مهتـــران      ام گهر         نپــراکنده ناکســـاني پـــادر   

  )7/50-9(و شناسم به دل وفا   ــکیني ثنا میگو  به صحبت من ســـر در آورد         کهآن را   

   دیتأکي شعر و شعرا قداست و حرمتی خاص قائل است و بر حفظ شأن و منزلت آنان براي غزنویی سنا میحک
  :ي و شاعر داردراو نیب زیتمامقام شاعر و و  گاهیجابه شناخت  هیتوصو  دینمای م

  )192/6(ی شاخسار طوطي جای آسمان و سیعي جـــاهست       کهمشمر  انیراوشاعـــران را از شمار 

  )192/7(ی قرار بو آن چــون آب و آتش  نیاتو زعشق   است زر     نیرنگ خاكاست شعر و  نیرنگباد 

  )192/8( اریشهـــری باشـــی تاج بتا چنو در شهرها     ي سرآیی بر سنای چون وخاکي باد نیچنزان 

  )193/1(ی سپار م نیرنگی ستان و باد م نیرنگ خاكخران عشوه خر    نیزاخسان  گریدورنه چــون 

را در  دیتوح که داند یمی کس نیاولو خود را  کند یمیی همگان را به خواندن اشعار عارفانه خویش در همه حال سفارش  سنا
  :ردهشعر آو

  )602/7(ی بستائ ریدو مهتــر ســزدگر  کهتــر شیبپ     خـوانیمي ببر شعـر من و در شهــرها راو ایا

  )602/8(یی اساینگر  دیشا دیتوحاز خواندن  ـــزینتو     دیاساینآسمان هرگز زگشت خود  نیکاچنان 

ي اوست  نقادانهشعر و شاعري است و بیانگرنگاه در پایان این سخن ، نمونه اي از تصاویر شعري سنایی را که بیانگر توصیف 
  .خواهیم آورد

  

   گره زدن شعر به شریعت  - 2

 قیدقي  رابطه فیو توص فیتعر یدر پ یفارس اتیو هدفمند در ادب يجد اریبس یاست که به صورت يشاعر نینخست ییسنا
شرع افزود، هر چند در عمل  تیبه وجود و هوشعر کاست و  تیتا آنجا که ممکن بود از ذات و ماه او. برآمد عتیشعر و شر
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 نیسنگ شیخو یزندگ ينشان نداد و عمالً کفه وجود شعر را همواره در ترازو شیخو يها و تعهد به گفته يبندی، چندان پاشیسرا
باب  نیخود را در ا دگاهید ي دهیچک يو. اعالم کرد عتیشر خدمت به یرا نوع شیخو یکه شاعرانگ نیا تینها. تر نگاه داشت

  . کرد تیو تقو دییکرد و با شعر هم آنها را تا انیدر مقدمات منثور آثارش ب

 يریتصو توان یبر اساس مجموعه آثار منظوم او، م زینوشته و ن قهیحد يدر ابتدا ییکه سنا يبر اساس دو مقدمه مهم و منثور
  . افتیدر ییسنا گاهیشرع بر شعر را از د يها يرترو رابطه آن دو با هم به دست آورد و علت ب عتیاز شعر و شر قیروشن و دق

  : شوند یسه گروه م یکلمه در هست یینها قتیها صرف نظر از زمان و مکان در برخورد با حق دو مقدمه ، انسان نیدر ا 

  . گردند یم گانهیبا ذات کلمه و نور و جمال  ، که ایانب -١

  .رندیگ یلمه بهره مبا درك صفات کلمه از نور و جمال ککه  یگروه، ایاول -٢

  . ابندی یاز جمال کلمه را در م ییها اقوال، پاره ایکلمه  يها که با شناخت جلوه یگروه،شعرا  -٣

؛ حال آن که گروه سوم با واسطه حروف از رندیگ یواسطه از کلمه، نور و جمال م یسه گروه، دو گروه نخست ب نیا نیاز ب
هستند  نیو اعانت دو گروه نخست يریدستگ ازمندی، نلیدل نینور کلمه محرومند و به هم واسطه یب داریچون از د ردیگ یم هیکلمه ما

  )دویست و سی –دویست و هجده  : 1389 ،مصفا( .نروند انیتا گم نگردند و گمراه نشوند و از م

که در بطن خود  یگاهیاج. دهد ینشان م ییسنا گاهینوع رابطه آن دو را با هم از دو   یشعر و وح گاهیجا ینگاه به روشن نیا
  . گشته است ییسنا دگاهیشعر و شرع از د ینیرا گنجانده است و مانع همسان ب يعمده ا يها و تفاوت زهایتما

با حق است  یگانگیوصال و  نیشرع به ذات خود در عمنجمله  شود یمالبته سنایی بین شعر و شرع از جهاتی نیز تمایز قائل 
( موضع با عنوان صبح صادق  نیدر چند زیتما نیاز ا ییسنا. ندیب یکاذب حق را م التییاوهام و تخ از يحال آن که شعر در پرده ا

 يها ، در نفسرسد ینم دیچون به خورش -با توجه به احسن الشعر اکذبه–صبح کاذب . کند یم ادی) شعر( و صبح کاذب ) شرع
علت . گردد یم دتریحق، هر لحظه روشن تر و سپ دیبه خورش که صبح صادق با اتصال ی؛ در حالگردد یم اهیرسوا و روس نینخست

شعر، ورود به از سوي دیگر نهایت رشد . حق دارد داریکه شعر در د یحجاب گریشرع و حق است و از د یگانگیسو  کیآن از 
گوهر رشد و  نیبرابنا. که خود شرع آن را روا شمارد يحرام و ناپسند است مگر در موارد يقلمرو سحر است و سحر اساساً امر

 یو روشن يدر رستگار یوح یقیگوهر حق یول ابدی یبروز م يکمال آن در ساحر تیو نها گردد یم دایحرام پ يشعر در امر یتعال
  . کند یم ییمطلق رونما

از صفات  يضمن انتساب مجموعه ا جا نیدر اسنایی . گردد یظاهر م ایشاعران و انب يفرد تیدر شخص گریتفاوت عمده د
پاره . ده شوندرشم ایاول یو حت ایو مشابهت با انب اسیکه قابل ق داند ینم یو زشت به شاعران، اصوالً شاعران را در حد و شان یلبس
  : است ری، اوصاف زگردد ینم دایپ ایو زشت شاعران که اساساً در نهاد انب یسلب يها یژگیو نیاز مهم تر يا

خود ؛ لیکالم موزون و مخ( نیاسارت در باد رنگ،) یشعر فروش؛  طال ( نیخاك رنگ ریاس،  یگدا صفت، عدم صداقت 
  ...و نحوست، یشرم یبی سخن ، قدرناشناس،  یو پر حرف یگیکم ما،نفاق ، ) شیعدم اعتقاد به گفتار خو( یعمل یب، ) یفتگیش

را به عموم شاعران  ییها نسبت نی، چناریسو در مواضع ب کند ینگاه را دنبال م نیدر همه آثار منظوم و منثور خود ا باًیتقر ییسنا
، همسان و يشاعر نیدر ع دانشیچون فقط او و مو ندیمبرا ییها نسبت نیاز چن ندیاو دییکه مورد تا یکسان ایالبته خود او . دهد یم
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ه به اختصار چند مورد گونه است ک نیو شاعران هم ایبه شعر و شرع و انب یینگاه سنا تیو کل یکل ینگاه. ائندیو اول ایهمصفات انب
  . میکن یرا ذکر م

  ) الف(          

  و شعر بدار  يشاعر نیدست از        چو شرع دادت بار  ییسنا يا

  نگارد اندر دل  ییکه گدا        ز شعر دل بگسل  يدیشرع د

  است  ي، مسخره ادیچون به سنت رس    است  يشعر بر حسب طبع و جان، سره ا

  ح دروغ زن باشد نور صب        شعت اول که شاه تن باشد 

  همه رمز است  اینکته انب        سخن شاعران همه غمز است 

   دیپو نیرمز، راه د نیبد نیو       دیجو یغمز، خواجگ نیآن بد

  که فزون شد به نور و نکاست       شع چون صبح صادق آمد راست 

  کرد  یچه خواه نیره نش يدارو        گرد  یسیبه گرد ع يدردمند

  باشد  ایشعر اندوه برک        باشد  ایهر کجا شرع انب

  1...و آن خوانند  نیروح ا ایانب        حکما طبع آسمان دانند 

  ) ب(          

   يشرعت آرد در تواضع، شعر در مستکبر    آنک  ربگذار و گرد شرع گرد از به يشاعر

   يساحر جهیالساحر نت فلحیجز ال ستیچ   يهرزه گو ي، اتیشد شاعر يخود گرفتم ساحر

  2..يشعر و شاعر التییرمز است تخ یغمز ب            اینطق انب التیتاوغمز است  یرمز ب

  ) ج(          

  خاك زن بر جمال شعر و شعار         بنمود صبح صادق شرع  يرو

  3صبح کاذب اشعار یچه کن        گر شعار شعر تو آمده، شرع 

  ) د(      :در باب شاعران 

                                                        
  743 صفحه قه،یالحق قهیحد ،ییسنا -1

  659 صفحه وان،ید ،ییسنا -2

 203 ص همان، -2
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   هیخا یب... چو  انیهمه عر         هیما یلتند و بآ یآن که ب

   رندیگ یجهان را بحسبه م ای         رندیطلبکار زرق و تزو ای

  کفش و کاله  يخواسته زو بها        شعر برده به گازر و جواله 

   يشعر را دو گرده بها کیکرده          يرایکهن پ انیهمچو خلقان

  خوانده مر زه را شکر پوزه        وزهیهمچو سگ در به در به در

   بایعبارت فرخچ و ناز در         نایرمه ناحفاظ و ناب کی

  ساده  ششانیشعرشان همچو ر        خلخال تاج بنهاده  يجا

   یز خوش زبان یبدزبان        را  ینشناخته معان چیه

  و جاسوسند  يخو لیهمه تطف      و منحوسند  يهمه ناشسته رو

  زان همه ساله خوار و محرومند        و طلعت شومند  يهمه با رو

  اه تکرار در مقوله فضول گ      وانکه هستند در سخن مشمول 

  را النده  شیهر سفله ر شیپ      جا خوانده  ستیدو دهیقص کی

  نمط سفته  کیخزف و در به         همگان مدح ناسزا گفته 

  سال و مه همچو ابلهان مغرور         خلق از افعالشان شده مهجور 

  بانانند  دهیهمه کورند و د          زبانان پر زبانانند  یب

  1!...کند دهینسلشان از جهان بر        کند  دهیشاه اگر کارها گز

  ) و(          

   يو منکر يو دروغ و منکر ییجز گدا  حذق و صدق  ینیشاعر نب کیهرگز اندر طبع 

   يگپ زدن بر عنصر ینیعشق بر محمود ب    در جهان  یخواه دید يازیهرکجا زلف ا

   2شاخسار یطوط ياآسمان و ج یسیع يجا        مشمر که هست  انیشاعران را از شمار راو

  

                                                        
  647-649 صفحات قه،یالحق قهیحد -1

 قهیحد: بهك .ر زین 661 و 641 ،1081 ،1082 ،669 ،658- 9 ،204 ،192 ،203: صفحات بهك .ر زین. 659 ص اشعار، وانید ،ییسنا -2
 745 و 707- 718 ،714 ،146 ،647-650 ،743-744 صفحات قه،یالحق
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  )466/6(ی محمد نظم حسان داشتن بزشت باشد        ترا     رایاي بگذار و گرد شعر گرد شاعر

  :ی محتوا و متملقانهباز گفتن اشعار  زیپرهی شعر و پاکحفظ تقدس و 

  )511/8( مکن نیکابتـــرا      جز عروس روح را از عقد او  دیآدر نظم از بحر خاطر چون بدست 

  )511/9( مکن نینفر تشنیخو، بر گرانیدبر  نیآفري حرص و آز        برایی باش فارغ از سنا چون

  )670/6(ی نادانو وقــت  ستیشوخي و سخـن           روز شــاعـررفت هنگام 

  

  ي سنایی شهیاندجایگاه و مقام شاعر در  - 3

اما این مقام به هر شاعري  ردیگ یمپس از انبیا و اولیا قرار گفتیم در چشم سنایی ، شاعر مقامی واال دارد و در مرتبه خلقت ، 
با لحن   داند یمي قدح و سرزنش  ستهیشاي اعمال و گفتار  بواسطهبلکه بسیاري از شعراي روزگار خود و حتی گذشته را  رسد ینم
که  يو با پشتوانه ا نگرد یامه شاعران مبه کارن داند یجدا بافته از جماعت شاعران م يکه خود را تافته ا یپروا و خشن، در حال یب

  . دیگشا یاز بزرگان عصر دارد؛ زبان به نقد و غالباً قدح شاعران م

  : ردیگ یم ياز شاعران عصر در دو قسم عمده جا ییمجموعه انتقادات سنا

 کردار  -

 گفتار  -

–درنگ کالمش را درباره شاعران  یب) ، شعراای، اولایانب(رابطه سه گانه خاصان با وجود  ریپس از تفس، ر مقدمه منثور خود داو 

که  رایحکومت و واژه فروش را از طبقه خاصان حق برکنار دارد؛ ز ریو شاعران اس سازد یم مشروط -به عنوان واسطه حق و خلق
  : دوگانه داده است تا یتیخداوند به شعر هو

را  سیملونان گلخن تلب. د که و ان من الشعر لحکمهبر سر نها صی، تاج تنصضیمن تبع دانیرا در م سیپروردگان گلشن تقد«
و  دیرا خاکسار دو جهان گردان شانیا. شعراً یمتلیله من ان  راًیخ هیری یحت حاًیجوف احدکم ق یمتلیالن : انهیبه دو کارد و تاز

  1».نکند یالکالمامرا  يدعو يو هرزه درا يالتراب، تا هر ژاژخا نیوجوه المداح یاحثوا ف: اشارت که فرمود که نیبد

عمله ظلم و شعر  نیهم هیها عل ها و واژه حمله نیو زشت تر نیو تندتر نیشتریب ییآثار سنا تیاست که در کل دگاهید نیو از هم
  . وهیش نیو خوارتر نیآن هم به بدتر فروشند یو کالم را ارزان م دهند یکه شعر را در خدمت جور قرار م رود یبه کار م ینشناسان

 نیآثار خود، نخست هیدر کل ییسنا. باالست اریگونه پرداخته است، بس نیاز ا یبه قدح و دشنام شاعران ییکه سنا یاتیحجم اب
گونه  نیا یو با همه توان به شاعران دهد یسخن قرار م یناشناس تیجا و موقع یمدح ب نیکردار شاعران بر همنقد خود را در  رادیا
  : میکن یذکر م قهیز حدا یتینمونه چند ب يکه برا تازد یم

                                                        
  27-30 زین 46 ص قه،یالحق قهیحد مقدمه ،ییسنا -1
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  کفش و کاله  يخواسته زو بها        شعر برده به گازر و جواله 

   يشعر را دو گرده بها کیکرده          يرایکهن پ انیهمچو خلقان

  خوانده مر زه را شکر پوزه                  وزهیهمچو سگ در به در به در

  بسپرده  شیرا هوش خو وید        برده  انیمدح شاهان به عام

   هیخا یب... چو  انیهمه عر                   هیما یالتند و ب یکه ب آن

   رندیگ یجهان را بحسبه م ای         رندیطلبکار زرق و تزو ای

  برند  ریرا در علو به ت ریم                  برند  ریشاه را مدحت ام

  مهتران را به پاسبان خوانند         خوانند  گانیرا خدا انیعام

  ز بهر پاره پوست  یلیخورده س      دوست  يوارو خ میهمچو گربه لئ

  1...خربنده  شیشعر برده به پ                    فکندهیبهر دونان سپر ب

 ژهیو به و انیشاعران عهد خود به کار برده است از جهت زبان و ب یدرباره شعر فروش ییکه سنا یالتیو تمث هاتیتشب
  . قابل تامل است زین یبالغ يکاربردها

 دنیرس يکه برا شود یو باعث م سازد یمباالت م یهم ب گرید يها طهیشاعران را در ح نیبه شعر، ا یاحترام ی، بییااز نظر سن
خود  تیبپندارند، بر خالف شاعران گذشته که با درك موقع کویآن را ن ای نندیخود را نب يها ياز زشت کار يارینان بس يبه لقمه ا

  . و نه خود را دادند یو نه شعر را ارزان م دندیرس یم يو رفتار یرامت زبانک یبه نوع» خلق و حق«به عنوان زبان 

 دانا وو  میشاهان و ممدوحان کر نبوداست نخست  زیدو چ ییشاعران و شعر، در نگاه سنا يسنت و خوار نیشکست ا لیدل
حال و اصحاب قال  یدگرگون نیا کجای ییسنا. و منحوس نادان شده اند میلئ یکه مبدل به گروه میافول شاعران واال و حک گرید

  : کند یم یمعرف نیرا چن

   میهمه واال بدند و راد و حک                بودند  نیاز ا شیکه پ یشاعران

   میبون شدند و دون و لئأهمه م          باز در روزگار دولت ما 

   میقد يها که بخوانند ز گفته        ناموزون  کیبه دو شعر رک

   میشاعران را به گرد هفت اقل                    دیآ دیپد یالجرم حرمت

  2مین یندهد در دو سال نان        که به پنجاه مدحشان ممدوح 

                                                        
 647-650 ، 682-684: بهك .ر زین. 683 و 647- 648 صفحات قه،یالحق قهیحد ،ییسنا -1
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  : شناساند یم نیممدوحان عهد خود را هم چن - ضمن هشدار به همان شاعران– گرید ییو جا

   یثنا خوان هدهیب نیا یتا ک         یالف در سخن ران نیا یتا ک

   یگهر، در افشان یگه بر آن ب         يهنر هنر ورز یب نیگه بر

   یدربان هیگه دهندت چو خا                يبه پا شیپ... گه کنندت چو 

   یو گرانجان ياز سبکسار                  یمعن یمهتران ب نیبا چن

   یباز در سر فضول ساسان               نهاد و مفلس طبع  یهمه ساس

   یشانیز پرحاصل نقد ج        از جمع مالشان کس را  ستین

   ینانشان بر طبق گروگان           یتیعار يآبشان در سبو

   یمانیاز پس شعر جز پش        شاعر نخورد از صله شان  چیه

  ...  یانیاست بر ياز دل شاعر        اندر سور  کیبر سر خوان هر 

   یآن همه الف و نام و المان        برگ  یخواجه زاده ب نیباز از

   یرانیوز درون صد هزار و         شیغلط شاعران به جامه و ر

   یخواجگان کهدان نیتف بر       آور  لیمهتران س نیاف از

  ! یانیعر... همچو  ینکن         هیاست چون خا یروز قوادگ

   یسخن ران ششانیوز چه در پ         یاز چه شان گاه شعر بستان

  ! یاست و وقت نادان یروز شوخ        و سخن  يرفت هنگام شاعر

  ... یمسلمان یستی، نيکافر         يندخردم ي، نه ايگاو شیر

  1یجنبان شیو ر ییژاژخا        دون  یچه همه روزه بهر مشت

  : گرید يو جا

   زیسخا شدند عز ریاز ام        سخن  ریبود م شیپ نیهر که ز

  2زیچو کفش در دهل یکه بمان        شعر  ییچه گو زبانیبهر دهل

                                                        
  668-670 صفحات ،ییسنا وان،ید -1
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  : ای

   ریچون جر حتیگردد زبانم در مد يتا جر                ییکویکن مر مرا از ن تیسخنور ترب يا

   ریگردم اس یبه دست فاسق ینان یکز پ    اندر خورد  نیو حکمت هرگز ا ياز خردمند

  1ریتا ندارندم دو سال از انتظار اندر زح    کرم  يدرم ندهندم از رو کی مانیچون کر

  : که تازد یم گذرانند یروزگار م هیما یو ب رانیو ح نندیگز یرا بر م یممدوحان نیکه چن یبه شاعران گرید ییو باز در جا

  برند  ریرا در علو به ت ریم          برند  ریشاه را مدحت ام

  مهتران را به پاسبان خوانند         خوانند  گانیرا خدا انیعام

  آلتند و جبرانند  یهمه ب          همه محتاج لقمه نانند 

  2کرد یزبان یب شیآلت خو          کرد  یورا زبان یزبان یب

  : از جمله. بفروشند یتا جان را به نان کند یوادارشان م یشرم ی، اما بستندین هیما یو ب رانیاگر چه ح گرید یگروه

  3کنند از مدح ممدوحان عطا جیحاصل و را          بود تازان قبل  یشرم یب هیشاعران را پا

 تیجمع بانیمادح و ممدوح، گر رییو تغ یاوضاع اجتماع یدگرگون یکه در پ يگریزشت د يکدارها نیاز جمله مهمتر
در  یمباالت یتلون، ب نیدر ع ی، ساده لوحیصداقت یطبع، ب ی، تصلف، پستیگیما یب: شاعران زمانه را گرفته است؛ عبارت است از

  . ییآبرو یب یو حت يخوار ژهیحوزه احکام شرع و به و

  . و آن را تباه کرده است شعر روزگار هم اثر گذاشته يدر بافت و معنا ها يزشت کار نیهم

و بر آن باور است که کردار و گفتار هر دو،  کند یمهم را گوشزد م یشعر شاعران نکات یمعان زیو ن شیسرا وهیدر نقد ش ییسنا
خود، علل افول شعر و  يها عهد با سروده نیشعر شاعران ا سهیاو ضمن مقا. کنند یعهد او مکمل وار عمل م يدر افول جامعه شعر

  : از جمله کند یم انیق در روزگار خود را باخال

 . پست است؛ بر خالف شعر خود او که همواره بلند و در اوج است یو حت یشاعران غالباً مبتذل، معمول يشعر یمعان -١

– دیکه شعر با ی، در حالردیگ یم هیما نیلع طانیابتذال شعر شاعران آن است که ماده و مدد شعرشان از ش یعلت اصل -٢
 . باشد نیزاده روح االم -ییسنا مثل شعر

 خواهند یم ییو تن آسا يبا پخته خوار گرانیکه د یمداوم و جگر خوار در سرودن شعر دارد در حال یکوشش ییسنا -٣
 . ندیبگو دهیخوب و گز
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مضحک به  یانجز گربه نگار -ندارد یچون اصل و اصالت– تی، اما در نهاکشاند یم ییاز سنا دیا به تقلر، شاعران ها یناتوان نیا
  : دیگو یم -گریخود و شاعران د سهیدر باب مقا– یدر موضع. است نیریش ینیرآفریش یی، حال آنکه سناندیآ یها نم چشم

   نینکته او زاده روح االم        سیخس وید هینظم همه رق

   نیسحرآفر هیاز غزل و مرث        دگر  ییسنا میالف که هست

   نی، گه آن و گه اندینظم سرا        گر چه به الف و تکلف چنو 

  1نیرآفریگربه نگارند نه ش         رکانیز يهمه حقا که سو نیا

  : و

   میارایب يا دهیخواهم که قص         میچون من به ره سخن درآ

   میتا چند عنا و رنج فرما        را  نیداند که جان مسک زدیا

  2میسخن برون آ کیاز عهده         صد بار به قعر در شوم تا من 

  : زین

  3...ندارم  داریتا روز چو مه خود را ب     کویحکمت ن کیکه در گفتن  ستیشب ن

و بد ساخت  ختیر ی، هنر آنان را از جهت ظاهر هم بيروح و عدم فهم بافت شعر یبلند، همراه با پست ینداشتن معان -٤
و  راتید ننشسته است؛ زبان تعبخو يدر جا ها هی؛ قافستیندارد؛ هماهنگ ن یکرده است، چنان که غالباً شعرشان فرم و قالب کامل

شاعران  نیاست؛ از جمله درباره ساخت شعر ا دهینرس يو هنر یغلط و سست است و در کل، شعرشان به بلوغ زبان باتیترک
 : دیگو یم

  هزج از منسرح ندانند باز           را آغاز  تیکرده انجام ب

  فرق ناکرده ناسره ز سره         دو دسته تره  کیشده قانع به 

  و ز کم  شیخبر در سخن ز ب یب         و خرمهره جمع کرده به همدر 

  براند  شیو دم و ر دیژاژ خائ      بخواند  تیدو ب کینه هر آن کس که 

  شده بود ماهر  یبر معان        باشد آن کس سخنور و شاعر 

  1همچو شاره بود زیفرش دهل          خر، خلق را مناره بود ... 
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 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 478

  : زین

  بداشته عدت  شانیعقل از        فرق ناکرده منحت از محنت 

  فضل، فضول  يحفظ کرده به جا        غافل از فعل و فاعل و مفعول 

   ریخلد را خوانده گاه شعر، سع           ریباز نشناخته ز شعر شع

  2خربنده شیشعر برده به پ           فکندهیبه دو نان سپر ب

و باز، هر چه از درون سست تر و مبتذل تر  سازد یذل مرا سست و مبت یشاعران نیو ابتذال شعر و زبان، از درون، چن یسست نیا
تر و در بافت و زبان، خوارتر و  هیما یب یی؛ شعرهاگردد یتر م فید وجوشان ضع ییو معناگرا یشی، جد و جهد و بلنداندگردند یم
شعر را چنان فرو  يحرمت و معناتا بدان جا که  دارند یتر و نازل تر عرضه م هیکم ما یو ناچار به مخاطبان ندیسرا یتر م دهیشیپر
 نیدرباره هم: رندیبگ یو آب ندیایب ینان دیتا شا دارند یشعرشان را عرضه م یو جوالهه و قصاب و طباخ يکه به هر درز زندیر یم

  : دیسرا یشاعران م

  مابندیدر شد آمد، بسان س         ابندیکه ره  يدر هر آن خانه ا

  ها تاراج  چون موش سفره کرده        محتاج  يهمچو گربه به لقمه ا

  ز بهر پاره پوست  یلیخورده س      دوست  يو خوار میهمچو گربه لئ

  ناشسته همچو خوك و سگند  يرو      الجرم سخت جان و سست رگند 

  سر و بن  یسخنش همچو موست ب        منافقان به سخن  ادگاری

  ، به نطق در الفست یهمچو طوط        انصافست  یدلش ب یاز معان

  دلشان همچو نظمشان ساده         مچو مغز پر باده جانشان ه

  3جان گران، همچو استعارشان        فعلشان زشت، چون عبارتشان 

 یتا درست کند یم -و در واقع قدح –شاعران عهد خود را نقد  تیاز شعر و شخص گریدو نمونه د ییسنا اتیاب نیا یدر پ
  . خود را بهتر اثبات کند يها گفته
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و  ینوع حکومت حاکمان و خفتگ میمستق جهینت -قشر جامعه نیتر یآن هم در فرهنگ– یاوصاف نیو گسترش چن شیدایپ
بسامد،  نیباالست که خود ا اریبس -ییدر آثا سنا–در باب شاعران  یصفات زشت اخالق نیبسامد تکرار ا. محکومان است ینادان
   .است ییگفتار سنا زیحجم تکرار آنها در رفتار شاعران و ن انگرینما

 -اوست يسوده ها نیکه جزو آخر– قهیحد انیدر پا ییتا سنا شود یشاعران باعث م تیسنخ رفتار بر شخص نیا یرگیچ
شوم  یو طلعت يبا رو نادانمنحوس و  يپروا، همه را ناشسته رو یزبان به شاعران عهد خود روا دارد و ب نیحمله را با تندتر نیشتریب

خود  ياز آنها را دزد گفتارها يشده اند، ضمن آن که حجم عمده ا یو محروم يا دچار خواررفتاره نیا یبداند که به خاطر شوم
  : ؛ از جملهگردد یهمه آنها م يو به صراحت خواهان نابود خواند یم

  ده پنجند  اهیس میهمچو س        در رنجند  شهیهم شانیخلق از ا

  هستشان درخور قفا، گردن         بگذر از ذکر جاهالن کردن 

  بانانند  دهیهمه کورند و د          انان پر زبانانند زب یب

  1کند دهینسلشان از جهان بر          کند  دهیشاه اگر کارها گز

از  چیشم که ه یب یدزدان. خواند یم شیصاحب را دزد گفتار خو یابلهان ب نیمختلف هم اتیهم با اب گریچنان که در آثار د
از . کنند یاو را درك نم لیاز فضا کی چیکه ه ی؛ در حالکنند یم یهم با او دشمن و دزدند یاند، چون هم از او م اموختهیمعرفت ن

  : است اتیجمله آن اب

  ...دروغ زنند يدرا افهیبس ابوالفضل و       دشمن منند  یسبب یابلهان که ب نیا

  چو دامنند  سانیبوس خس يپا وستهیپ      که از طمع  بانیسرند همچو گر یزان ب

  2آهنند مینه مردمند، همه ر یگوئ      خصم شعر من فرزند شعر من همه و 

 یشاعر بزرگ چیه دیچنان که شا -شیو ستودن خو يگرید دنیگز-؛ هاست شیها و ستا گونه گزش نیسرشار از ا ییآثار سنا
  .  نکرده باشد شیمعاندانش را سرزنش و خود را ستا) اتیاز نظر تعداد اب( ییبه اندازه سنا یدر زبان فارس

  : و به جد بر آن باور است که کند یدر همه آثار خود دنبال م باًیرا تقر یو شاعر نکوه ییخودستا نیا ییسنا

  به قول صاحب شرع  ممیمن حک        از همه شاعران به اصل و فرع 

و همین مقدار نیز در کتاب ؛ 3خود دارد شیدر نکوهش شاعران و ستا تیب 2000اشعارش حدود  وانیچنان که فقط در د
  .ی حدیقهتعلیم

                                                        
 648-649 ص قه،یحد -1

 162 ص وان،ید -2
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یی است که در آثار نظرهااخذ نمود نگاهی بر تصاویر ، ترکیبات و اظهار  توان یمبهترین نتیجه اي که از بوطیقاي شعر سنایی 
  . گردد یمحکیم آمده که به صورت مختصر ارائه 

  ییها قضاوتنمونه اي از توصیفات و )الف 

  :که سنایی از شعر دارد

  .است نیرنگشعر باد  - 

  .شود ینمن سبب ساخته شعر بدو - 

  .است کبرشعر موجب  - 

  .ی عاقبت استبي شاعر - 

  .ی رمز استبشاعرانه غمز  التیتخ - 

  .ندیدرغگوشاعران گدا طبع و  - 

  ی اشعاربرخي از شرمسار - 

  .ي استزیآبروری مدحشعر  - 

  .است قیتحقیی شعر سناشعر  - 

  شعر آبدار خوش - 

  سارق شعر من اند گرانید - 

  .وان استیی رسناشعر  - 

  گوهر منظوم - 

  قلّت ممدوح - 

  ی ملیحمعانیی در لفظ و سنایی همتای ب - 

  ی سرودنحکمشب تا صبح شعر  - 

  .اوردینثروت  میبراشعر و هنر  - 

  .ستین کندناز جان  کمشعر سرودن  - 

  

ی که سنایی باتیترکنمونه اي از تصاویرو ) ب
  -: در وصف شعردارد

  شعر سحر - 

  حکمانظم  - 

  بکردختر  - 

  دیخورششعر همچون تاللو  - 

  سخن ریام - 

  رینظی بشعر  - 

  کوینشعر  - 

  سخن ملک - 

  ي مدحلولو - 

  طبع سبز - 

  عهیششعر چون قلب  - 

  يعلوشعر چون جان  - 

  شعر موزون، مقفا - 

  گوهر معنا - 

  یآسمانشعر  - 

  شعرا و معنا را معروف ساخت - 

  شعر به ابرو هیتشب - 

  شعر بامعنا- 

  پاكمدح   - 

  يشعر یمعانعمق  - 

  ی در شرقمعانجستجوگر  - 

  اهل سخن دیس - 

  نیگزی معنشعر  - 

  شعر پرورده او - 

  يدلربا هیقاف - 

  ی طرازمعن - 

  تکلفی بو  چابکشعر  - 

  حیفصلفظ  - 

  جوشن لفظ - 

  فیلطغزل  - 

  در شعر اریدولتمرد  - 

  شعر نرم - 

  نادره شعر - 

  یمعاندر  - 

  شعر تر - 

  تکلّفی بشعر  - 

  چکلي بروشعر همچوا  - 

  تنگ هیقاف- 

  آب سخن - 

  آب نظم - 

                                                                                                                                                                            
  )545- 547 صفحات،(    نیبب ییملک سنا ایب و زیخ       نیچ و روم صفت يدیکه شن بس
 ...  و. دارد خود ستایش در یکسره بیت 42 قصیده همین در فقط که
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، انگیزه اي الزم است تا شاعر را بر سر ذوق آورد و شعري بسراید  شود ینمسنایی بر این باور است که شعر بدون سبب ساخته 
حتی در یک قصیده از ممدوح دستاري . ي مادي ، حال از طلب یک قبا یا رخت عید گرفته تا درهم و دینارها زهیانگاغلب ، . 

  !کند یم طلب

  )621/2(ی سببی بنبود  مرکبی شعر همــ که    ی سازش تا شاعر صدر تو بــود سبب

خدمت بزرگ حکیم غزنه به عنوان منتقد شعر ، تالش اوست جهت ایجاد ارتباط شعر با شرع که البته این تالش توسط      
ي از شرع باعث رویپي بدون شاعرباور است که  شعر و نظامی آغاز شده بود ولی سنایی به آن نظام و مرامنامه بخشید او بر  این 

  .شود یمي انسان نابودی و گمراهو غرور و  کبر

  )658/8(ي مستکبرشرعت آرد در تواضع، شعر در       آنکي بگذار و گرد شرع گرد از بهر شاعر

  )658/7(ي بحتراندر جهنم  دیشن هایفاخسئو     زحق     اکنونزان فصاحتها چه سودش بود چون 

  : ندیدروغگوشاعران مداح گدا طبع و 

  )659/1(ي منکـري و  منکـری و دروغ و ــیگداجز     ی حذق و صـدق نینبشاعر  کهرگز اندر طبــع ی

  )659/2(ي عنصرزدن  بر  کپی نیبعشـــق بر محمود    ی در جهــان   دخواهـــیدي ـــازیازلف  کجاهر 

  )659/3(ي سامرالمساس آواز در ده در جهان چون     ی کی نیزرفتنــه شـــد شعـــر تو چون گوساله 

  :دیگو یم شیخوو خوب  نیدلنشي در خصوص اشعار غزنویی سنا میحک

  )693/8(ی زنبر عنبر  مشکنار از  که دیباپس چنان     مر ترا  دیآ شکّري خوب من چون نکتها

  :است و خود از طرفداران شعر بی تکلف دیستا یمی شعر خود را سادگی و روان

  )1038/12(ی روانــیی از سناچـــون شعــر     فرمـــان تو هســـت بــر روانهـــا

دو گرده «و براي حتی  دانند ینماز اینکه برخی شعرا قدر شعر را » فی مثالب الشعراء المدعین« در باب نهم حدیقه الحقیقه در 
  : کند یمنباید برد ، شکوه  که شعر شاهان را به عامیان دهند ینممدح می گویندو تشخیص » نان

  هست یکسان چو تاس با تاسه    نزد ایشان کراسه با کاسه

و  کردهآلوده  دینباو تعلقات آن  ایدنمقام و منصب را به خاطر  نیای دارند و هرگز عرشو ارزشمند و  عیرفی مقامشاعران 
  .ارزان از دست بدهند

  )192/6(ی شاخسار طوطي جای آسمان و سیعي جاهست        کهمشمر  انیراوشاعران را از شمار 

  .بخشد یمی شاهانه مقامي فراتر روند، شعر به آنها مادي ها یدلبستگشاعران از تعلقات و  کهی هنگاماست،  نیرنگشعر باد 

  )192/7(ی قرار بو آن چون آب و آتش  نیااست زر       تو زعشق  نیرنگ خاكاست شعر و  نیرنگباد 

بر دیوان و حدیقه نگاشته مانیفست شاعري اوست گرچه خود در عمل بدان منطر عالی چندان توفیقی ي منثوري که ها مقدمه
.نیافته است



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 482

 

  :منابع

  .ی، چاپ اولجامی، ادبي نقد روشهای و مبان، 1377ی، نصراهللا، امام  

  .،چاپ اول، ریاساط، شعر و شرع، نشر 1374ي، نصراهللا،پورجواد  

  ،ها سخن، نشر رانیای در ادبنقد  مانشگایپ،1380ی، محمد، دهقان  

  عالم سوز،انتشارات نشر روزگار ،چاپ اول، ،زلف1381ي،،مهدیزرقان  

  .، جلد اول و دومریرکبیامی، انتشارات ادب، نقد 1378، نیعبدالحس، کوب نیزر  

  .ی، انتشارات سخن، چاپ دومادبیی با نقد آشنا، 1376، نیعبدالحس، کوب نیزر  

  دستان،: نقد، تهران مکاتبی معرفی، نقدادب، 1380رضا، دیمحفر،  گانیشا  

  .ی، انتشارات فردوس، چاپ چهارمادب، نقد 1383، روسیس، سایشم  

  .ی، انتشارات دستان، چاپ اولفارسي بر نقد شعر درآمد، 1388، دیفرش ونیهماو نجار  دیحمصمصام،   

  .در غزنه، انتشارات سخن، چاپ اول يا دهیشور، 1385ی اصغر، علی، محمدخانی، محمود و فتوح  

  .یی، انتشارات سخنسنا وانید، 1376ی محمدتقي، رضومدرس   

  ، تصحیح دیوان حکیم سنایی،1389مصفا ، مظاهر ، 
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٢٢٩  

  ادبیات آرامگاهی و لزوم توجه به آن در ایران

  
    1پوردوست سبزعلیجهان

  2رضا چراغی
   3صغري غفاري توچائی

  :چکیده
یکی از ... . ، قصه، افسانه، ترانۀ محلی، الالیی و شعر، امثال و حکم، داستان: هاي متفاوتی دارد، مانندلتی جنبهادبیات هر م

در کشور ما از دیرباز نوشتن . ها یا ادبیات آرامگاهی استهاي ادبیات که کمتر شناخته شده، ادبیات به کار رفته در سنگ مزارجنبه
. هاي پادشاهان هخامنشی اشاره کردتوان به کتیبهبراي پیشینه و سابقۀ آن می. ها رایج بوده استهایی روي مزارجمالت یا پیام

هاي انتخاب شده براي این امر، آنها را در زمانه جاودان ساخته و باعث شده کالم آنها از یک نظر همچون سختی و صالبت سنگ
  .گزند بماندکالم فردوسی از باد و باران  بی

اي قابل مالحظه دارد، اما توجه به شعر سنگ مزارها در قبر بزرگان پیشینهاي سنگه مزارات یا اطالعات شناسنامهتوجه ب   
بودي به نام  این کتابِ . گرددبرمی» اخبار االخیار بما وجد علی القبور من االشعار«جهان اسالم گویا به کتابِ احمد بن خلیل الُ

آوري کرده؛ و در آن شعر سنگ قبر بسیاري از بزرگان به هجري را لویس شیخو الیسوعی جمعتألیف شده به عربی در قرن نهم 
  . در عصر حاضر تحقیقی در زمینۀ این جنبه از ادبیات نشده است. ترتیب الفباییِ حرف روي تنظیم شده است

) قدیم و شعر نو(ان رواج، نوع شعر هاي فراوان ادبی مانند شناخت قالب، محتوي و مضمون، زمدر شعر آرامگاهی جنبه    
رواج شعر یا اشعار خاص در هر دورة ما را به سوي . اهمیت فرهنگ شعر در کشور حتی براي مردگان و غیره قابل بحث است

ت توان با بررسی و تحلیل این اشعار به طریقی جامعۀ ادبی را شناخکشاند به طوري که میشناسی ادبیات آن جامعه میتحلیل جامعه
جنس، شغل، : شعر ارامگاهی در اغلب موارد اطالعات فراوانی از شخص مدفون نظیر. هاي ادبی جامعه آشنا شدها و سلیقهو با ذایقه

زبان و گویشی به کار رفته در شعر، همراه با اشکالی که در قبرهاي . دهدطبقۀ اجتماعی، حادثۀ مهم زندگی او و غیره به ما می
اشعار روي قبر بزرگان ادب مانند حافظ، . کند، در شناخت روحیه و عقیده صاحبِ قبر کمک فراوانی میشودتر یافت میقدیمی

  .هستندزبانزد مردم ... سپهري و پروین و 
نامۀ در حال نگارش است، ضمن طرح اهمیت توجه به ادبیات آرامگاهی، در پی آن است تا اي از پایاناناین مقاله که چکیده   

به ) نوشتهدر این مرحله، تقریبا هزار سنگ(براي بررسی این نوع، شش ارامگاه بزرگ شهر رشت . هی را بررسی نمایدشعر ارامگا

                                                        
 sabzalipor@gmail.com   استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت   - 1
 استادیار دانشگاه گیالن - 2
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - 3

mailto:sabzalipor@gmail.com
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قبرنویسی، اهمیت پیشینۀ فرهنگ سنگ: هاي مقاله شاملبخش. اندبرداي و تحلیل شدههاي آنها فیشعنوان نمونه انتخاب؛ و نوشته
شناختی ادبیات ها، نحوة کمک گرفتن از این متون براي تحلیل جامعهمتون ادبی آرامگاه هايتوجه به ادبیات ارامگاهی، ویژگی

  . هستند
  

هاي رشتقبر نویسی، آرامگاهادبیات، ادبیات آرامگاهی، مزارات، سنگ :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

ادبیات غنایی به .  ...ادبیات انواع مختلفی دارد از جمله، ادبیات حماسی ادبیات، غنایی، ادبیات تعلیمی، و 
. شخص شاعر و نویسنده است  يها شهیاند، ها جانیه، ها عاطفه، ها احساسدر برگیرندة  که شود یمادبیاي اطالق  آثار از  دسته آن

 .و هیجانات خود نسبت به موضوع خاص است ها شهیانددر این نوع از ادبیات، شاعر یا نویسنده در پی نشان دادن 

. در برابر موضع مرگ دوستان و نزدیکان است العمل عکسشاعر، ر یجانات هر انسان، چه شاعر و چه غیو ه ها شهیاندیکی از 
در این مواقع اگر کسی بخواهد نظرات خود را به طرزي زیبا و دلنشین بیان کند، نوعی مرثیه است که در رثاي آن عزیزان از دست 

از نظر ماهیت جزء ادبیات غنایی است، ] مرثیه[« : است معتقدبه شمار آورده و  شمیسا مرثیه را جزء ادبیات غنایی. شود یمرفته بیان 
 )221: شمیسا، ؟ (» کند یمعواطف خود را بیان   زیرا شاعر در آن احساسات و

به جزئی از ادبیات غنایی  توان یمي قبرها را به نوعی ها سنگ نوشتهادبیات آرامگاهی یا اشعار و عبارات به کار رفته در      
رده و از جهان شود یماحساسات شخصی افراد بیان  ها نوشتهحساب آورد، چرا که در این نوع از  خواه احساسات شخص م ،

ی شخصی عاطفدر هر صورت نظر و احساس و یا . ، خواه احساسات شخص بازمانده و زایر قبر باشد)حال اون یا زبا(درگذشته 
 .شود یماست که بیان 

) قدیم و شعر نو(ي فراوان ادبی مانند شناخت قالب، محتوي و مضمون، زمانِ رواج، نوع شعر ها جنبه در شعر آرامگاهی     
رواج شعر یا اشعار خاص در هر دورة ما را به سوي . اهمیت فرهنگ شعر در کشور حتی براي مردگان و غیره قابل بحث است

با بررسی و تحلیل این اشعار به طریقی جامعۀ ادبی را  توان یمبه طوري که  کشاند یمشناسی ادبیات آن جامعه ه تحلیل جامع
: ی در اغلب موارد اطالعات فراوانی از شخص مدفون نظیرآرامگاهشعر . ي ادبی جامعه آشنا شدها قهیسلو  ها ذائقهشناخت و با 

ته در شعر، همراه با اشکالی که در زبان و گویشی به کار رف. دهد یمجنس، شغل، طبقۀ اجتماعی، حادثۀ مهم زندگی او و غیره به ما 
اشعار روي قبر بزرگان ادب مانند . کند یم، در شناخت روحیه و عقیده صاحبِ قبر کمک فراوانی شود یمیافت  تر یمیقدقبرهاي 

 .هستند  زبانزد مردم... حافظ، سپهري و پروین و 

باز چنین عبارات و ر شده است، در کشور ما از دیهدف این مقاله بیان اهمیت این نوع از ادبیات است که کمتر بررسی      
گذشتگان ر در روي سنگ قبر د کنند یمي ایرانیان است که سعی ها نییآاشعاري روي قبرها وجود داشته است و گویی جزیی از 

رده یا خودشان بیان کنند، سنگ قبر بزرگان ادبی، علمی، ه خود مرثی عرفانی، دینی خود سرایی کنند و یا پند و اندرزي از زبان م
 .گواه این امر است

نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است، هدفش بررسی این نوع مغفول و کمتر ن این مقاله که مستخرج از پایا     
قبر نویسی در ایران، پیشینۀ تحقیق در این موضوع، ذکر گ بدین منظور ضمن بررسی سابقۀ سن. شناخته شدة ادبیات فارسی است

. شدهاندي رشت بررسی و تحلیل ها قبرستاني ها سنگ نوشتههمیت توجه به این از ادبیات، با یک تحقیق میدانی و مطالعۀ موردي ا
آباد، ه داراب، تازن ي، باغِ رضوان، سلیماها گورستانبزرگ رشت شامل  آرامگاهي شش ها سنگ نوشتهبررسی این نوع،  براي
 .شدهاندي و تحلیل بردار شیف ها آني ها نوشتهان نمونه انتخاب و مزار، توچاه، زیباکنار به عنو ساقی
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و در یک مجموعه بنا و یا   ي شدهساز همسان، چرا که در اکثر موارد به شکلی طلبد یمپرداختن به قبر شهدا مجالی دیگر 
 .شدهاندمتمرکز 

 نویسی در ایرانر سابقۀ سنگ قب .2

ي براي زندگی بعد از مرگ از ها خانساختن . دنیا زندگی و دنیاي بعد از مرگ: انسان همیشه با دو دنیا در ارتباط بوده است
و در آن به  پندارند یمی خانه بعد از مرگ را همچون خانۀ قبل از مرگ برخ. یی است که در سراسر جهان طرفدارانی داردها نییآ

فقط ظاهري چون خانه را براي اموات مهیا  ي نیزعدهاهستند و ... فکر آب، غذا، ظروف، غالم، کنیز، همسر شخص فوت شده و 
رده کمی عوض  تر محکمتفکر زندگی بعد از مرگ از هیچ فکري رخت نبسته بلکه گاه . کنند یم شده است، اما طرز نگرش به م

   خانۀ آخرت همچون خانۀ زندگی باید داراي اسم و. گذارد ینمشده و دیگر براي اموات ظروف و غذا و همسر و غالم و کنیز 
که براي آیندگان بعد  شود یمتوجه به آیندگان در این بین بسیار زیاد است و بدان خاطر سعی . رسم باشد و دیگران آن را بشناسند

 .از خود بگویند که ما که بودیم و چه کردیم و شما نیز اگر چنین کنید خوب است و اگر چنان کنید بد است

یی ها نوشتهي فراوانی از سنگ ها نمونهدر ایران باستان . دامنه استز ایران، بسیار درادر  ها مردهقبر نویسی براي گ پیشینۀ سن    
ي روي قبرشان است، ها سنگ نوشتهدر حکم  ها آنو پارهاي از  نوشته اندپادشاهان هخامنشی وجود دارد که زمان زندگی خود 

به گذشتگان و  ها آناین است که  دیآ یبرم ها نوشته نگسآنچه از محتوي . در کنار آرامگاهشان وجود دارد ها نوشتهچرا که این 
. کردهاندچه  به خاطرچه بوده است و این کارها را  شان خواستهو  کردهاندمیگویند که چه  ها دوردستمردم زمان خود و یا مردم 

به عنوان نمونه کتیبۀ . شود یمو در آخر نیز از او طلب یاري  شود یمی نخست نامی از اهورامزدا ذکر هخامنشي ها بهیکتدر اغلب 
 :چنین است  روي دیوار قصر وان ترکیه ارشاهیخشا

مردم  که  آفرید،  را آسمان  آن  که  آفرید،  را زمین  این که ،)است( خدایان ترین بزرگ که ،اهورامزدا )است( بزرگ  خداي«
فرمانرواي    ، یگانه)شاهان(اه یگانه ش .کرد شاه  را   خْـشَـیارشا  که  آفرید،  مردم  براي  را خوشبختی  که  آفرید، را  
بزرگ دور   زمینِ این  بر شاه کشورهاي داراي ملل بزرگ،  شاه شاهان، شاه بزرگ،  شاه ،)هستم(خشیارشا  من. بسیار)فرمانروایان(

بسیاري   اهورامزدا  بخواست ،)بود(پدر من  که شاه داریوش :شاه گوید خشیارشا  .و دراز، پسر داریوش شاه، هخامنشی
پس از آن من دستور نوشتن این . ی را نقر نگردانیدکتبکه  او دستور کندن این جا را داد، جایی. زیبا را بنا کرد، ) ياه ساختمان(

 ).129: 1384شارپ، (  »ي من کرده شده، بپایاد لهیبه وساهورامزدا با خدایان مرا و شهریاري مرا و آنچه را که  .کتیبه را دادم

، آغاز کتیبه با نام خداي بزرگشان اهورامزدا و دیآ یبرمي هخامنشی از این دست ها بهیکت همچنان که از کتیبۀ فوق و اغلب
یعنی شروع کتیبه با نام خدا و پایان یافتن با طلب کمک از (این دو نکته . ابدی یمپایان آن با ذکر و درخواست یاري از او پایان 

 .اره شده استبه آن مفصل اش 6-5امري است که در ادامه در بخش ) خداوند

قبور آداب خاصی دارد که در کتب ادعیه از جمله  اهلشده است و خود زیارت  نیمؤمنبعد از اسالم توجه بیشتري به مزارهاي 
  .شیخ عباس قمی بدان اشاره شده است الجنان حیمفاتکتاب 

 پیشینۀ ادبیات آرامگاهی 
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ي ها کتابي قابل مالحظه دارد، به عنوان نمونه ها نیشیپقبر بزرگان گ ي سنشناسنامهایا اطالعات  ها مزارتوجه به 
ت روضا«محدث، هاشم میر  :تصحیح  )شاه  علی اسرار(  تبریزي  محمد بن کاظم محمد  از )حومه  و تبریز  ها مزار در(  منظراالولیاء

د اوال  تاریخ«  تبریزي، حشري امین  محمد از  »االطهار  روضه«  کربالیی، حسین از حافظ  »الجنانت جنا و  الجنان
از   »منظراالولیاء« تبریزي،  طباطبائی  رضوي  حسینی  حسنی صادق  محمد  بن رضا محمد  از »االطهار
 .شدهاند  نوشته  تبریز  و  آذربایجان ها مزار تاریخ یی هستند که درها کتابتبریزي،همه از   محمد بن کاظم محمد

بودي به نام توجه به شعر سنگ مزارها در جهان اسالم گویا به کتابِ احمد بن خلیل       اخبار االخیار بما وجد علی القبور «الُ
ي کرده؛ و در آن آور جمعاین کتابِ تألیف شده به عربی در قرن نهم هجري را لویس شیخو الیسوعی . گردد یبرم» من االشعار

خل دو کمان وزن شعر در آغاز هر بیتی لبودي دا. شعر سنگ قبر بسیاري از بزرگان به ترتیب الفباییِ حرف روي تنظیم شده است
  :قسمتی از متن چنین است. را ذکر کرده است

  :(منسرح(روي ان ابراهیم بن ادهم رحمه اهللا علیه اوصی ان یکتب علی قبره »

 من حذر الموت و المعاد جنبی تجافی عن الوساد

 لم یدر ما لذه الرقاد من خاف من سکره المنایا

 (وافر(و رأیت علی قبر بدمشق مکتوبا بحفر 

 و لو بلغت ذنوبی القطر غدا اذا کنت کریما فال ابالی

 )1034لبودي، (» بجودك من لهیب النار عدي فکم من مذنب فی الحشر مثلی

نگی از ابیات آرامگاهی است، نگارندگان به منبعی که در زمینۀ اشعار آرامگاهی باشد یا مجموعه اشعار  بعد از این کتاب که ج
 .افتندرا جمعکرده باشد دست نی

  

 اهمیت توجه به ادبیات آرامگاهی .3

ادبیات غنایی برخوردار  نیتر یغناین سرزمین که از . ایران کشوري است که هم تاریخ و تمدن و هم ادبیات درخشانی دارد
ه شاعري گرچه گاه براي اثبات انتساب شعري ب. نشده است ها آناست، نوعی ادبیات غنایی نیز دارد که چندان التفاتی تا حال به 

اگر هر قبري . ي زیادي شده است، اما از کنار بسیاري از اشعار روي مزارها به راحتی گذشتن نیز کار آسانی نیستها تالشتقال و 
اگر فقط بخواهیم . شوند یمي ورق ورق شدة بسیاري در سراسر این سرزمین پیدا ها وانیدرا ورقی از یک دیوان شعري بدانیم، 

. و مقاالت بسیاري نیاز داریم ها کتابي و تحلیل کنیم، به آور جمععراي ادب فارسی از گذشته تا حال را ابیات روي سنگ قبر ش
ی شاعر آن ابیات و جامعۀ اطراف نیب جهانبیشتري به اشعار روي سنگ مزار شعرا توجه کنیم به فرهنگ، مرام، مکتب و  اگر با دقت
 .میابی یمآن دست 

 :دو گونه فرض کرد میتوان یمی را آرامگاهابیات 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 488

که گویی براي سنگ قبر مناسب است و با حال و هواي بعد  نوشتهاندابیاتی که شعرا و نویسندگان خودشان با مضامینی  (الف
مانند . شده است نو شتهروي سنگ قبر بسیاري از مردم معمولی چنین ابیاتی از دیوان شعرا گلچین و . از مرگ بسیار سازگاري دارد

 :وياین بیت مول

 رخم را بوسه ده کاکنون همانیم چو بر گورم بخواهی بوسه دادن

این نوع اشعار اغلب همان است که . نوشته و حک شده است ابیاتی که روي سنگ قبر بسیاري از شعرا، بزرگان و ادیبان (ب
را بر  ها آنکه بعد از مرگشان  دکردهانرا براي سنگ مزار خود نوشته و سفارش  ها انخود شعرا و بزرگان در زمان زنده بودنشان 

ي شده از چوب گردوست که کار کندهبر مزار موالنا در قونیه صندوقی «. سنگ قبر اغلب بزرگان چنین است. مزارشان حک کنند
) غزل ذکر شده در ادامه(درج شده است و در قسمت پایین آن همین غزل » به روز مرگ چو تابوت من روان باشد«باالي آن غزل 

 :غزل معروف مولوي در این باره چنین است). 185: 1385شمیسا، (است  آمده

 از او گر نان پزي مستی فزاید ز خاك من اگر گندم برآید

 تنورش بیت مستانه سراید خمیر و نانبا دیوانه گردد

 تو را خر پشتهام رقصان نماید اگر بر گور من آیی زیارت

 ا غمگین نشایدکه در بزم خد میا بی دف به گور من زیارت

  زنخ بر بسته و در گور خفته

 )184: 1384شمیسا، (

   ...دهان افیون و نقل یار خاید 

 

 .ي مزارهاستها نوشتهمنظور این مقاله ادبیات آرامگاهی نوع دوم یعنی بررسی و تحلیل عبارات ادبی و اشعار روي سنگ 

   ي از ادبیات آرامگاهینمونهابررسی  .4

ي ها سنگ نوشتهي از بررسی ادبیات آرامگاهی به دست داده شود، اشعار و متون ادبی نمونهابراي اینکه در این قسمت از مقاله 
مزار، توچاه، و زیباکنار در زیر  تازهاباد، باغ رضوان، سلیمان داراب، ساقی: يها قبرستانشش قبرستان شهر رشت و اطرفش یعنی 

با دقت بیشتر به زوایاي دیگري از این حوزه دست  توان یمتحلیل است  ي ازگوشهافقط  دیآ یمآنچه در زیر . شوند یمبررسی 
داده  ها آن، و هیچ تغییري در شدهاندهمانی هستند که از روي قبرها ضبط  قاًیدقنکتۀ قابل ذکر این است که اشعار ذکر شده . یافت

چ تغییر و ویرایشی در شعرهاي ثبت شده اگر گاهی در وزن شعرها عدم هماهنگی وجود دارد، از خود شعر است، هی. نشده است
 .اعمال نشده است

  ها آنبررسی اشعار از نظر محتوا و مضامین به کار رفته در  .1

بیان درد و حسرت، ستایش؛ مدح و ذکر اوصاف : از عباراتندی اغلب آرامگاهي ها سنگ نوشتهمحتوي اشعار به کار رفته در 
ه اهل آن؛ شکایت از مرگ زودرس و تقدیر الهی؛ بیان حوادثی که بعد از مرگ نیک شخص مدفون؛ ذکر بی وفایی دنیا و تذکر ب

رده اتفاق  ؛ ها آن ها یکین؛ توصیه به زندگان براي همدردي با همدیگر؛ خطاب به پدر و مادر و ستایش افتد یمبراي بازماندگان م
کنندگان از روي ر ین و گذر نیا؛ طلب فاتحه از عابمدفون درباره وقایع آن د  معصومین و ائمه براي شفاعت؛ پرسش از آوردن نام
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مزار شهدا نوعی تسلیم و  سنگدر سنگ مزار جوانان اغلب نوعی گله و شکایت از روزگار و قسمت و تقدیر است اما در . قبرها
ر سنگ مزار مضامین به کار رفته د نیتر مهمآنچه در زیر آمده فقط از . خورد یمرضایت از تقدیر و حتی خوشنودي به چشم 

  .ي رشت استها گورستان

 

 بیان غم و حسرت ناشی از فراغ دوستان و نزدیکان 1-1- 5

، بیان درد و حسرتی است که براي خورد یمي آرامگاهی بیشتر از همه به چشم ها سنگ نوشتهیکی از موضوعاتی که در 
که  خورد یمگذشته از این حسرت شخص در. شخص مدفون از طرفی و براي بازماندگانش از طرف دیگر عارض شده است
گاه غم و . دادهاندکه او را از دست  خورند یمنتوانسته از دنیا بار و توشۀ مناسب و الزم بردارد و بازماندگانش از این حسرت 

  :حسرت از زبان نوجوان و یا جوانی است که نتوانسته است آنچنان که باید از دنیا لذت ببرد و زود درگذشته است

 از چشم ترم آب به دریا نرسد که آهم به ثریا نرسدشب نیست 

 دیدار به دیدار رسد یا نرسد این غصه که آیا روزي  میرم ازمی

***** 

 کس با لب پر خنده ندیده است مرا روزي که فلک از تو بریده است مرا

 من دانم و آنکه آفریده است مرا چندان غم هجران تو در دل دارم

**** 

 از جفا کاري گلچین فلک افسردم تا باز شدم پژمردمنو گلی بودم و 

 که نو جوان بودم و در اوج جوانی مردم گریه کن مادر من از غم ناکامی من

 و مدح و ذکر اوصاف نیک شخص مدفون   در ستایش   1-2- 5

شخص بازماندگان . ، ستایش و مدح استخورد یمي آرامگاهی به چشم ها نوشتهموضوع دیگري که در اغلب سنگ 
 يصهایخصرا براي پدر و مادر یا فرزندان خود به کار ببرند و در این امر نیز اخالق و  ها شیستادرگذشته دوست دارند بهترین 

  :شود یمبیان    به طور کلی ها آنبلکه اوصاف حسنۀ  شود ینمبه طور جزئی ذکر  خاص

 :در وصف پدر  1- 1-2- 5

 گاهم تو در این زمانه بوديیگانه تکیه که  چه بگویم از تو بابا که صفاي خانه بودي

 به وفا و مهربانی به جهان یگانه بودي چه کسی رسد به پایت به محبت و صفایت

*** 

 چشمان تو منظومه خورشید وفا بود باباي عزیزم نفست قدرت ما بود   

 دیدم که به زیبایی احساس خدا بود در عمق نگاهت پدرم حس عمیقی
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در وصف  5 -1-2 -2 
 :رماد

 روشنگر این کلبه ویرانه تو بودي مادر به خدا ماه در این خانه تو بودي

 به نیکی همه جا یاد تو بودي آنکهاي  نرود یاد تو هرگز ها از خاطر دل

  

 به دو گیتی چو دل صادق مادر دل نیست عاشق مادر دل نیست  ز دل تر مهربان

 جهان الیق مادر دل نیست هر چه گشتم به دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او

 :در وصف فرزند  3- 1-2- 5

 ما به داغ تو جوان مرده به دنیا چه کنم بعد پر پر شدنت اي گل زیبا چه کنم

 ما به دردي که دوا نیست مداوا چه کنیم بهر هر درد دوایی است مگر داغ جوان

 وفایی دنیا و تذکر به اهل آن ذکر بی   1-3- 5

به دنیا  ادیزنشدن  مند عالقه، تذکر به اهل دنیا براي خورد یمی زیاد به چشم آرامگاهي ها نوشته سنگموضوع دیگري که در 
  :کنند یماین پیام را هم شخص مدفون و هم شخص عابر و یا وابستگان و بازماندگان مرده بیان . وفایی آن است به دلیل بی

*** 

 به تخت پادشاهی عاقبت هیچ اگر زرین کالهی عاقبت هیچ

 در آخر خاك راهی عاقبت هیچ گرت ملک سلیمانی ببخشند

 گله و شکایت از مرگ زودرس و تقدیر الهی .4

جوان، یکی دیگر از موضوعاتی است که در متون آرامگاهی به چشم هنگام به دست اجل و غافلگیر شدن ا گرفتار شدن ن
 :در چنین مواردي گله و شکایت از دنیایی است که جوان ناکام را خیلی زود به دست اجل گرفتار کرده است. خورد یم

 فرو رفتن به خواب زندگانی دریغا قسمتم شد در جوانی

 زندگانیبهرهاي از  نبردهام مرا در دل هزاران آرزو بود

***  

 آن را که فقط گل بود در حادثه پرپر شد                    گل را تو به آن گویی کز عشق معطر شد

   توصیه به زندگان براي همدردي با همدیگر 1-5- 5

 اد شدیمیک چند به استادي خود ش هر چند به شاگردي نزد استاد شدیم

 و بر آب شدیم میچون آب برآمد پایان سفر نگر که ما را چه رسد
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ز همدیگر بودن قدر همدیگر را بدانند و اه که در زمان زند شود یم به عابرین و زائرین قبور توصیه ها نوشته سنگدر بسیاري از 
این مضمون، یعنی توصیه به زندگان و اطرافیان براي توجه به . شود یمگرفته  ها آنیاد کنند، چرا که بعد مرگ این فرصت از 

 :شعر معروف حافظ و مولوي گویاي این است. بودن از مضامین پربسامد در زبان و ادبیات فارسی استه همدیگر در زمان زند

 فردا که شوم خاك چه سود اشک ندامت  تی کنامروز که در دست توام مرحم

 (56: 1366حافظ، (

 همه عمر از غمت در امتحانیم   چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد

ردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانیم کنون پندار م   

 رخم را بوسه ده کاکنون همانیم         چو بر گورم بخواهی بوسه دادن

 ( 253: 1387مولوي، ( 

*** 

 :آمده است ها نوشته سنگدر یکی از 

 پس از مرگم مکش آه جگر سوز اگر یاري، ز من یادي کن امروز

 چه حاصل بعد مرگم یاد کردن مرا امروز باید شاد کردن

 افتد یمبیان حوادثی که بعد از مرگ براي بازماندگان مرده اتفاق  .5

چگونه مرگش    و افتد یمکه چه اتفاقی بعد مرگش  کند یمی نیب شیپش که شخص مدفون براي بازماندگان شود یم دهیدگاه 
 :شود یمگاه این توصیه از زبان شخص زنده بیان . تنها با مرور خاطراتش سر کنند شوند یمو یا مجبور  کنند یمرا باور 

 همه گفتند با ما آشنا بود چو رخت خویش بر بستم از این خاك

 ه گفت و با که گفت و از کجا بودچ و لیکن کس ندانست ایم مسافر

 **** 

 روزي که مرگ عشق را باور کنید رسد یم روزي که بی من روزها را سر کنید رسد یم

 خاطرات رفته را مو به مو از بر کنید روزي که تنها در کنار عکس من رسد یم

  او  ها یکینخطاب به پدر و مادر و ستایش  .6
 قافله را دوباره ساالر شوياین      برخیز پدر بجاست بیدار شوي

 یکبار دگر اگر تو بیدار شوي      زمیر یجان را به فداي قدمت م

**** 

 گویی سرم هنوز به بالین نرم تست مادر بهشت من همه آغوش گرم تست
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 فردا کلید باغ بهشتم رضاي تست ز صفاي دعاي تست ام یامروز هست

 استمداد از معصومین و ائمه براي شفاعت .7

که بازماندگان و یا خود شخص درگذشته براي رهایی از  دهد یمکه نشان  شود یمیی مشاهده ها نوشتهدادي از قبور در تع
 ها آني باشند نزد خداوند، تا واسطهاتا برایشان شفیع و   طلبند یمعقبات حسابرسی روز قیامت از ائمه اطهار و بزرگان دین استمداد 

 :ي آن را تحمل کنندها یسختبتوانند 

 عشق تو مهر علی در سینه دارم یا حسین عاقبت زین دار فانی پر کشیدم یا حسین

 هر شب جمعه گذر کن بر مزارم یا حسین من در این وادي غریبم جان زهرا مادرت

*** 

 خانه قبر تو از لطف خدا پر نور باد محشور باد نیرالمؤمنیروح پاکت با ام

 طرت در باغ فردوس برین مسرور بادخا اي چراغ زندگانی از پدر یادت بخیر

 صاحب قبر دربارة وقایع آن دنیا  پرسش از .8

رده بعد از مدتی که به دیدنش  گویی به زبان کنند یمو قبرش را زیارت  روند یماشخاص عابر و زائرین قبور و بازماندگان م ،
 :ه استکه از دنیاي دیگر چه خبر دارد و حالش در آن دنیا چگون پرسند یمشعر از او 

 بی تو ما غرقه بخونیم تو بی ما چونی زیر گل تنگدل اي غنچه رعنا چونی

 ما که جمعیم چنین تو بی ما چونی سلک جمعیت ما بی تو گسته است زهم

 کنندگان از روي قبرهار طلب فاتحه از عابرین و گذ 1-9- 5

تا همراه شخص  سندینو یمرزش اموات دعایی در بسیاري از موارد دیده شده است که بازماندگان شخص فوت شده براي آم
و از  شود یمگاه این نوشته از زبان صاحب قبر بیان . درگذشته باشد و او را از مشکالت حسابرسی در قیامت و محشر نجات دهد

 :زائرین قبور استمداد دارند که برایشان دعا و فاتحه بخوانند

  

کنون شد / بجاي رخت دامادي کفن کرد/ نظر بر قامت رعناي من کرد/ انیمرا چید از نهال زندگ/ اجل در لحظۀ سبز جوانی»
به صلواتی دلم را / و یا یکدم سر خاکم نشستی/ اگر از روي گور من گذشتی/ فقط من از تو محتاج دعایم/ رهگذر اینجا سرایم

 .«تو روحم را ز غم آزاد گردان/ زنده گردان

 از سر اخالص الحمدي بخوان                                    ي دامن کشانگذر یماي که بر ما   

 بررسی شعر از نظر گویندة و تذکر دهندة شعر .2
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و عدهاي نیز آن  شود یمقبر همیشه یک گوینده و عدهاي مخاطب خاص دارد یعنی از زبان کسی بیان گ شعر یا متن روي سن
 :این متون و اشعار را به چند دسته تقسیم کرد توان یماز این نظر که گوینده شعر کیست اغلب . را میخوانند

 :گوینده شعر شخص مدفون است .1

 که پاك آمدم پاك رفتم ز خاك سپاسم همین بس به یزدان پاك

*** 

 یادم   بخوان تو سورة الحمد تا کنی ي یادمخوش آمدي به مزارم نمودها

  

 :گوینده شعر بستگانِ نزدیک شخصِ درگذشته هستند 2-2- 5

 دهد یدر صف خدمتگزارانش ترا جا م نهد یکه زهرا پا به کوثر م مادرم فردا

 جان موال پیش زهرا دست ما را هم بگیر گیرباز آنجا هم مرام مادري را پیشه 

 :از زبان بازماندگان است   شعر هم از زبان شخص مدفون و هم .3

 از قید تعلقات دنیا جستند مردان حقیقت که به حق پیوستند

 دیدند که دیدنی ندارد رستند جهان بگشودند چشمی به تماشاي

 قالب شعر  3- 5

در آن از هر قالبی استفاده کرد، مگر اینکه شخص صاحب  توان ینممحدود است، به همین دلیل  ها نوشته سنگاندازه و بستر 
سنگ نوشته    ي در متنادهیقصباشد و سنگ قبرش را با شعر پر کنند و در این موارد غزل یا حتی  قدر یعالقبر بسیار مهم و 

در موارد زیادي نیز یک یا دو بیت از . صورت قالب بیشتر اشعار آرامگاهی دوبیتی، رباعی، قطعه استن در غیر ای گنجانند یم
شعر نو نیز در موارد زیادي به  تر تازهي آرامگاهی ها نوشتهدر سنگ . سندینو یمو در سنگ قبر  کنند یمي معروف انتخاب ها غزل

 .خورد یمچشم 

 یآرامگاهشاعران شعرهاي  4- 5

در  ندیآ یم ها نوشته سنگي آرامگاهی اغلب از نوع شعر است و گاهی نیز به نثر چیزي در ها سنگ نوشتهمتن ادبی روي 
سنگ نو و یا  چرخد یممواردي که متن ادبی شعر است، شعر انتخاب شده شعري معروف است که دهان به دهان در بین مردم 

، به نوعی در نوشتنش تبحر پیدا سندینو یمآن شعرها را زیاد  سانیسنگ نو یعنی چون . دهند یمرا در بین مردم رواج  ها آن سانی
در شعرهاي قدیمی بخت با شعرهایی است که در حافظه مردم ماندگار . شود یمشعرهاي جدید    از تر آسانو برایشان  کنند یم

گرچه بزرگان و تحصیل کردگان سعی در انتخاب اشعاري از . شعر چه کسی استموارد مهم نیست که شاعر  نیاو در  شدهاند
  :گفت شاعران این اشعار به چند دسته قابل تقسیماند توان یماز این منظر . شاعران نامدار دارند و یا اینکه خودشان شعر میگویند

 بدیدم قبر دولتمند و درویش به قبرستان گذر کردم کم و بیش
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5-4- 1 

شعراي 
 بزرگانگاه شعر معاصر را از شعر سنگ ... . سپهري، پروین اعتصامی و  سهرابمعروف و بزرگی چون سعدي، حافظ، مولوي، 

 :کنند یمانتخاب 

*** 

 ي مصلحت عام راخاص کند بندها حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین

  ت جاوید یافت هر که نکو نام زیستدول

 )36: سعدي، گلستان( 

  کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را

 

*** 

 سر تا قدمش چون پري از عیب بري برود آن یار کزو خانه ما جاي پري بود

 (حافظ(    بیچاره ندانست که یارش سفري بود دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش

 ي بود که شد باعث ویرانی منشهایت        زد دست اجلپدر آن تیشه که بر خاك تو 

  غم بی سر و سامانی من خورد یمکاش         آنکه در زیر زمین داد سر و سامانت

 (260: اعتصامی، بیتا( 

مبادا / دنرم و آهسته بیایی/ دییآ یمبه سراغ من اگر / سایه نارونی تا ابدیت جاري است/  ییتنهاو در این / آدم اینجا تنهاست»
 .(سهراب(» چینی نازك تنهایی من/ که ترك بردارد

قبرها در محل گ شعراي محلی که چندان در سطح کشور معروف نیستند، اما در نوشتن متن ادبی و شعر روي سن 5-4-2
ر را آقاي مزا به عنوان نمونه در محدودة مورد تحقیق این مقاله، بیشتر شعرهاي آرامگاهی محلۀ ساقی. شدهاندخاصی معروف 

 .سرودهاندبخش ک فریدون نی فریدون پور رضا و آقاي

 :سندینو یمبرایش شعر ... بازماندگان شخص فوت کرده، مثالً پدر، مادر برادر و  5-4-3

تو که نیستی / علی جانم/ علی جانم باصبوري با من دلخسته سازش میکنه/ علی جانم تو که نیستی چه کسی منو نوازش میکنه
علی جانم من مادر چکنم از / کی با باالي شکسته با من مادر خسته بال و پرواز میکنه   علی جانم/ ا موهامو ناز میکنه کی تو رو ی

 .همیشه تا عمر دارم میسوزم از رفتنت/ سفرت

از  این شعر نظیرهاي است که گویا یکی» از خواب بیدارش کند/ شاید صداي شاپرك/ آرام بر سر پدر/ پروانه امشب پر مزن»
» ترسم صداي پاي تو مست است هشیارش کند/ اي آفتاب آهسته نه پا در حریم یار من«بستگان صاحب قبر، از روي شعر معروف 

 .ساخته شده است

 (باباطاهر(نه دولتمند برده یک کفن بیش  ن در خاك خفتهکف ینه درویش ب
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. آن را بر روي سنگ قبر بنویسند کند یمخود شخص فوت کرده در زمان زنده بودنش شعر یا متنی مینویسد و وصیت 5-4-4
ي کوچک نیز که ها طیمح، در کند یمبزرگ و نامی کشور که معروف همگان هستند، بیشتر صدق  چنین موردي درباره شعراي

که شعر روي سنگ قبرش از اوست در غیر این موارد به راحتی  شود یمشخص درگذشته به شاعري معروف است، مشخص 
اجرا » غیر مجاز«است که خوانندگانی به طور  يها ترانهتعدادي از این اشعار از . به یقین گفت شاعر خود صاحب قبر است توان ینم

را بر سنگ قبر مردگان  ها آنو به دلیل رایج بودن در بین مردم، دیگر به خاستگاه و شاعر آن اشعار توجه نشده است و  کردهاند
  :از عبارتندتعدادي از این اشعار . نوشتهاندخود 

 .«نداره و نمیتونه بیاره/ دنیا دیگه مثل تو نداره » 

 گریه کردم و نوشتم نازنینم یا تو یا مرگ/ از جدا شدن نوشتی تو تن زخمی هر برگ»

 .« تو با خنده اي نوشتی همه قفس خدا نگهدار/ به تو گفتم باورم کن میون این همه دیوار

که کن رو شبو از غصه جدا کن چ/ من رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من باش/ پس از آن غروب رفتن، اولین طلوع من باش»
 .«ي آخر منها هیگرخط بکش رو جاي پاي / باور من 

 نثر بودن   از نظر نظم و یا ها نوشته سنگبررسی متن  .4

از نوع شعر هستند، گویا در حافظۀ تاریخی ملت ایران شعر بیشتر از نثر جنبۀ ادبیت دارد و مردم  ها نوشته سنگاغلب متون ادبی 
ان خاطر کمتر دیده شده است که مردم عامی با خواندن متون ادبی منثور لذت ببرند، مگر معمولی کمتر به نثر گرایش دارند و بد

باشد که  تواند یمي شعر بیش از نثر به کار رفته این ها سنگ نوشتهدلیل دیگري که در . آنکه آن نثر مسجع و به شعر نزدیکتر باشد
از همان شعرهایی که در   کنند یمیده شده است بلکه اغلب سعی به خاطر بسپارند کمتر د   مثال و الگویی که مردم حفظ باشند و

ي مطالعه شده براي این منظور، تعداد قابل ها سنگ نوشتهبا این حال در محدودة . سفارش کنند تراش سنگخاطر دارند چیزي به 
 :گردد یمتوجهی متن ادبی منثور وجود داشت که در زیر چند نمونه از آن ذکر 

در / با همه جوانی از چشمک دلفریب دنیا برید و به عرفان بقا رسید/ از بند تن آزاد، مهربان یاد/ ناي بیخیربریده از خیر دی»
 .«وفایی زینت زندگی حدیث تلخ ناکامی است دامن بی

ند و یادش گرامی باد که هرگز دلی نرنجا. و آدم بود دوست مردمتبسم او تازیانۀ غم و سیلی بر چهرة ماتم بود، و الحق که »
 .«بذر نفاق و کدورت در گذار راه کسی نیفشاند

 :ي است که یادآور مناجات خواجه عبداهللا انصاري استمسجع گونهامتن زیر نثر 

درویش اگر به توالي سیر و سلوك و شیدایی است، به عشق فردایی است، مجنون اگر در وادي سرگردانی دمخور رسوایی »
، آسوده بخواب مادر، درد فراق دینما یمآه که شیرة جانش را بی هیچ انتظاري پیکش اوالد ! لیالیی است، مگر مادر به خاطراست، 

 .«هم چاره ساز نیستر تو را صب

 ی ادبی متون آرامگاهیشناس بیآس 
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اگر بتوانیم ادبیات آرامگاهی را نوعی خاص از ادبیات به حساب آوریم، همانند همۀ انواع دیگر ادبیات، این نوع هم به 
با این حال . دهد ینمی به ما شناس بیآسبودن این نوع ادبی، چندان اجازة  ریگ همهگرچه عمومی بودن و . ی نیاز داردشناس بیآس

 :از عبارتندآسیبهاي این نوع ادبیات  نیتر مهم. ي آن الزم استها جنبهشناختی به بعضی از ب نگاهی آسی

 آسیب رساندن به اصل شعر 5-1- 5

ا و موقع نوشتن، کلمه یا عبارتی را ج کنند ینمده شده است که نویسندگان این اشعار شعر را درست بیان در موارد زیادي مشاه
، طوري که لطف کالم از بین دهند یمگاه دیده شده است شعرهاي معروفی را به طرزي نامناسب برش . کنند یمیا حذف   بجا
 :سب انتخاب شده استبه عنوان نمونه در زیر شعر سهراب به طرزي نامنا. رود یم

 دییآ یمبه سراغ من اگر / سایه نارونی تا ابدیت جاري است / و در این تنهایی / آدم اینجا تنهاست/ دیآ یمزنگ باران به صدا »
...». 

بوي هجرت / باید امشب بروم«: کردهانداز وسط برش داده و شروع  گونه نیایا شعر معروف بوي هجرت سهراب سپهري را 
و به سمتی بروم که / باید امشب چمدانی را که به اندازه تنهایی من جا دارد بردارم/ هاست چلچلهلش من پر آواز پر با/ دیآ یم

 .«درختان حماسی پیداست

گل داد و مژده داد و زمستان شکست و «احمد شاملو به این صورت انتخاب شده بود «1 مرگ نازلی«در یک سنگ نوشته شعر 
 .«رفت

 بردن یک شعر براي چند گروه به کار 5-2- 5

مثالً شعر زیر را هم براي پدر، هم براي مادر و هم براي فرزند . برند یمگاه یک شعر را براي چندین نفر یا چندین گروه به کار 
 :بردهاندبه کار 

 پدر/ یک دسته ستاره ارمغانت مادر پدر/ بهشت سایبانت مادر يها گل

 پدر/ ان نگاه مهربانت مادرقرب دیگر چه کسی چشم به راهم باشد

ي بهشت سایبانش؛ و یک دسته ستاره تقدمیش باشد، ها گلهم براي پدر و هم براي مادر دعا کرد که  توان یمگرچه در ظاهر 
 :روند یمیی هستند که اغلب براي مادر به کار ها نشانهداشتن    اما چشم به راه بودن براي فرزند و نگاه مهربان

 آغوش شدي ترك ما کردي و با خاك هم مید رفتی و خاموش شديح/ باورم نیست پدر

 روي تو پیداست هنوز نگرم یهر طرف م ده داغت به دل ماست هنوز يرفتی و زد

باورم نیست حمید رفتی و خاموش شدي به چشم / باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدي: ي ها شکلمصرع اول آن را به 
نیز مشاهده » چه بگویم از تو مادر که صفاي خانه بودي«به صورت » تو بابا که صفاي خانه بوديچه بگویم از «یا مصرع . خورد یم

 .شده است

 داشتن مشکالت عروضی 5-5-3
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افتاده و باعث ناهنجاري وزنی شده  يکلمهاي مزار مشکالت وزنی دارند و یا ها سنگدر مواردي شعرهاي نقل شده بر روي 
 :است

  اي پدر ما همگی چشم به راهت هستیم یادت هستیماي سفر کرده به معراج به 

 همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم تو سفر کردي و آسوده شدي از دوران

 .است» به یادت هستیم«قافیه مصرع اول و آخر هر دو . در شعر فوق مشکل تکرار کلمه قافیه است

 شاه مردانم چه غم دارم دگرمن غالم    من فقیر خاکسارم بر تو میهمانم چه غم دارم دگر

  خادم شاه شهیدانم چه غم دارم دگر نادرم من کلب موالیم چه غم دارم دگر

 .از نظر وزنی اضافی است همانمیمتو ر در مصرع دوم بیت شعر فوق ب

 یک چند به استادي خود شاد شدیم هر چند به شاگردي نزد استاد شدیم

 و بر آب شدیم میبرآمد چون آب پایان سفر نگر که ما را چه رسد

 :در دوبیتی فوق بیت مصرع اول مشکل وزنی دارد و شعر زیر نیز این قبیل است

 مادرم فداي اسم نازنینت مادرم قربون اون چشماي نازت

 جاي موندن نداره لحظۀ کوچ تو نباشی مادرم دنیا چه پوچ

 میرمبه خدا بی تو می سایه ات از سرم شده کم

 نوشته سنگي مختلف ها قسمتآرامگاهی از نظر بررسی متون ادبی  .6

به منزله خانه و منزل است و نام آن    اسالمی -همچنان که در مقدمه گذشت، قبر در تفکر ایرانی به ویژه در تفکر ایرانی
. بوده است خانهبا این تفکر شکل قبرها از اول گویی شبیه . نیز خود تأیید کنندة همین نظر است) آرامگاه، خانه ابدي، منزل ابدي(

 کند یم، در سطحی صاف چون سنگ قبر جلوه کرد یمخودنمایی ) ارتفاع، و طول و عرض(بعدها تمام شکل قبر که در سه بعد 
در این سنگ ترتیب نوشته طوري است که همچون یک لحظه از . که فقط طول و عرض دارد و دیگر ارتفاعش چندان نیست

، سپس خواندن قرآن، سپس معرفی شخص و پدید آمدن نام دیآ یمست نام و یاد خداوند یعنی در آن نخ دیآ یمزندگی به چشم 
آخر خواندن ر او بر صحنه سنگ قبر و در ادامه تولد و زندگی و گاه ذکر حوادث زندگی و بعد شعري در وصف و رثاي او و س

گاه چنان ریز و دقیق در صفحه . ندگی استاین خود برشی از یک ز. گردد یمي براي او و طلب آمرزش از خداوند ذکر ها فاتح
ی بوده چه کرده،  توان یمکه با یک بار خواندن آن  گردد یمشخص مشخص  صفحۀ زندگی نوشته سنگ فهیمد او کی بوده، ک

رده، کجا مرده، کارهاي مهمش چه بوده، و چه انتظاري از شما دارد و نظرش درباره دنیا چیست و الخ توان یمدر یک نگاه . چرا م 
 :سنگ قبر را به چند بخش تقسیم کرد

ذکر زمان تولد و  (د معرفی کلی صاحب قبر، (ج ،(عبارتی به نثر یا شعري کوتاه(مقدمه  (ب نام و صفات خداوند، (الف
 .طلب فاتحه (و شعر یا متن ادبی، (، هـمرگ

 نام و صفت خداوند .1
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در زیر به چند . این نام و صفت تا حدي تکراري است. دشو یمنخست نامی از خداوند بزرگ ذکر  ها نوشته سنگدر اغلب 
 :شود یماشاره  ها صفتمورد از این نامها و 

مورد آخر براي ... ، و »بسم رب الشهدا«،»اهللا«، »بنام هست مطلق«، »یا هو«، »هو الحی«، »به نام ایزد یکتا«، »اهللا بسم«، »هو الباقی»
 .رود یمقبر شهیدان بیشتر به کار 

 تن ادبی سنگ نوشتهمقدمه م .2

چند نمونه از عبارت . شود یمدر مواردي نیز عبارتی ادبی یا مصرع و بیتی شعر یا قسمتی از شعر نو در مقدمه سنگ قبر ذکر 
گل داد و مژده داد و زمستان «، »تا که بودیم نبودیم کسی«، »بقا مختص ذات اوست«، »ما را پناهی بود و رفت هاشیسا«: آغازین

کاش / آنکه در زیر زمین داد سر و سامانت«، »هیچ بارانی رد پاي خوبان را از کوچۀ باغ یادها نخواهد شست«، »شکست و رفت
 .«گاه به سخن گفتن از زخمها نیازي نیست«، »غم بی سر و سامانی من خورد یم

به عنوان درآمد و مقدمه محسوب  و این آمدهدر تمام موارد نوشته شدة باال، قطعه شعري در ادامه در جایگاه شعر و متن ادبی   
 .شود یم

و در ادامه به  شود یمي آرامگاهی آیه یا آیاتی از قرآن کریم به عنوان مقدمه ذکر ها سنگ نوشتهبسیاري از 2 ي اخیرها سالدر 
در . ذکر گردد ، سعی در این است که از سوره قدر آیه یا آیاتیشود یمدر مواردي که آیه ذکر . پردازند یممعرفی صاحب قبر 

 .هم گویا تأکید زیادي شده است که سوره قدر را بر سنگ مزار بخوانند3 روایات

 معرفی کلی صاحب قبر .3

تذکر ي رایج عطار در مورد بزرگان و عرفا را در ها نوشتهطوري است که ناخودآگاه  اغلب ها نوشته سنگبخش معرفی کلی 
این گفتمان به این شرح است که براي معرفی . چنین گفتمانی رایج بوده است اءیتذکر االولو شاید هم قبل از  آورد یمبه یاد  ایاالول

گرچه در ادبیات ما . دیگو یمو سپس نامش را  کند یمهر شخصی در آغاز دو یا سه صفت و یا بیشتر از اوصاف شخص را ذکر 
با پیگیري این سنت ریشه  توان یمش بیشتر رایج شد، اما ، و بعد از او این روکردهاندتذکرهنویسان سعی در پیروي از عطار  بیشتر

 .آن را مشخص کرد

ي تاریخی ایران نیز ها سنگ نوشتهنویسی و به طور کلی در ر آنچه در این مجال قابل ذکر است این است که در سنگ قب   
چند صفت از شخصی که   ذکر(ردي ي هخامنشی چنین مواها سنگ نوشتهدر  مثالً. ردپاي چنین سنتی تا حدي قابل شناسایی است

 :شود یمیافت ) قرار است معرفی شود

بند (» ، پسر ویشتاسپ، نوة ارشامه، هخامنشیشاه کشورها ،شاه در پارس ،شاه شاهان ،شاه بزرگ داریوش شاه،) هستم(من »
 .(32: 1384شارپ،    یک کتیبۀ داریوش کبیر در بیستون از

کتیبۀ داریوش کبیر، تخت جمشید، شارپ، (» ، پسر ویشتاسپ، هخامنشیشاه کشورها ،شاه شاهان ،بزرگ   شاه داریوش شاه،»
1384 :79 ). 
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، شاه در این زمین بزرگ دور و دراز ،شاه کشورهاي داراي همه گونه مردم ،شاه شاهان ،شاه بزرگ ،(هستم(من خشایار شاه »
 .(110ن، تخت جمشید، شارپ هما   کتیبۀ خشایارشا،(» پسر داریوش شاه، هخامنشی

» ، پسر داریوش شاه، هخامنشیشاه در این زمین ،شاه کشورها ،شاه شاهان شاه بزرگ، ،شاه بزرگ ،(هستم(من اردشیر »
 .(139کتببۀ اردشیر دوم، شوش، شارپ، همان (

 :یی از معرفی صاحب قبرها نمونه

دانا و  ،انسانی آزاده و بزرگوار»، «ودانه یادجا ،روانشاد ،عارفهاي از قبیله تسلیم و رضا ،رستگارهاي از طایفه مهر و وفا»
مهتاب شبشکن خانه »، «خطیب دانشمند ، ویادگار سخنور نامی فرزند و ...شادروان ،با ادب و وفادار ،مهربان و صمیمی ،هوشمند

ن روش»، «وزنمونه و دلس ،فداکار ،مادري مهربان»، «زنده یاد ،بی افاده  سبک ور س ،دار شهیربا همه وقار  ،و خانواده
و همسري  ،پدري مهربان و فداکار انسان مؤدب و با اخالق، ،آرامگاه سید جلیاللقدر»، «ناکامۀ دوران ،روان

 ،«رادمردي از تبار فضیلت، تقوي و عاطفه»، «سختکوشو دلسوز

 تاریخ گذاري 

دو  کنند یمین بخش اغلب سعی در ا. به نکات ادبی دست یافت توان یماین بخش، بعد از بخش، شعر بهترین جایی است که 
یک جفت عبارت معموالً در این قسمت ذکر می شود و اولی تاریخ والدت و . زمان تولد و مرگ شخص صاحب قبر را ذکر کنند

 :این عبارارت به شرح زیر است نیتر مهمتعدادي از . دهد یمدومی تاریخ وفات را نشان 

آخرین / اولین پگاه«، »غروب زندگی/ طلوع زندگی«، »غروب غمانگیز /طلوع مهرانگیز«، »غروب/ طلوع«، »وفات/ تولد»
/ وصال«، »بدایت/ نهایت«، »عدم/ قدم«، »حیات جاودان/ حیات خاکی«، »خزان/ بهار«، »شهادت/ والدت«، »آرمیده/ آفریده«، »نگاه
/ زایش«، »سر بلند از رضاي ممتحن/ حانورود به صحنه امت«، »توفیق رهیدن/ رنج رسیدن«، »غروب جانگداز/ طلوع دلنواز«، »فراق

به دیار زیباتر  1386در دوم آبان / از زمین قشنگت دیدار کردي 1367در دوم بهمن «، »پرواز آسمانی/ آغاز زمینی«، »درگذشت
 .«پرواز کردي

 بخش شعر یا متن ادبی .5

همین بخش تحقیق کنیم هر سنگ قبري این بخش بهترین و اصلیترین بخش ادبیات آرامگاهی است، اگر فقط بخواهیم دربارة 
به این که در این مقاله از این بخش به   با توجه. دهد یمهمچون برگی از دیوانی است که مجال و فرصت تحقیق فراوانی را به ما 

 .اندازه کافی صحبت شده است، از توضیح بیشتر در این باره خودداري میکنیم

 بخش خاتمه سنگ نوشته .6

خاتمه متن معرفی شخص درگذشته است، همچنان که با نام خداوند و آیهاي از قرآن مجید شروع شده  این بخش که به نوعی
، و »الفاتحه«، »فاتحه«روي اغلب سنگ نوشتهها عبارت . رسد یمبود، با درخواست قرائت آیه یا سورهاي از قران مجید به پایان 

رده فاتحه بفرستیماست که بعد از خواندن م   نظایر آن نشان دهنده این فرهنگ تن باید به روح م. 
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ف، متاسفانه امروزه این سنت نیکو نیز کمکم جاي  رَ با تغییر جامعه و غالب شدن روحیه سرمایهداري در بعضی از اصحاب ح
محل درج تبلیغات «یا  تراش سنگخود را به چیزهایی دیگر داده و از صحنه بعضی از قبرهاي حذف و به جاي آن بخش معرفی 

اسم خود و یا اسم گارگاه  تراش سنگ، ها نوشته سنگبسیار دیده شده است که در بخش پایانی . اضافه شده است» رگانیباز
گاه پا را از این نیز . گردد یمگاه اسم و نشانی شهري که کارگاه سنگ تراشی اش واقع است نیز ذکر . خودش را حک کرده است

و همۀ اینها نشان از دارد که فرهنگ مادي بر فرهنگ معنوي پیشی . خود اقدام کرده اندفراتر گذاشته و به درج شماره تلفن همراه 
 .گرفته و در حال از دست دادن تعدادي از سنتهاي نیک گدشتگان خود هستیم

  

 :چنین تصور کرد توان یمرا  نوشته سنگبخشهاي یک  

 نام و صفت خداوند

 (عبارتی ادبی یا آیه(مقدمه 

 ( نام و صفت او( معرفی صاحب قبر

 وفات/ تاریخ تولد

 شعر یا نثر ادبی

 (امروزه معرفی سنگ تراش(   )درخواست دعا(خاتمه 

 )دو نمونه از سنگ قبر( 

 جامعه شناسی ادبیات آرامگاهی .7

یک دربارة ادبیات آرامگاهی از جهات دیگر نیز به تحقیق پرداخت و در زیر فقط به  توان یمعالوه بر مسایلی که ذکر شد 
و هدف از بیان این نکته فقط طرح اهمیت حوزة تحقیق آرامگاهی . شود یمیعنی رویکرد جامعه شناختی اشاره  ها آنرویکرد 

 :در حوزه جامعهشناسی ادبیات آرامگاهی نکات زیر قابل توجه است. است

   گویشهاي مختلفی رایج بودهو در سرتاسر ایران بزرگ زبانها و. یآرامگاهزبان یا گویش به کار رفته در متون  5-6-7-1
به عنوان . ي روي مزارها استها سنگ نوشتهاز زبان یا گویش مردم منطقه اثري یافت،  توان یمیکی از جاهایی که در آن  .هستند

ي زیادي این گویش رد پاي خود را گذاشته ها سنگ نوشتهنمونه در محدودة تحقیق این مقاله گویش گیلکی رایج است و در 
 :شود یمي از آن ذکر نمونهار زیر د. است

 مهتاب وفا، خاموشا بوي خانه نارِ سو جاي ماريِ خو ن ببو ارسو   خالیه تی جا،

 اي ماه تابان وفا خاموش شدي و خانه روشنایی ندارد جاي تو خالی است مادر جان و اشکم خون شده

ه، نکوده شرم  تاگیتی گرم تا دو نیا دوبی زنجیر ماتم بد تا بکوده چرخ تی امرَ

 تا در این دنیا بودي زنجیر غم با تو آشنایی داشت چرخ روزگار با تو بد کرده و شرم ندارد

ره شادي پر آگیت بال بزه، غم بمانسته خانه الفت دکالسته  تی شون م 

 شادي پرواز کرد بال زد و رفت و غم ماند با رفتن تو خانه مهربانی از بین رفت
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 جنت تی جایه اي کی تو راضی به قضایی و امی خانه خدا بیهم پر بی ته هم مار 

 جایگاه تو بهشت است چرا که راضی به قضا و رضاي خدا بودي هم پرپرواز ما بودي هم مادر و خداي خانه ما

 همچنان که در زمان قدیم خانه مردم چندان اختالفی با هم در اموال و اثاث منزل نداشت، و فقط در بزرگی و 5-6-7-2
اما امروزه از شکل ظاهري . کوچکی زمین کمی اختالف بود، قبرستانها و قبرهاي فقیر و غنی نیز چندان اختالفی با هم نداشت

و یا تشریفاتی که در  شود یمتزییناتی که در روي قبر انجام . پی برد توان یمقبرها به درجۀ اجتماعی و یا ثروت و فقر صاحب قبور 
 .پی برد ها آنبه درجۀ اجتماعی  توان یم، شود یمانجام  ها آندادي از نوع سنگ و مقبرة مسقف تع

گرچه در اغلب موارد نشان دهندة سطح تحصیالت و طبقه  ها نوشته سنگشعر و یا متن ادبی نوشته شده بر روي  5-6-7-3 -
، نشان از آن دارد که صاحب رود یم ها به کار علمی صاحب قبر و یا بازماندگانش نیست، ولی در مواردي نشانه هایی که در نوشته

به عنوان نمونه قبري که بر رویش شعر مرگ نازلی از احمد شاملو حک . قبر یا بازماندگانش از درجه علمی باالیی برخوردارند
شده با قبري که رویش یک شعر تکراري و پربسامد حک شده باشد، هر دو از یک طبقه نیستند، یا کسی که روي قبرش شعر نو و 
یا شعري از قاصدك اخوان و یا بوي هجرت سپهري حک شده، با کسی که روي قبرش هیچ شعري نیست، نمیتواند از یک طبقۀ 

 .اجتماعی باشند

» هو هو«عدهاي دوست دارند همیشه بر زبانشان ورد یا عباراتی مذهبی جاري باشد و چون زاهدان و عابدان  - 5-6-7-4
ت بفرستند و عدهاي نیز به ذکر القاب و اسامی محبوب و معشوق ازلی در دل خود میپردازند و تسبیح بچرخانند و صلوا  بگویند و

 ها آناز افراد در دنیاي بعد از مرگ نیز چنین هستد و خود یا بازماندگان » تیپ«این دو دسته یا دو . زبانشان خالی از الفاظ است
ي سنگ قبر پی برد که شخص مدفون ها نوشتهاز روي  توان یمنابراین ب. که مطابق روحیه آنهاست کنند یمبرایشان متنی انتخاب 

 .چه مذهب و مرامی دارد

ي قدیمتر اغلب سعی میشد که با نشانههاي خاصی شغل، جنس، طبقه، هنر و مهارت خاص ها سنگ نوشتهدر  5-6-7-5
جنگ و پیکار    سب و شمشیر مرد بودن و اهلشخص مدفون را نشان دهند، یعنی با کشیدن مثالً شانه و آینه زن بودن؛ با کشیدن ا

گاه در بین قبرستانی تعداد اندکی از این . بودن؛ و با کشیدن داس و تسبیح و دیگر لوازم به دیگر صفات آن مرحوم اشاره میکردند
فیدچاه واقع در نمونه چنین قبرستانهایی در روستاي س. و گاه کل قبرستان به این صورت تزیین شده است خورد یمموارد به چشم 

جیرندة رودبار نیز به 4 کیلومتري شهر گلوگاه منطقه هزار جریب بهشر، امامزاده حنفیه لوشان و نیز در روستاي انبوه 25
ت موسیقی و . کنند یمبه جاي این چیزها امروزه با شگردهایی به هنر و شغل و جنس مدفون اشاره . خورد یم چشم مثال با کشیدن نُ

و یا با درج و یا نصب عکس در یک جایگاه خاص جنس و سنش  کنند یمر به اهل موسیقی بودن صاحب قبر اشاره یا یک سه تا
 .دهند یمرا نشان 

وجود تبلیغات بازرگانی و تجاري بر روي سنگ قبرهاي زیادي در یک منطقه نشان از آن دارد که نگرش سنتی و  5-6-7-6
رده فاتحه میخواند و یا از طرف خود درخواست فاتحه میکرد، معنویتگرا که بعد از تراشیدن سنگ و حک ک ردن نوشته براي م

با نشانهشناسی و شناخت . در تعداد زیادي از سنگ نوشتهها آدرس کارگاه سنگتراشی ذکر شده است. دیگر از بین رفته است
 .سیدبه درك جامعهشناختی بهتري از ادبیات آرامگاهی ر توان یمنشانههاي دیگر روي قبور 

 گیرينتیجه .5
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یکی از جلوههایش که کمتر بدان پرداخته شده است، ادبیات آرامگاهی است که . ادبیات جلوههاي و انواع گوناگونی دارد
این نوع از ادبیات در کشور ما بسیار جاي تحقیق دارد، چرا که تاریخ و سابقۀ . آن را جزیی از ادبیات غنایی محسوب کرد توان یم

در روي قبرها فقط اطالعات شناسنامهاي افراد ذکر نمیشود، بلکه عبارات، جمالت یا قطعه . ایران بسیار زیاد استسنگقبرنویسی در 
این ادبیات را به دو شکل  توان یم. کند یمحکایت ... وفایی دنیا و روزگار و پند و اندرز و  که اغلب از بی شود یمشعري ذکر 
روي سنگ قبر نوشته  تواند یمیان آثار خود میآورند و ربطی به سنگ قبر ندارد، ولی نوعی از ابیات که شعرا در م: بررسی کرد

یک بار اشعار سنگ قبر ادیبان و شعرا را  توان یم. ي آرامگاهها استها سنگ نوشتهشود؛ و نوع دیگر همان اشعار نوشته شده بر 
شعر روي سنگ   هر. در کتاب یا کتابهایی گنجاند ي و تحلیل کرد و یک باري دیگر اشعار آرامگاهی سراسر کشور راآور جمع

به نکات مجهول و کمتر  توان یمي و تحلیل این ابیات پراکنده آور جمعبا . ی استآرامگاهقبر در حکم ورقی از دیوان شعر 
و نشان از این نوع از ادبیات به نوعی در حکم حاشیهاي بر ادبیات رسمی کشور است . شناختهشدهاي از ادبیات فارسی پرداخت

با تحلیل و مقایسه این اشعار با  توان یم. رود یمآن دارد که شعر در ایران نه تنها براي زندهها بلکه براي مردگان نیز بسیار به کار 
تحلیل این نوع از ادبیات با رویکردهاي مختلف . اشعار آرامگاهی سایر ملل به نکات تازهاي از فرهنگ و آیین ایرانی دست یافت

 .دریچهاي تازه به ادبیات باشد و منجر به حل پارهاي از مشکالت ادبیات فارسی شود نتوا یم
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 منابع

  .، کلیات دیوان، تهران، کتاب نمونه)بیتا(اعتصامی، پروین 

بودي، احمد بن خلیل   .[بینا[، اخبار االخیار بما وجد علی القبور من االشعار )بیتا(الُ

 .اباطاهر همدانی، با خط یداهللا همدانی تویسرکانی، عقیلرباعیات ب) 1387(باباطاهر عریان 

 .قاسم غنی، تهران، اقبال -، دیوان، محمد قزوینی)1366(حافظ، شمسالدین محمد 

 .، رشت، فرهنگ ایلیا)توصیف گویش تاتی رودبار(، زبان تاتی )1389(سبزعلیپور، جهاندوست 

 ف،مسلمی زاده، هات. ، هشت کتاب، ط)1389(سپهري، سهراب 

 ، گلستان سعدي، تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران، صفیعلیشاه)1371(سعدي، مصلحالدین 

 .فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشی، تهران، پازینه): 1384(شارپ، رلف نارمن 

 .هواي تازه، تهران، انتشارات نگاه، انتشارات زمانه) 1372(شاملو، احمد 

 .میترا، انواع ادبی، تهران، )1386   (شمیسا، سیروس 

 ، تابان]بیجا[، مفاتیح الجنان، ترجمۀ موسوي دامغانی، تصحیح حسین استاد ولی، )1376(قمی، عباس 

 ، گزیده غزلیات مولوي، به کوشش سیروس شمیسا، تهران، قطره)1387(مولوي، جالاللدین 

 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 504

  

٢٣٠  

 ي فردوسی شاهنامه در» رستم«هاي   یشکاريخوبررسی تطبیقی شخصیت و 

پام نَ«با    در روایات زردشتی »پاتاَ

  
  1رضا ستاري
  2مرضیه حقیقی

  :چکیده

ي ملّی نقشی تعیین کننده و محوري بر  حماسهین رویدادهاي تر مهمي فردوسی است که در  شاهنامه، نامدارترین پهلوان رستم
ران و نبرد با دشمنان ایران به ویژه نگاهبانی از تاج و تخت، پشتیبانی از فرهمندترین پادشاهان کیانی، پاسداري از مرز ای. عهده دارد

ي فردوسی سایه گسترانیده  شاهنامههاي اوست که بر بخش عظیمی از فضاي  یشکاريخوین تر مهمافراسیاب تورانی، از جمله 
تا و در اوس رستمبا وجود چنین جایگاه درخوري که فردوسی براي این پهلوان نامدار ملّی در نظر گرفته است، از نام و نشان . است

ت  دربارههاي بسیاري را  یزن گمانهناهمخوانی روایت فردوسی با متون زردشتی . شود ینممتون زردشتی اثري دیده  ي رستم و هوی
ایزدي به  -هاي مرد یشکاريخورسد کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد،  یمدر این میان به نظر  چه آن. تاریخی او در پی داشته است

پات«نام  ست که در اوستا » ها آبي  تخمه«به معنی  اپام نپات. هاي رستم دارد یشکاريخوهایی با  يهماننددر اوستاست که  »اَپام نَ
ت و کارکردهاي . پادشاهی است، از او یاد شده است در گاه و مقام پهلوانی ملّی که نگهبان آب و فرّه در  رستمنام، شخصی

رو، در این پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی  ینااز . قابل مقایسه است اپام نپاتشاهنامه، در بسیاري جهات با ایزد 
ت و  یناهمخوان با هم مقایسه شود و وجود  اپام نپاتو  رستمهاي  یشکاريخوهاي میان روایت شاهنامه و روایات زردشتی،  شخصی

  . مشترك این دو شخصیت مورد بازکاوي قرار بگیرد

  

  .ایزدي ت، آب، افراسیاب، فرّهرستم، اپام نپا :ها واژهکلید 

                                                        
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران - 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران - 2
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  مقدمه 

و باورهاي اساطیري مردمان  ها داستانین تر کهني  بازتابندهبدیل تاریخ حماسی ایران و  یبي فردوسی، اثر برجسته و  شاهنامه
ي ها کتابي فردوسی را همانند  شاهنامهبا وجودي که برخی پژوهشگران . ي دور بر جاي مانده استها گذشتهایران است که از 
و یا روایات بسیار کهن حماسی ) 319: 1386آموزگار، (نامه  يخداي نخستین، مبتنی بر ها سدهي تاریخ ها کتابزردشتی و دیگر 

هاي فراوانی میان  یرتمغا، اما )186: 1385بهار، (شده بوده است  ها آندانند که در اواخر عصر ساسانی شروع به کتابت  یم
یی نظیر ها انگارهرا نادیده انگاشت و با  ها آنتوان  ینمروایات زردشتی وجود دارد که در بسیاري موارد ي شاهنامه با ها داستان

اختالف در اختصار و «و یا ) 145: 1387عبادیان، (ي شاهنامه ها داستان» رنگ زمان به خود گرفتن و به پاسخ نیاز زمان برآمدنِ«
  .تحلیل کرد) 38: 1384صفا، (» ها یلتفص

. استرستم ي شخصیت و خویشکاري  دربارهي فردوسی با روایات کهن زردشتی  شاهنامهها، اختالف  یرتمغاي این  لهجماز 
ي ملّی است که اساس شاهنامه بر مدار شخصیت او بنا شده است و به تعبیر برخی، شاهنامه چیزي  حماسهین پهلوان تر برجسته؛ رستم

با . شود ینمشاهنامه، در منابع زردشتی اثري دیده  آور ناماما از این قهرمان ). 7: 1314تاریخ سیستان، (ندارد  رستمجز حدیث 
 رستمهاي  یشکاريخودر اوستا و متون زردشتی خبري نیست، این پژوهش بر آن است تا بر اساس  رستموجودي که از نام و نشان 

ي عدم حضور  یضهنقر روایات زردشتی جستجو کند و د) ها آبي  تخمه(=  ایزد اپام نپاتدر شاهنامه، نشان او را در شخصیت 
  .ایزد نگهبان آب و از پهلوانان اوستا توجیه نماید -با این مرد رستمي تطبیقی  یسهمقارستم در متون زردشتی را با 

  

  ي پژوهش یشینهپ

میان منابعی که به  از. یک از پژوهشگران قرار نگرفته استموضوع این پژوهش تاکنون به طور گسترده مورد بررسی هیچ 
اوستا نشده است  اپام نپاتشاهنامه با  رستمي به همسانی ا اشارهکه مورد بررسی قرار گرفت، هیچ  جا آن، تا اند پرداختهرستم داستان 
» بخش تاجرستم «ي با عنوان ا مقالهو نیز در ) 1378(» شاعر و پهلوان در شاهنامه«در  کتاب خود با عنوان  دیویدسنو فقط 

در این پژوهش سعی . ایزدي اشاره کرده است به خویشکاري این دو شخصیت در پاسداري از فرّه) 108 -85: 1380یویدسن، د(
  .، به طور ویژه پرداخته شودو اپام نپات رستمشده است تا به وجوه مشترك شخصیت 

  

  ي رستما اسطوره/ هویت تاریخی

نام و نشان بودن او در اوستا و متون زردشتی  یبي فردوسی است،  شاهنامهدر  آور نامکه رستم پهلوانی نامدار و  جا آناز 
ي شاهنامه مطالعاتی انجام  دربارهرو بسیاري از پژوهشگرانی که  ینااز . موضوعی نیست که از نگاه پژوهشگران مغفول مانده باشد

 هرتسفلدبرخی پژوهشگران نظیر . اند پرداختهي چراییِ آن  درباره، به این تناقض اشاره کرده و به تحقیق و بررسی اند داده
)Hertzfeld( ،موله )Mole( ،ویکندر )Wikander( ،هوسینگ )Husing ( مارکوارتو )Marquart ( با توجه به برخی

ي ملّی ایران به این شکل نمود یافته  حماسهدانند که در  یمِ اوستا گرشاسپرا همان  رستم، 1گرشاسپو  رستمهاي میان  يهمانند
ي و ا اسطورهرا شخصیتی  رستمکه  یحالدر  نولدکهبرخالف این دسته از پژوهشگران، ). 164 -163: 1355سرکاراتی، (است 
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اساس دانسته و  یبرا  گرشاسپو رستم همانی  یناداند،  یمي پهلوانی ایرانی ها داستانبراي  وارد تازهرا عنصري  رستمداستان خاندان 
در اوستا مقام  گرشاسپنیامده و از سوي دیگر،  زالو پدرش  رستمکند که در اوستا نامی از  یمتوجیه گونه  ینابراي رد این نظر، 

: 1357نولدکه، (، از بندگان شاه است گرشاسپاز این منزلت برخوردار نیست و پدربزرگ او؛  رستمپادشاهی دارد، در حالی که 
28 .(  

و دشمنی موبدان با  رستمدر اوستا را به بد دین بودن رستم ذکر نشدن نام  را که علّت) Spiegel(ین نظر اشپیگل چن همنولدکه 
 رستمي منفی به ا چهرهتوانستند همانند بسیاري از پهلوانان منفی در اوستا،   یمکند و بر این عقیده است که موبدان  یماو دانسته، رد 

، از نظر سرکاراتی نیز، مردود است، چرا که بنا به تحلیل رستمدینی  پذیرش بد). جا همان(که نامی از او به میان نیاورند  ینابدهند تا 
ي به دشمنی موبدان با وي نشده، بلکه همواره به نیکی از او یاد شده و به عنوان ا اشارهیاد شده، نه تنها  رستموي، در متونی که از 

را دلیلی  رستم داد بهار نیز، دشمنی زردشتیان بامهر). 187: 1355سرکاراتی، (ي ایرانیان معرفی شده است  دهندهمنجی و یاري 
هاي اوستایی بر عصر تدوین  داند و معتقد است مقدم بودن تدوین یشت ینمي اوستایی ها متندر  رستمبخردانه براي یاد نشدن نام 

  ).132: 1385بهار، (در اوستاست  رستمدلیلی منطقی براي نیامدن نام  رستمو  زالي ها داستان

ي خود، دالیلی چون ارتباط سپیدي و  یهفرضو خاندانش را از باورمندان به آیین مهر دانسته و براي این  رستم ، برخی نیز
س مهري، حمایت سیمرغ به عنوان ر همبا خورشید و ایزد مهر،  زالدرخشنگی موي  یشه بودن سیمرغ با شاهین به عنوان مرغ مقد

) 239 -238: 1372حمیدیان، ( 2اند کردهبه خورشید در شاهنامه را ذکر  رستموردن و سوگند خ رستمحمایت ایزد مهر از خاندان 
 رستم دانند که در دلِ مسائل آیینی خاندان  یمي ملّی و روایات زردشتی را ناشی از تضادهاي آیینی  حماسهرو، مغایرت میان  ینااز 

سویی دیگر، دانشمندانی چون هرتسفلد و مارکوارت،  از). 135: 1379مختاري، ( 3رخ نموده است گشتاسپ و خاندان زردشتی 
سرکاراتی ). 195: 1368سن،  یستینکر(پندارند  یم؛ شاه سیستان همسان گندفرشوند و او را با  یمشخصیتی تاریخی قائل  رستمبراي 

چه از  گندفردرحالی که مشهور شود،  ها افسانهبا این استدالل که اوالً یک شخصیت تاریخی باید در تاریخ مشهور باشد تا در 
تاریخی به  گندفرِانتساب  که آندوم . سران سکاها باشد و چه از خاندان سورن پارتی، در تاریخ ایران شخصیتی ناشناخته است

ي تاریخی  یهفرضی مبنی بر حفظ نام شخصیت تاریخی در ضمن افسانه است، بر شناس اسطورهي، مغایر یک اصل مهم ا افسانهرستمِ 
  ). 176 -175: 1355سرکاراتی، (کشد  یمیت رستم خطّ بطالن بودن شخص

سیستان به / ي پهلوانی ایران و سکستانها افسانهنوعی درآمیختگی میان «ي فردوسی،  شاهنامهکویاجی معتقد است در روایت 
نولدکه ). 33: 1380 کویاجی،(» ي سکاها داده استها اسطورهي خود پایگاه واالیی به  حماسهخورد و فردوسی در طرح  یمچشم 

: 1357نولدکه، (است) زرنک و رخج(= ي ملّی سیستان و زابل ها داستان، در اصل زالو  رستمي ها داستانبر این باور است  که 
که وجود روایات  یحالدیویدسن در ). 198 -197: 1368سن،  یستینکر(است  داستان همسن نیز، با ادعاي نولدکه کریستین ). 29

برآمده از کالم شفاهی  رستمکند، بر این باور است که اعتبار روایات مربوط به داستان  ینمایر با روایات ملّی را انکار سیستانیِ مغ
در شاهنامه، تنها با انتساب آن به باورهاي سیستانی قابل  رستمهاي داستان  يناهنجارگیرد که  یمگونه نتیجه  ینابه همین سبب . است

اي تأکید بر دوگانگی میان روایات ملّی و محلی سیستان و روایات زردشتی، این دوگانگی را به توجیه نیست و باید به ج
این برداشت دیویدسن با نظر دوستخواه ). 97: 1378دیویدسن، (ي پهلوانان و پادشاهان منسوب دانست  دربارههاي مختلف  یتروا

نامه را باید در دو منبع مجزّا جستجو کرد که یکی دربار و هاي شاه یترواي اصلی  سرچشمهدوستخواه معتقد است . همسان است
ي مردم  تودههاي  یترواهاي آن از راه اوستا و متون دینی زردشتی به دست ما رسیده است و دیگري  یترواآتشکده است و 

مردم، موجب شده که دو  رو، تقابل و تضاد آشکار میان شهریاران دینی با پهلوانان آرمانی ینااز ). 50 -46: 1380دوستخواه، (
از نظر . کند یمتأکید  مري بویسي ها استداللي خویش بر  یهفرضدیویدسن براي اثبات  4.هاي متقابل به وجود بیاید یتروارشته 
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ي پهلوانان به خصوص رستم، در عهد ساسانیان و حتی قبل از آن، در زمان اشکانیان ها داستانتلفیق حکایات پادشاهان و « بویس
ي ملّی ایرانیان ها داستاني رستم با  دربارهاین تلفیق حاصل جذب حکایات محلّی ایرانیان شمال شرق . ت ملّی شده بودیک سنّ
ژرژ ). 115: 1378دیویدسن، (» گردد یمي پادشاهان بوده است که سنّت آن به زمان هند و ایرانی و هند و اروپایی باز  درباره

است  داستان همي داستانی نقل شده در شاهنامه ها سنّتشترك هند و ایرانی و حتی هند و اروپایی ي م یشینهپي  یهنظرنیز، با  دومزیل
یی از او در اساطیر کهن هندوایرانی و ها نشانهباید به جستجوي  رستمبنابراین، براي شناخت هویت و شخصیت ). 106 -105: همان(

پندارد  یمهمان  یناالگوي کهن خداي پهلوانی هندوایرانی،  ایندرها با ررستم مهرداد بهار،  که چنان هم. هندواروپایی  پرداخت
ي بین پادشاهان کیانی و پهلوانان سیستانی؛ یعنی  رابطه«سنجد و معتقد است  یم آشیل را با  رستم ؛ دیویدسن )38: ب1386بهار، (

در  آشیلو  آگاممنوني  رابطهبا مضامینی چون ي قدیمی با منشأ هندواروپایی است که ا اسطوره، یک مضمون اش خانوادهو  رستم 
داند که در  یمرا یک نیمه خدا  رستمکویاجی نیز، ). 14: 1378دیویدسن، (» روایات حماسی یونانی ایلیاد خویشاوندي دارد

تأکید شده  اي که در این پژوهش بر آن یهفرضاما ). 35: 1380کویاجی، (شده است  یمهاي بسیار دور از سیستان پرستیده  ینسرزم
  . اي دارد یژهواست که هم در اوستا و هم در اساطیر ودایی جایگاه اپام نپات با ایزد  رستماست، همسانی 

  

  )Apām napāt(اپام نپات 

، حالت نهادي napātجزء دوم ترکیب در ایران باستان «. ساخته شده است napātو  apāmي  واژهاز ترکیب دو  اپام نپات
» نوه«و در ایرانی باستان به » فرزند«این واژه را در هندي باستان، . شده است nabه در ایرانی میانه است ک napāمفرد از 
راشد (» در هندي پاکستان و ایرانی باستان است) آب( pāي  شناختهي  واژهجزء اول ترکیب، کاربردهاي صرفی از ... اند یدهبرگردان

؛ 117: 1346رضی، (است » ي آب زاده«و » ناف«و یا » فرزند آب«، »پسر آب«این ترکیب در اوستا به معنی ). 9: 1381محصل، 
، 3هات / 5، بند1یسنه، هات (نیز در اوستا به کار رفته است  »نپات اپام«که به شکل ) 101): 1ج(1347؛ پورداود، 81: 1384بهار، 

این ). 141: 1385هینلز، (دانسته شده است » ها آبخداي «ا در وداه اپام نپات...). و 2؛ خرده اوستا، ازیرینگاه، بند 7، بند7هات/ 7بند
ي ساسانیان و در عصر حاضر با لقب برزایزد یا  دورهي فارسی میانه و در ها متنبه معنی بلند باال، در  Barazantنام به همراه صفت 

، دانسته هاست آببزرگی که فرزند یا ) Burz Abannaf( برز آبان نافایزد برج به معناي ارباب بزرگ خوانده شده و در جایی 
  ). 62: 1374بویس، (شده است 

س آریاییان بوده استاپام نپات اهمیت او . ، از ایزدان کهن آریایی پیش از عصر زردشت است که بسیار مورد احترام و تقد
اوستا داخل شده و به عنوان  چندان بود که پس از عصر زردشت که عناصر قدیم دگرباره پس از اصالحات پیامبر رونقی یافتند، در

گزیده (این ایزد در ریگ ودا یک سرود و نیایش ویژه دارد ). 118: 1346رضی، (یاور اهورامزدا در کار آفرینش معرفی گشت 
مري بویس معتقد است . هاي او اشاره شده است یشکاريخویی از اوستا به ها بخشو در ) 242 -215: 1348سرودهاي ریگ ودا، 

ها،  یرانیاآمده است، به این نتیجه دست یافت که در روزگار هند و  اپام نپاتي  دربارهدر اوستا و ریگ ودا  چه آنتلفیق  توان با یم
  ).67: 1374؛ بویس، Boyce, 1986: 148-150(بوده است  وارونا، یکی از القاب اپام نپاتاصطالح 

است که با اهورا از » اسورا«در وداها  وروناو لقب  اند بودهیکی  اي ایرانی در اصلاهوري هندي با ورونابر مبناي نظر محققان، 
» ي آب دارنده نگاه«نپات در ریگ ودا اپام  چون همنیز،  ورونا). 1024: 1371؛ گویري، 38: 1382سن،  یستینکر(یک ریشه است 

بوده و  وروناان، آب عنصر وابسته به بنابراین، از زمان هند و ایرانی). 192: 1348گزیده سرودهاي ریگ ودا، (خوانده شده است 
است ) اهورامزدا، میترا و اپام نپات(ي سه خدایی  جملهاز  اپام نپات). 107: 1386بویس، (شناختند  یمنیز  اپام نپاترا به نام  ورونا
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: 1374بویس، ( 5.شده است یمخوانده  Ahura Berezantو با عنوان ) 141: 1385هینلز، (داشته است» )سرور(= اهوره «که لقب 
پیش از تقسیم اقوام هندوایرانی مقام خداي بزرگ این ورونا از این روست که  ورونابه عنوان یکی از القاب  اپام نپاتاهمیت ). 68

اما نام این خداي بزرگ در اساطیر ایرانی برجاي نمانده و اهورامزداي ایرانی ) 161: الف1386بهار، (اقوام را بر عهده داشته است 
ي بزرگ در میان ایرانیان به این دلیل است که در زمان پیش از ورونامنزوي شدن ). 466: 1384بهار، (شین وي گشته است جان

بوده که هم در ایران و هم  اپام نپاتشناختند و آن هم ایزدي به نام  یمرا در ایران به نام دیگري غیر از اهورامزدا  ورونازردشت، 
  ). 60: 1374بویس، (شده است  یمشناخته  »ها آبفرزند « در هند تنها با صفت

؛ خداي آتش ودایی ارتباط عمیق دارد و  Agniاگنی ، خداي آتش نیز دانسته شده است که بنا بر اساطیر ودایی با اپام نپات
وشنی و فرّه و کند و نگاهبان ر یمزندگی  ها آبي آب است و در اعماق  فرشتهاوستا،  اپام نپات. شده است یمگاهی یکی دانسته 
ي از ا جامهدرخشد و   یمسوخت در آب     یبودایی، خدایی آتشین در بن آب است که  اپام نپاتو  هاست آبدرخشندگی در بن 

یک شکل از اشکال خود خورشید، یعنی آتش کیهانی است و فرزند  اپام نپاتبنابراین، ایزد ). 475: 1384بهار، (آذرخش دارد 
، خداي آتش که هر بامداد به صورت اگنیاست که در روایات هندي به » آتش در آب«ي مفهوم عرفانی ي براا استعاره، ها آب

). 86: 1380دیویدسن، (گردد  یمشود، اطالق  یماز نو زاده  ي کیهانی که زمین را در بر گرفتهها آبآتش خورشیدي از اعماق 
 اپام نپاتبنا بر اوستا نیز، ). 94: همان(فرّ ایرانی تصویر شده است  اوستایی و خورنهاین آتش خورشیدي در روایات ایرانی به شکل 

باید به دو جنبه از شخصیت او که  اپام نپاتبنابراین، در شناخت ). 52 -51ي هفتم، بند  کردهزامیادیشت، (ایزدي است  نگهبان فرّه
  . است، توجه داشت) خورشید(همراهی با آب و آتش 

  

  هاي رستم و اپام نپات یشکاريخوشخصیت و  وجوه مشترك

 رستمي بسیاري میان این ایزد و ها شباهتتوان به  یمدر اساطیر اوستایی و ودایی بر جاي مانده،  اپام نپاتبنا بر توصیفاتی که از 
ده و در در اوستا بر جاي مانده است، توصیفی است که در زامیادیشت ش اپام نپاتین توصیفی که از خویشکاري تر مهم. اشاره کرد

با او نیز، اشاراتی است که در این یشت به  رستمهاي  یهمسانمحورِ اصلی . اشاره دارد اپام نپاتي ایزدي توسط  فرّهآن به نجات 
به سخن نادرست دروغ دهان بیالود، فرّ ) جمشید(= او  که آنپس از «: بنا بر زامیادیشت. شده است اپام نپاتهاي  یشکاريخو

... برگرفت... این فرّ را مهر فراخ چراگاه... نخستین بار فرّ بگسست ... از او به بیرون شتافت) مرغ وارغن(= غی آشکارا به کالبد مر
این فرّ را گرشاسپ نریمان ... سومین بار فرّ بگسست... این فرّ را فریدون پسر خاندان آتبین برگرفت... دومین بار فرّ بگسست 

هاي خویش  یکپین تر چاالكچنگ آوردن این فرّ ناگرفتنی را کوشیدند و هر یک از آن دو  سپند مینو و انگرمینو به... برگرفت
ي  پوزهدهاك سه  ياژاما . من این فرّ ناگرفتنی را به چنگ آورم: آذر مزدااهوره اندیشه کنان به پیش خرامید... را در پی آن فرستاد

را  ها دستیشناك از بیم تباهی زندگی و براي نگاهداشت جهان اشه، آنگاه آذر، اند... زشت نهاد، پرخاش کنان از پی او بشتافت
آنگاه اپام نپات تیزاسب، دریافت و آرزو کرد که آن . جست کرت فراخفرّ به دریاي ... دهاك سهمگین بود ياژواپس کشید؛ چه 
هریار شیدور، اپام نپات تیز اسب، آن رد بزرگوار، ش... من این فرّ ناگرفتنی را به چنگ آورم از تک دریاي ژرف: را به چنگ آورد

ستاییم که هرگاه او را  یمایزد آب را  . ستاییم که مردمان را بیافرید یمآفریدگار را       . ستاییم یمدلیر دادرس دادخواهان را 
  ).494 -490: 1385اوستا، (» ...شنود یمبستایند، 

افراسیاب تورانی تباهکار به «: آید یمبه دست آوردن فرّ سخن به میان ثمر افراسیاب براي  یبي ها تالشي این یشت، از  ادامهدر 
جامه از تن برگرفت و برهنه به دریاي  -هاي ایرانی و زرتشت اشون است یرهتکه از آن ... فرّي  –آرزوي ربودن فرّ ناگرفتنی 
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ي به نام ا شاخابهکه  جاست آناز  .فرّ تاختن گرفت و از دسترس او بدر رفت. جست و شناکنان در پی فرّ شتافت کرت فراخ
بربایم ... من نتوانستم این فرّ را : برآمد کرت فراخافراسیاب ناسزاگویان از دریاي ... پدید آمد کرت فراخي خسرو از دریاي  یاچهدر

سیاب به آرزوي ربودن دومین بار افرا... به تنگنا افتد مزدا اهورهي تر و خشک و بزرگ و نیک و زیبا را بهم درآمیزم تا  همهاینک 
 کرت فراخي ونگهزاده از دریاي  یاچهدري به نام ا شاخابه... فرّ تاختن گرفت و... جست کرت فراخبرهنه به دریاي ... فرّ ناگرفتنی 

فرّ را او نتوانست این ... پدید آمد کرت فراخاز دریاي  ون اوژداني به نام ا شاخابهفرّ تاختن گرفت و ... سومین بار ... پدید آمد
 جا آناست؛ » کیانسه«ي  یاچهدربه » هیرمند«فرّي که از آن کسی است که خاستگاه شهریاري وي، جاي فرو ریختن رود ... برباید

  ). 497 -495: همان( »ي گرداگرد آن، آب فراوان فراهم آید و سرازیر شودها کوهسر بر کشیده است و از » اوشیدم«که کوه 

نپات خداي آب و اپام که  جا آناز . کند یمنپات اشاره اپام و  رستم قابل توجهی در مشابهت  توصیفات زامیادیشت به نکات
  .هاي او با رستم با توجه به این دو جنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت یهمساندانسته شده است؛ ) خورشید(آتش 

   

  : ـ ارتباط با خورشید1

. شود یمسنجیده » آتش در آب«شید، یعنی آتش کیهانی است که با مفهوم تجلّی شکلی از خور اپام نپاتپیشتر گفته شد که 
یابی نیروهاي  دستشود فرّ را به چنگ بیاورد و از  یمموفّق  اپام نپاتدر اوستا نیز، در نبرد میان نیروهاي اهورایی و اهریمنی، 

همسانی شخصیت . از نیروي فرّ برخوردار استهم تجلّی خورشید است و هم ایزدي که  اپام نپاترو،  ینااز . اهریمنی حفظ کند
ایزدي به عنوان یک پهلوان  نخست ارتباط رستم با فرّه: از دو نظر درخور توجه است اپام نپاتي خورشیدي شخصیت  جنبهبا  رستم

  . فرهمند و دوم نقش خورشید در زندگی رستم

  

   :ایزدي فرهمندي و پاسداري از فرّه: الف

به معنی سعادت، شکوه و درخشش   -Xvar nahو در اوستا  Farrahو در فارسی میانه و مانوي  Xwarrahفرّه در پهلوي 
در معنی به دست آوردن و  Xvarو گاهی آن را با  اند دانستهیشه ر هم) خورشید( Xvarگاهی به «فرّه را ). 156: 1384بهار، (است

که فرّ  اند کردهعنوان آتش سوزان یاد شده است و نیز چنین تفسیر در مهریشت از خورنه به ... اند کردهفرض  خانواده همگرفتن 
در ). 33: 1374آموزگار، (» کند یمي زندگی را در موجودات بارور  تخمهاست که  گونه آتشمایع سیال با طبیعتی  چون هم

ر به مع svarي این کلمه در سانسکریت سور  یشهري مطابق فرّ نیامده است، اما ا کلمهسانسکریت  نی خورشید است که در اوستا هو
hvar   خر یا خورشید خوانده314): 2ج(1347پورداود، (شود  یمو در فارسی هورو .(  

 Kavaēnemو دیگري فرّ کیانی یا  Airyanem Xvarenōیکی فرّ ایرانی یا  6.شود یمدر اوستا از دو فرّ نام برده 

Xvarenō )کتاب پنجم دینکرد، (علّق به مردم ایران است و از این تخمه جدانشدنی است بنا بر دینکرد، فرّ تنها مت). 315: همان
  ). 64ي هشتم، بند  کردهزامیادیشت، (یابد  ینمیابی به آن توفیق  دستدر افراسیاب از همین روست که ). 38: 1386

از همین . ست که به کیانیان تعلّق داردشود، فرّ کیانی ا یمنسبت داده  اپام نپاتفرّي که در زامیادیشت از آن یاد و نجات آن به 
فرّ کیانی یا ). 220و  207): 2ج(1347پورداود، (هم نامیده شده است » فرّ کیانی یشت«یا » کیان یشت«روي است که زامیادیشت، 

دست نیافتنی است  شوند و براي غیرایرانیان یمفرّ شاهی متعلّق به شاهان خوب و برحقّ ایرانی است که بنا به خواست اهورامزدا شاه 
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شود، ولی به نظر  یمبا وجودي که رستم از خاندان شاهی نیست و تنها از او با عنوان یک پهلوان ملّی یاد ). 34: 1374آموزگار، (
و فرهمندي چون جمشید، فریدون، منوچهر،  در شاهنامه، پادشاهان و شاهزادگان برجسته. رسد که از این فرّه برخوردار است یم

هنگام . کند یمرا داراي فرّه شاهی معرفی  رستماما فردوسی همواره . از این فرّه برخوردارند... کاووس، سیاوش، کیخسرو و کیقباد،
  : برد یمبه این ویژگی او پی  رودابه، رستمتولّد 

  )239: 1، ج1374فردوسی، ( بخندید از آن بچه سرو سهی      بدید اندرو فرّ شاهنشهی            

  : آید یماز فرهمندي او به شگفت  رستمو با دیدن ) 241: همان(داند  یم» فرّکیانی«ي  دارنده، رستم را نیز سام

  به رستم همی در شگفتی بماند     بر او هر زمان نام یزدان بخواند          

  )245 -244: همان(بدین خوبرویی و این فرّ و یال      به گیتی نباشد کس او را همال ...        

  شود، خود را در برخورداري از فرّ با پادشاهان فرهمند  یمگرفتار دام مرگ  شغادي  یلهحنیز، هنگامی که به  رستم خود 
  :          سنجد یم

  نه من بیش دارم ز جمشید فرّ     که ببرید بیور میانش به ار      

خقباد       بزرگان و شاهان  نه از  آفریدون و از  کی        )332: 6همان، ج( ژادن فرّ

بنا بر روایت . ي برخورداري خاندان رستم از فرّه استها نشانه، از دیگر رستمعالوه بر این اشارات، همراهی سیمرغ با زندگی 
به ) Vāreqan(، پس از گناهی که از جمشید سر زد، فرّ سه بار از او گسست و به کالبد مرغ وارغن )37-35زامیادیشت، بند(اوستا 
کند  یماهورامزدا به زرتشت سفارش . ي سحرآمیزي است که نیروهاي اسرارآمیزي در اختیار دارد پرندهوارغن «. شتافت بیرون

مرغ وارغن از این نظر با ). 847: 1386یاحقّی، (» پري از مرغ وارغن ببوید و به تن خود بمالد و با آن ساحري دشمن را باطل کند
ی پرِ بخش درماني و گر معالجهاست و پرِ سیمرغ براي او همان خاصیت  رستمحامی خاندان سیمرغ، . سیمرغ شاهنامه همسان است

م این مرغ . مرغ وارغن را دارد 1384؛ مسکوب، 449: 1385هینلز، (پندارند  یماز همین روي است که پژوهشگران، سیمرغ را تجس :
ي برخورداري آنان  منزلههاي اساطیري، به  یتشخصپهلوانان و بنابراین، حضور یک پرنده در کنار ...). و 76: 1380؛ کویاجی، 69

  . نیز، از این نظر، پهلوانی صاحب فرّه است رستم). 36: 1374آموزگار، (از نیروي معنويِ فرّه است 

را  رستمکویاجی براي پاسخ به این نقیضه، . ي ایرانی است برجستهمغایر اصلِ اختصاص فرّه به پادشاهان  رستمفرهمند بودن 
است، بلکه  گرشاسپي  یرهنب رستمبنا بر نظر او، نه تنها . پیوندد یمپندارد که مطابق اوستا، فرّ جمشید بدو  یماوستا  گرشاسپهمان 

انتقال یافته است، از این رو، براي به دست آوردن این پایگاه، شایستگی کامل یافته رستم ي  کارنامهکارزارهاي او نیز، به 
داند، چرا که بنا بر اعتقاد او، در شاهنامه  ینمکافی  رستماما دیویدسن این استدالل را براي فرهمندي ). 586: 1380کویاجی، (است

عالوه بر آن حتی . است مند بهرهبنا بر اصل و نسب خود از فرّ شاهنشهی  رستمهیچ شاهدي وجود ندارد که داللت بر آن کند که 
مانند و بنا بر طرح داستانی شاهنامه، با روي آوردن به شیطان و  ینمو نسب صاحب فرّ باقی پادشاهان ملّی نیز، صرفاً بر مبناي اصل 

توان به گسستن فرّ از جمشید و کاووس  یم ها آني  جملهکه از  ) 136: 1378دیویدسن، (دهند  یمارتکاب گناه فرّ خود را از دست 
 اوستا، توجیه مناسبی براي برخورداري یک پهلوان ملّی از فرّه گرشاسپشاهنامه با  رستم بنابراین، یکی دانستن . اشاره کرد

  . را بیشتر مورد ارزیابی قرار داد رستم هاي  یشکاريخوي براي پاسخ به این نقیضه، تر مناسبپادشاهی نیست و باید به دنبال علت 
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اهان فرهمند بوده و در شهریاري آنان که در شاهنامه صاحب فرّ خوانده شده است، همواره در کنار پادش ینا، عالوه بر رستم
و از نظر ) 71زامیادیشت، بند(ي فرّ کیانی است  دارندهپادشاه کیانی، که بنا بر اوستا قباد، نخستین،  یک. نقش محوري بر عهده دارد

و بر تخت پادشاهی  آید یم، به یاري رستم از کوه البرز )111: 2، ج1374فردوسی، (» با فرّ و برز است و با راي و داد«شاهنامه 
؛ سیاوش. شتابد یماش   ترین لحظات به  یاري یبحران، رستم همواره همراه اوست و در کاووسدر سراسر دوران پادشاهی . نشیند یم

یابد و رستم نیز، حتی پس از کشته شدن او ، به خونخواهی  یمي فرهمند کیانی در کنار رستم پرورش  شاهزادهنهال برومند و 
؛ فرهمندترین پادشاه شاهنامه نیز، از حمایت رستم برخوردار کیخسرو. کشد یمکشد و به توران لشکر  یمو سودابه را خیزد  یبرم

در پیوند است و او نه تنها در شاهنامه فرهمند خوانده شده است، حامی پادشاهان صاحب  رستمبنابراین، مفهوم فرّ کیانی با . است
، در نبرد میان اپام نپاتهمانند  رستم. اوستا یکی پنداشت اپام نپاترا با  رستم توان  یماین نظر، از . آنان است فرّه و نگهبان فرّه

ي  واسطهبه  رستم. کند یمي ایران نگاهبانی  یرینهدنیروهاي اهورایی و اهریمنی، پاسدار فرّه ایرانیان است و آن را در مقابل دشمنان 
بخشد و در  یمکند، بلکه حتّی آن را به پادشاهان  یمانسته شده و نه تنها از آن نگاهبانی پادشاهی د اش، پاسدار فرّه یشکاريخواین 

به عنوان پهلوان حامی پادشاهان فرهمند  رستمي استثنا که در سرنوشت  نمونهتنها . به پادشاهی رسیدن آنان، نقشی تعیین کننده دارد
گرچه به ظاهر، کشته شدن . ي دین بهی است گسترندهن و فرهمند کیانی و ت یینروي  شاهزاده، اسفندیار وجود دارد، تقابل او با 

ایزدي  توان آن را با همراهی فرّه یم، با سرشت او که حامی ایران و ایرانیانِ نیک است، تناقض دارد، اما رستمبه به دست  اسفندیار
  . توجیه کرد رستمبا 

توان بر آن بود که کشته شدن جفت سیمرغ در  یموستا پذیرفتنی بدانیم، همانی سیمرغ شاهنامه را با مرغ وارغن در ا ینااگر 
است که در پیکر  جمشید، دگردیسی گسستن فرّ از اسفندیاردر پیروزي بر  رستمو یاري رساندن سیمرغ به  اسفندیار خوان هفت

  : دهد یماز دست ي ایزدي را  فرّهي غرورش  واسطهجمشید در شاهنامه به . مرغ وارغن از او جدا شده بود

  ایزدي منم گفت با فرّه
  

  همم شهریاري و هم موبدي  
  )39: 1، ج1374فردوسی، (                

، از دست )162: 1381رستگارفسایی، (تنی او بود یینرواسفندیار نیز پس از برخورد تیر گز به چشمش، فرّ خویش را که همان 
  : دهد یم

  خم آورد باالي سرو سهی 
  

  ور شد دانش و فرّهیاز او د  
  )304: 6همان، ج(                          

، نگهبان نپات اپامنه تنها همانند  رستمتن است و  یینرو اسفندیار، در واقع گسستن فرّ از رستمبه عبارت دیگر، یاري سیمرغ به 
مادامی که این . ه همراه پادشاهان نیک استتوان خود او را تجلّی نیروي ایزدي فرّ دانست که هموار یمایزدي است، بلکه  فرّه

مانند و از حمایت این نیرو برخوردار خواهند بود و در صورت ارتکاب گناه، این  یمپادشاهان گناهی مرتکب نشوند، فرهمند باقی 
در  رستمهاي شدید  یريگ موضعتوان در  یمي دیگر این تقابل را  نمونه. گیرد یمقرار  ها آنشود و در تقابل با  یمفرّ از آنان گسسته 

دهد و  یمشود و به تعبیري فرّ خود را از دست  یمگرفتار  اش نابخردانهبارها به سبب اعمال  کاووس. مشاهده کرد کاووسبرابر 
حمایت . گرداند یمشتابد و فرّش را دوباره به او باز   یمشود، براي نجات او  یم، با وجودي که از دستش خشمگین رستمهربار 
دوستخواه، (بایسته است ) کیخسرو(= نهایی شاهنامه  مند فرّهفرّه گسسته و ناکارآمد تا هنگام بالیدن و دررسیدن  کاووساز  رستم
  . کند یمرا حفظ  اش فرّهکشد و  ینماو را  کاووسي ها لغزشي  همهبا وجود رستم از همین روي، ). 217 -216: 1380
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در  رستم. است، ناظر به پیوند فرّه با شخصیت اوست ورز نقشویدادهاي مهم شاهنامه که او در بیشتر ر یناو  رستمعمر طوالنی 
او، همواره پشت و پناه پادشاهان ایرانی است، غیبت او در . سراسر بخش پهلوانی شاهنامه، حامی این گوهر ارزشمند ایرانیان است

عالوه بر آن، فرایند جانشینی هر پادشاهی در .  گرداند یمامید آورد و سپاه ایران را نا یملحظات بحرانی براي ایران مصیبت به بار 
براي این مضمون، ساختاري مشخص و  دیویدسن. شود یمایران با بحران همراه است که با دخالت این پهلوان سیستانی برطرف 

ي تورانیان  گستردهي  حملهقعیتی براي ـ انتقال سلطنت به شاه بعدي، مو2. میرد یمـ پادشاهی حاکم 1«: دهد یممشابه از شاهنامه ارائه 
این ساختار تقریباً ). 138 -137: 1378دیویدسن، (» آورند یمـ ایرانیان در تنگنا به پهلوان سیستانی روي 3. آورد یمبه ایران فراهم 

ي ارتباط خاندان  یهفرضشود و این مسئله،  یمتکرار  رستمتا پایان زندگی ) نیاي رستم(=  سامدر سراسر فضاي شاهنامه، از عهد 
  . دهد یمایزدي را مورد تأکید قرار  با فرّه  رستم

اپام ي او به عنوان یک پهلوان ملّی نگهبان فرّ، با خویشکاري  یژهوبنابراین، اگرچه نام رستم در اوستا نیامده است، خویشکاري 
 افراسیابه کنیم که بنا بر اوستا، دشمن اصلی فرّ، شود که به این نکته توج یمدرستی این ادعا زمانی آشکار . سنجیدنی است نپات

در تقابل با او  اپام نپاتدر اوستا، . است افراسیابین دشمن ایران و پادشاهان فرهمند ایرانی، تر بزرگدر شاهنامه نیز، . تورانی است
  .شود یماشته گذ رستمي  عهدهکند و در شاهنامه، پاسداري از فرّ بر  یمگیرد و از فرّ نگاهبانی  یمقرار 

   

  : نقش خورشید در زندگی رستم: ب

ي  جنبهیی وجود دارد که بیش از پیش بر ها نشانهایزدي با شخصیت رستم، در زندگی این پهلوان ملّی  عالوه بر همراهی فرّه
  .  سازد یمي خورشیدي شخصیت او همسان  جلوهو  اپام نپاتگذارد و او را با  یمخورشیدي شخصیت او صحه 

 مرغوسئنه«سیمرغ در اوستا به شکل . در سرنوشت اوست سیمرغي ورز نقش، رستمي ارتباط خورشید با زندگی  نشانهین تر مهم
Mērēghu Saēna  ي او بر درختی در  النهگیرد و  یفراماست چنان که در پرواز خود پهناي کوه را  بال فراخآمده که مرغی

یا  هرویسپ تخمکسیمرغ بر باالي درخت «بنا بر روایات کهن، ). 51: 1385 مشکور،(» قرار دارد فراخکرتیا  وروکشدریاي 
خیزد، هزار شاخه از آن  یبرمهرگاه که سیمرغ . هاست، آشیان دارد یرستني  همهي  دربردارندهیا  تخم همهیعنی درخت  ویسپوبیش

شوند و از  یمي آن به اطراف پراکنده اه تخمشود و  یمآید، هزار شاخه شکسته  یمروید و هر وقت که بر آن فرود  یمدرخت 
  ).503: 1386یاحقّی، (» رویند یمگیاهان گوناگون  ها آن

س«کوهی که . در شاهنامه، سیمرغ بر فراز کوه البرز جاي دارد محور و مرکز عالم است و مکانی است اساطیري و مقد .
با توجه به ارتباطی که میان سیمرغ، کوه البرز و ). 162: 1379مختاري، (» ي عالم است و سرحد نور و ظلمتها آبي  سرچشمه

توان گفت سیمرغی که بر کوه البرز و بر درخت هرویسپ تخمک آشیان دارد، همان خورشید  یمدریاي فراخکرت وجود دارد، 
نقل  ر اسفندیا، از زبان اسفندیارو  رستم ي خورشیدي شخصیت سیمرغ در نبرد  جنبه). 75: 1381پورخالقی چترودي، (است 

  : شود یم

  )300: 6، ج1374فردوسی، (شنیدم که دستان جادو پرست      به هنگام یازد به خورشید دست          

. در آلمان به معنی خورشید سنجیدنی است sonneدر انگلیسی و  sunي نخست نام سیمرغ با  پارهکزّازي معتقد است که 
نیز پیوستگی  اپام نپاتعالوه بر آن، سیمرغ با ایزد برز یا ). 776 -775: 1384ي، کزّاز(رو، سیمرغ نامی براي خورشید است  ینا از
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ایزد برز، . بنا بر روایت بندهش هر سه سال بسیاري از مردم غیر ایرانی بر سر کوه البرز گرد آیند تا به ایرانیان زیان برسانند. دارد
دادگی، (چیند  یمي نا ایرانیان را مانند دانه بر  همهن مرغ فرستد و آ یمرا به آن کوه ) činamrōšچینامروش (مرغ چمروش 

مینوي (است ) آشیان سیمرغ(= ي غم بسیار تخمه  دورکنندهدر مینوي خرد، آشیان مرغ چمروش در نزدیکی درخت ). 102: 1385
بویس، (داده است  مري بویس، خویشکاري مرغ چمروش را در بیرون راندن انیرانیان به سیمرغ نسبت). 71 -70: 1385خرد، 
در نبرد علیه نیروهاي  رستمتوان همراهی سیمرغ با  یماست، ) اپام نپات(= که این مرغ، همکار ایزد برز  جا آناز ). 63 -62: 1374

  . سنجید اپام نپاتانیرانی را با 

ي  پارهاست که  مرستو مادربزرگ  رودابه؛ مادر سیندختشود،  یمبا خورشید مربوط  رستمشخصیت دیگري که در زندگی 
نقش مؤثّر بر  رستمدر زندگی سیندخت که  جا آناز ). 92 -91: 1371محجوب، (ي سیمرغ همسان است  واژهدر  سئنهنخست آن با 
  . تأثیرگذار دانست رستمتوان خورشید را در سرنوشت  یمعهده دارد، 

هاي  یشکاريخودر     رخشهمتاي او،  یب ي اسبورز نقشگرداند،  یمرا به خورشید مربوط  رستمعنصر دیگري که زندگی 
ی خورشیدي هند و اروپایی، شناس اسطورهو بنا بر ) 146: 1378دیویدسن، (ي رخش به معناي درخشان است  واژهخود . اوست
 اسب، نه تنها با). جا همان(هاي خورشیدي سوارکار از یک سو و اسب از سوي دیگر عمالً در جاهایی بر هم منطبق هستند یتشخص

ها  یزابخآید و از آب،  یمدر اساطیر اوستایی، تیشتر؛ ایزد باران به صورت اسب در . خورشید، با آب نیز در پیوند است
ي سوم،  کردهیشت،  آبان(راند یمسور اناهیتا، ایزدبانوي رودها چهار اسب را  ياردو، )8ي پنجم، بند کردهتیریشت، . (انگیزد یبرم

و ) 6، بند2یسنه، هات(نیز، لقب تیزاسب دارد  اپام نپات). 4ي یکم، بند کردههمان، (شده است خوانده  سوار چابکو ) 13بند 
ارتباط اسب با خورشید، ). 45: 1368سن،  یستینکر(است اپام نپات از صفات خورشید و ) ي اسب تندرو دارنده(=» ائوروت اسپ«

ي  یژهودر ریگ ودا، در ستایش ). 63: 1388فضایلی، (شود  یمدیده  وروناهاي آیین هندو به صورت قربانی اسب براي  یایشندر 
  ). 217: 1348گزیده سرودهاي ریگ ودا، (، نور آفتاب و فراوانی آب خدایان به اسب وابسته است اپام نپات

ل شخصیت اوست رستمدر شاهنامه نیز، رخش همواره همراه  ا او ها با او حضور دارد، رستم ب یريدرگو  ها جنگدر  . و مکم
رخش، تنها اسبی است که توان حمل سواري چون رستم را . آید یمگوید و با کمک او بر بسیاري از مشکالت فایق  یمسخن 
. دهد یمجنگد و او را شکست  یمکند و در نقش حامیِ رستم با شیر  یمرستم نیز، خوان اول را رخش سپري  خوان هفتدر .دارد

  .میرد یمطابق روایت شاهنامه، پس از جراحت رخش در چاه شغاد و مرگ او، رستم نیز رخش تا پايِ جان همراه رستم است و م

به عنوان خورشید  رستم، فردوسی در موارد بسیاري از رستمي ذکر شده در اثبات خورشیدي بودن شخصیت ها نشانهعالوه بر 
  : شود یمانسته در سخن بزرگان شهر سمنگان با آفتاب یکی د رستمبار  یک. کند یمیاد ) آفتاب(

  )172: 2، ج1374فردوسی، (همی گفت هر کس که این رستم است    و یا آفتاب سپیده دم است      

  : آید یمآفتاب به شگفت  رستم و بار دیگر، بهمن از همسانی

  )237: 6همان، ج(چنین گفت بهمن که این رستم است      وگر آفتاب سپیده دم است      

  . همسان است اپام نپاتی قهرمان خورشیدي است و از این نظر با تجلّ رستم، بنابراین، 
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  :ـ ارتباط با آب2

م زندگی و . شود یمدو با آب مربوط  به ارتباط این اپام نپاتو رستم ي شباهت ها جنبهین تر مهمیکی دیگر از   آب، تجس
. مرگی است یبها و اکسیر  یرستنذات . جهان استپایه و اساس سراسر ... ي امکانات هستی است همهو منشأ و زهدان  سرچشمه«

ي صور  همه؛ رمز جوهر آغازین و اولی است که هاست جرثومهي  همهآب مبدأ هر چیز نامتمایز و باالقوه و تجلّی کائنات و مخزن 
رافیایی آن که جغ سرزمین خشک و کم آب ایران و ویژگی). 189: 1385الیاده، (» گردند یبازمشوند و بدان  یماز آن زاده  

اي برخوردار باشد تا بدان حد که ایزدان و  یژهوکشوري خشک و کم آب است، موجب شده که نزد ایرانیان، آب از مقام 
توان به  یم ها آني  جملهکه از  اند گرفتهیابی به آب مورد ستایش و نیایش قرار  دستایزدبانوان بسیاري در اساطیر ایرانی براي 

ي مردم ها اسطورهارزش آب در ). 393: 1385هینلز، (و اپام نپات اشاره کرد ) ایزد باران(، تیشتر )ایزدبانوي آب(سور اناهیتا  ياردو
الت  یمکشاورز ایران، زمانی به اوج  تر فراخشناسی و اقلیمی در عصر جمشید، زمین  ینزمرسد که بنا به اعتقاد بهار، در پی تحو 

الت اقلیمی بر فرهنگ و . ها افزدوه شده است یخشکح کاهش یافته و بر سط ها آبشده و سطح  ي مردم ها اسطورهاین تحو
ي آب، لزوم حضور یک ایزد یا قهرمان ملّی نظیر  یژهوارزش و جایگاه ). 260: ب1386بهار، (تأثیرات ژرفی بر جاي نهاده است

  .رستم از چند جنبه با آب در ارتباط استشخصیت . نماید یمپذیر  یهتوجرا براي پاسداري و حفظ این جوهر ارزشمند  رستم 

به پهلوي و  rōdestahmرا  رستم ي  واژهي  یشهرمهرداد بهار . با آب، در نام او نهفته است رستمي ارتباط  جنبهنخستین 
rautah.us-taxman-  تی و سرکارا) 194: 1384بهار، (دانسته است » رودي که به بیرون جاري است«در ایرانی باستان به معنی
دیویدسن نیز، معتقد ). 108: 1389مظفري، (معنی کرده است » داراي تازش رود«=   routas.taxmanصورت اصلی این نام را 

داراي نیروي « roada-staxmaي که در اوستا نیامده، مانند ا واژهاز  Rotastaxmي پهلوي  واژهبه جاي مشتق کردن «است 
: 1378دیویدسن، (» است» داراي جریان آب«ساخت که به معناي  raotas-taxmaمانند  ي اوستایی واژهتوان آن را از  یم، »رشد
 رستمتوان  یم، )جا همان(یکی است  Rotabakي اول نام مادرش؛ رودابه  پارهبا  رستمي نخست نام  پارهکه  جا آناز ). 142 -141

  . دانست ، فرزند آباپام نپات چون همرا نیز، 

برخالف ادعاي آن دسته از . است، با آب و دریا و رود ارتباط دارد رستم یستان که زادگاه خاندان عالوه بر آن، سرزمین س
دانند، باید اذعان داشت  یمي پهلوانی ایران ها داستاندر  وارد تازههاي مربوط به پهلوان سیستانی را عنصري  یترواپژوهشگران که 

ي هخامنشی ها نوشتهکه در اوستا و «نام دیگر سیستان . اي برخوردار است یژهوکه سیستان در جغرافیاي اساطیري ایران از جایگاه 
بنا بر بند ). 26: 1385مقدم، (» ي زرنک و زرنج مانده، به معناي دریا زمین است گونهزرنکه که در فارسی به ... است زرنکه آمده، 

. »ي کیانسیه است یاچهدري فرو ریختن رود هیرمند به فرّ کیانی از آن کسی است که خاستگاه شهریاري وي، جا«زامیادیشت،  66
پورداود، (و در کتب فارسی کانفسه ضبط شده است   Kyānsihو در پهلوي کیانسیه  Kasaoyaاین دریاچه در اوستا کنس اویه 

ود دارد ي سیستان یا هامون امروزي است که در سرزمین سیستان وج یاچهدري کیانسیه، همان  یاچهدر).  299): 2ج(1347
ت این دریاچه تا ). 483: 1371اوشیدري، ( زرتشت را در دریاي کیانسه براي  که بنا بر اساطیر زردشتی فرّه جاست آناهمی

ي کیانسه در سیستان باقی است،  یاچهدري او که در  تخمهکه ایزد اناهید است سپردند و پس از زرتشت از  7نگاهداري به آبان فرّه
: 1385دادگی، (و سه پسر زرتشت؛ اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس، یکی یکی به زمان خویش زاده شوند اي بار گیرد  یزهدوش
142- 143 .(  

هاي بزرگ در  یاريشهرها از یک سو و پدیداري  یاريشهربنا بر مطالعات پژوهشگران، میان خشکی آب و هوا و فروپاشی 
از همین روست که بسیاري از ). 565 -564: 1380کویاجی، (وجود دارد ي پر آب از سوي دیگر، پیوند و ارتباط ها منطقهکنار 
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س  یشکرواج این «. اند ، رودها و نهرها تمرکز یافتهسارها چشمههاي باستانی، گرداگرد  یینآها و  یشک ها، مرهون ارزشی است مقد
اص، ظهور و حضور قداست در آبی یعنی همان عنصر جهان آفرینی است که آب داراست و نیز حاصل تجلّی قداست در محلی خ

. شود یمدیده ) هامون(= ي کیانسیه  یاچهدرچنین قداستی در سرزمین سیستان و در ). 198: 1385الیاده، (»جاري یا در چشمه ساري 
ستان روشن ي کیانسیه جایگاه فرّ کیانی دانسته شده است، ارتباط شهریاري کیانیان را با سرزمین سی یاچهدراین نکته که در اوستا، 

برجسته است که هرتسفلد این ناحیه را زادگاه کیش زردشتی  قدر آني این دریاچه در تاریخ ایران  یژهوپایگاه . گرداند یم
ي هامون، نه تنها براي کیش زردشتی، به عنوان یک سرزمین  یاچهدربنابراین، سرزمین سیستان و ). 559: 1380کویاجی، (داند یم

س و آیینی ارزشمند اي دارد و این مسئله بیشتر به اهمیت آب در این سرزمین مربوط  یژهواست، براي کیانیان نیز، ارزش  مقد
و سپس به ) 67زامیادیشت، بند (شود  یمي این یشت نیز، از ریزش هشت رود به این دریاچه سخن گفته  ادامهدر  که چنان.  شود یم

به سوي آن روان شود و بدان فرو  -هاي سپید برانگیزد و سرکشی کند یزابخکه  -هیرمند رایومند«: پردازد یمتوصیف رود هیرمند 
چندان فرّ کیانی ... فرّ کیانی از آن اوست. نیروي مردي از آن اوست. نیروي اشتري از آن اوست. نیروي اسبی از آن اوست... ریزد

  ). 68 -67زامیادیشت، بند ( »هاي انیران را بر کند و در خود فرو برد ینسرزمي  همهتواند  یمدر اوست که 

نهفته در معناي رستم را رود هیرمند » رود«توصیفاتی که از رود هیرمند در اوستا آمده است، پژوهشگران را بر آن داشته تا 
ي سیستان، پاسدار آبادانی ایران و ضامن بقاي  منطقهچرا که این رود، به لحاظ نقش مؤثّرش در ) 142: 1378دیویدسن، (بدانند 

بنابراین، نه تنها نام . شود یمنیز، دیده  رستمها در سرشت  یشکاريخویرانیان و مانع نفوذ دشمنان ایرانی دانسته شده است و این ا
ارتباط دارد، زادگاه و محل زندگی او نیز، به عنوان کانون قدرت شهریاران ایرانی با آب و ) اپام نپات( ها آبرستم با آب و فرزند 

سخن  رستمي  فرّهپیش از این، از سیمرغ به عنوان . پیوند است و بنا بر یشت ذکرشده، با فرّ کیانی نیز ارتباط دارد رود و دریا در
بنا بر اساطیر، آشیان سیمرغ بر فراز درخت هرویسپ . این نکته نیز، درخور توجه است که سیمرغ نیز با آب ارتباط دارد. گفته شد

 کرت فراخدریاي . گیرد یمقرار  اپام نپاتگریزد و تحت حمایت  یم جا آنریایی که فرّ به د. است کرت فراختخمک و در دریاي 
). 880: 1385اوستا، ( ها آبي  همهو جاي گرد آمدن ) 54: 1367روایت پهلوي، (یک سوم زمین است  vauru.kašaیا وروکش 

ي عالم دانسته شده و بنا بر مینوي خرد، ها آب ي سرچشمهسیمرغ شاهنامه نیز، بر بلنداي کوه البرز آشیان دارد؛ کوهی که 
: 1385مینوي خرد، (آفریدگار اورمزد براي نگاهداري و زندگی بخشی آفریدگان، دریاها را در جهان از کنار البرز ساخته است 

64 .(  

دشمن آب و آبادانی افراسیاب بنا بر اساطیر، . است افراسیاب با آب، دشمنی او با  رستمي ارتباط سرشت ها نشانهاز دیگر 
و در مینوي خرد آمده است که  ) 139: 1385دادگی، (» باران از ایرانشهر بازداشت« افراسیاببنا بر روایت بندهش، .  است

در تاریخ طبري ). 105: 1385مینوي خرد، (ریخت، از میان برد  یمي کیانسه  یاچهدرهزار چشمه آب کوچک که به  افراسیاب
و سنی ملوك االرض ) 35 -34: 1368دینوري، (، اخبارالطوال )521: 1352بلعمی، (، تاریخ بلعمی )369 -368: 1375طبري،(
ها در پی چیرگی  يآبادنیز، از خشک شدن کاریزها، نهرها و رودها، و قحطی، خشکسالی و ویرانی ) 34: 1346اصفهانی، (

براي . یابد یمآبی شیوع  یبشود، خشکسالی و  یمیران مسلّط در شاهنامه نیز، هربار که افراسیاب بر ا 8. افراسیاب سخن رفته است
شود به طوري که  یمبارانی همراه    یب، حضور افراسیاب در خاك ایران با قحطی و زوطهماسبنمونه یک بار در زمان پادشاهی 

به ایران،  کیخسروو آمدن  سیاوشي مرگ  فاصلهو بار دیگر در ) 44: 2، ج1374فردوسی، (» نیامد همی ز آسمان هیچ نم«
  : خشکسالی را در پی داردافراسیاب هاي  یورش

  )198: 3همان، ج(ز باران هوا خشک شد هفت سال        دگرگونه شد بخت و برگشت حال      
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آبی است، شکست او آبادانی و بارندگی  یبي خشکسالی و  آورندهکه حضور افراسیاب در ایران به وجود  گونه همانبنابراین، 
این خویشکاري افراسیاب ). 139: 1385دادگی، (شود  یمتعبیر  9» نوبارانی«آورد که از این پدیده در بندهش به  یمه ارمغان را ب

م دیو )108: 1378سرکاراتی، (شناسانی چون هوزینگ و مارکوارت و بنونیست  یراناموجب شده است تا  افراسیاب را تجس ،
در برابر او ) 27 -21بندهاي (ن و هماورد تیشتر؛ ایزد باران است که بنا بر تیریشت اپوش دشم. بدانند اپوشآبی؛  یبخشکی و 

  . آورد یمخورد و تیشتر، با شکست او آب و سرسبزي را براي زمین به ارمغان  یمشکست 

نسته شده است دا اپام نپاتدر یکسان پنداشتن افراسیاب با اپوش باید به این نکته توجه داشت که در اوستا، تیشتر از نژاد 
). 41: 1385هاي زادسپرم،  یدگیوز(، از یاوران ایزد تیشتر است )برز آبان ناف(و بنا بر روایت زادسپرم، برز ایزد ) 4تیریشت ، بند(

در همیستاري با این دیو خشکسالی، از خویشکاري  رستمو  اپام نپاتکه در توصیف گریختن فرّ از افراسیاب گفته شد،  گونه همان
  . برخوردارند مشابهی

:  

گونه نتیجه گرفت که رستم، پهلوان فرهمند سیستانی و پاسدار تاج و تخت کیانی و  یناتوان  یمبا توجه به مطالعات انجام شده 
گذشته از همسانی معنایی نام . ي بسیاري با ایزد اپام نپات در اوستا داردها مشابهتنام و نشان است،  ایزدي، گرچه در اوستا بی فرّه

هایی است که بیش از پیش  یشکاريخوست، اپام نپات نیز، همانند رستم داراي » ها آبفرزند «این دو شخصیت که هر دو به معنی 
 توان به ارتباط با آب، پاسداري از فرّه یمي میان این دو ها مشابهتاز جمله . گرداند یماین دو شخصیت را به یکدیگر مربوط 

بنابراین، با وجودي که نامی از رستم در اوستا نیامده است، . اشاره کرد... نی و نبرد با افراسیاب وایزدي، پیوند با خورشید، دشم
توان ناهمخوانی میان روایت متون زردشتی را با  یماز این رو، . ي اوستایی قابل ردیابی استها آبهاي او در فرزند  یشکاريخو

ایران است و  آب کماپام نپات، پهلوانی است که منشأ آب در سرزمین  رستم ، همانند. روایت فردوسی بدین گونه توجیه کرد
هاي  رستم  یتحماسراسر فضاي شاهنامه،  که چنان هم.     آبی بایسته است یبوجود آن براي آبادانی و سرسبزي و دفع خشکسالی و 

  . شود یمموجب حفظ بقاي شهریاران فرهمند ایرانی 

   

  : نوشت یپ

هاي گرشاسپ به رستم و نیاي او؛  یشکاريخودر شاهنامه نیز، . وایات کهن، نیاي رستم دانسته شده استـ  گرشاسپ بنا بر ر1
  . 27 -1: 1385اکبري مفاخر، : ك.ي بیشتر ر مطالعهبراي . سام پیوسته است

  ).239 -238: 1372، حمیدیان(ي براي اثبات مهري بودن خاندان رستم نیست ا کننده قانعـ از نظر حمیدیان، این دالیل، توجیه 2

ي این تضاد آیینی به حساب ا نشانهـ مختاري، تضاد میان رستم با گشتاسپ و اسفندیار و نیز، برخورد سیمرغ و اسفندیار را از 3
  ). 135: 1379مختاري، (آورد  یم

ي موردنظر نسبت داد، ها تقابلتوان آن را به  یمهاي زردشتی که  یترواهاي اساسی میان روایت فردوسی با  یرتمغاـ از جمله 4
ي  چهرهمغایرت شخصیت گشتاسپ در اوستا و شاهنامه است که فردوسی برخالف متون زردشتی از ارزش و اعتبار او کاسته و 

  .135 -133: 1388ستاري و همکاران، : ك.ي بیشتر ر مطالعهبراي . ساخته است رنگ کماش را  ینید
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اي واحد درآمده  یهکنرامزدا همانند لقبی است که بر اثر کثرت تکرار به شکل اسم و بویس، عنوان اهورا براي اهوـ به تعبیر 5
، مراد از اهورا همان اپام نپات است، چرا که این دو ایزد مکمل یکدیگر میترا اهورهي  دوگانهین در ترکیب اسم چن هم. است
  ).68: 1374بویس، (ده است ش یمتنها ایزدي است که اهورا خوانده  اپام نپاترو،  ینااز . اند بوده

 -33: 1374آموزگار، ( اند بردههمگان نیز نام  و فرّه) فرّ زردشت(موبدي یا پیامبري  ایزدي، فرّه ـ عالوه بر این دو فرّ، از فرّه6
  ).16 -15: 1385؛ مقدم، 35

و  ها آبي  همهآبان، نام مینوي  در پهلوي،«). 166: 1385دادگی، ( هاست آبي  تخمه) آپم نپات(ـ آبان همان اپام نپات 7
به اعتقاد برخی، ). 893: 1385اوستا، (» با اپام نپات یکی شمرده شده است ها نوشتهي از ا پارهدر . صفت ایزدبانو ادویسوراناهیتا است

داده ) دویسوراناهیتاار( ها آبآریایی، به ایزد بانوي  یشپهاي این ایزد  یشکاريخودر گذر زمان، از اهمیت اپام نپات کاسته شده و 
  ). 423 -422: 1385هینلز، (شده است 

  . 37 -7: 1382و آیدنلو،  170 -166: 1387ستاري، : ك.ي بیشتر، ر مطالعهـ براي 8

  . به بعد 310: 1386مزداپور، : ك.ـ ر9
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  . آگاه: ؛ چاپ پنجم، تهرانپژوهشی در اساطیر ایران، )1384................ (ـ 
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  . 18 -9، صص 34ي  شماره،  ي پارسی نامه، »سرودي در ستایش اپام نپات«، )1381(د محصل، محمدتقی ـ راش
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  .انتشارات علمی و فرهنگی: اهللا صفا، چاپ پنجم، تهران یحذبي  ترجمه؛ کیانیان، )1368(ـ کریستین سن، آرتور

  .  هیرمند: اهللا صفا، چاپ پنجم، تهران یحذبي  ترجمه؛ مزداپرستی در ایران قدیم، )1382................... (ـ 

  . سمت: ؛ تهران)6ج(ي باستان  نامه، )1384(الدین  یرجاللمـ کزّازي، 
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  .آگاه: ؛ گزارش جلیل دوستخواه، تهراني ایران حماسهبنیادهاي اسطوره و ، )1380(ـ کویاجی، جهانگیر 
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  .مروارید: ؛ تهرانآفرین فردوسی، )1371(ـ محجوب، محمدجعفر

  .توس: ؛ چاپ دوم، تهرانحماسه در رمز و راز ملی، )1379(ـ مختاري، محمد 

  . اساطیر: ؛ چاپ دوم، تهرانداغ گل سرخ، )1386(ـ مزداپور، کتایون

  . امیرکبیر: ؛ چاپ هشتم، تهرانبر رستم و اسفندیاري ا مقدمه ، )1384(ـ مسکوب، شاهرخ

سازمان چاپ و : ؛ دفتر دوم، تهرانشاهنامه  خوانی؛ »سیمرغ و نقش آن در عرفان ایران«، )1385(ـ مشکور، محمدجواد
  . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

، 53؛ سال )ده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریزي دانشک یهنشر(زبان و ادب ؛ »رستم و هیرمند«، )1389(ـ مظفري، علیرضا 
  .118 -107، صص 220ي  شماره

  .هیرمند: ؛ چاپ دوم، تهراني مهر و ناهید دربارهجستار ، )1385(ـ مقدم، محمد

  .  توس: ي احمد تفضلی، به کوشش ژاله آموزگار، چاپ چهارم، تهران ترجمه، )1385( مینوي خردـ 

  . اساطیر: ي باجالن فرخی، چاپ دوم، تهران ترجمه؛ شناخت اساطیر ایران، )1385(ـ هینلز، جان راسل

  . سپهر: ي بزرگ علوي، چاپ سوم، تهران ترجمه؛ ي ملّی ایران حماسه، )1357(ـ نولدکه، تئودور 

لعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطا: ، به تصحیح محمدتقی راشد محصل، چاپ دوم، تهران)1385( هاي زادسپرم یدگیوزـ 
  . فرهنگی

  . فرهنگ معاصر: ؛ تهراندر ادبیات فارسی ها واره داستانفرهنگ اساطیر و ، )1386(ـ یاحقّی، محمدجعفر

  

Boyce, M. (1986). «Apām Napāt». Encyclopedia Iranica II 2. London. 148-150.-  
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٢٣١  

  بر زبان اردو یزبان فارس ریتأث
  

  1مرتضی سرایی
  
  :چکیده

هند و پاکستان برافراشته است و نه تنها بر فرهنگ و هنر؛ بلکه بر  یندر سرزم یهزار سال است که پرچم زبان فارس یک یباًتقر
  .کند یم یحکمران نیسرزم نیهاي مردم ا دل

مغلون پا بر و  ونیسور، ونیلوده، ونیخلجة کرد و تا آخر دور دایهند رواج پ نیدر سرزم يغوري و غزنو از زمان یزبان فارس
  .قرار نداده است ریآن را تحت تأث یحکومت چیا بوده است و هج

جهت  نیاست به هم یفارس شود یکه در زبان اردو استعمال م یدرصد الفاظ 85تا  80 یاست؛ ول يساختار زبان اردو، هند
و  شود یم دهید زیهند ن نیرزم، نه تنها در زبان که در هنر سيریاثرپذ نیا. مشهود است اریزبان بس نیدر ا یزبان فارس ریاست که تأث

  .شود نیخواسته باشد که چن یکه کس  نیاست نه ا یخیضرورت تار کی نیا

  .ادامه دارد شیبوده هنوز هم کماب یزبان فارس ریمختلف تحت تأث يایشده در زبان اردو از زوا جادیا راتییاز تغ ياریبس

  .پرداخته شود ین اردو از زبان فارسزبا يریرپذیبه تأث یکوتاه یشده در بررس یمقاله سع نیدر ا

  

  

  .اتی، زبان اردو، شبه قاره، ادبیزبان فارس: هاواژه دیکل

                                                        
   sara53@alumni.ut.ac.ir کارشناسی زبان و ادبیات اردو.  1

mailto:sara53@alumni.ut.ac.ir
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  مقدمه

 عنوان به يالدیم 1947 سال درپاکستان  یحکومت اسالم سیتأس آغاز از و است جهان يها زبان نیتر بزرگ از یکی اردو زبان
 آمار طبقاکنون . است نفر ونیلیم هشتصد از شیب جهان در اردو زبان گانندیگو یبیتقر تعداد. شد شناختهپاکستان  یملّ زبان

  .دارد قرار سوم مرتبۀ در نیمتکلّم لحاظ از اردو زبان ونسکوی

 يگذار هیپا یزمان از زبان نیا. است آمده در يشکل امروز به جیتدر به و دارد یخیتار نۀیشیپ سال 800 به کینزداردو،  زبان
 زمان از حکومت نیا. دادند لیتشکی اسالم يها حکومت آنجا در و رفتهپاکستان  و هند قارة شبه به زبان یسفار مسلمانانکه  شد

 ادامه يهجر دوازدهم قرن تا و آمدند وجود به نیسرزم آن در يهجر چهارم قرن يها سال نیآخر یعنی 1يغزنو محمود سلطان
 ،استیس دربار، زبان عنوان به یفارس زبان ی،طوالن مدت نیا در. شدند دهیبرچ هند، قاره شبه در ها یسیانگل استعمار با وکردند  دایپ

 شبه و یفارس يها زبان زشیآم به مرور زمان با. کرد یم فایا را یاساس نقش قاره، شبه و رانیا انیم رابط و هنر دانش، علم، فرهنگ،
  .آمد وجود به اردو زبان قاره،

 زبان همان مسلمانان، و هندوان انیم در متداول زبان ولی بود؛ فارسی یوانید و درباري رسمی زبان ،2انیبابر حکومت دوران در
 ملفوظات در گاه آن، گه مکتوب صورت و بود افتهی رواج مسلمانان انیم در ق 8 و 7 هاي سده از که بود »دهلوي« ای »هندوي«

نام  ختهیری ختگیآم نیاشد و  شتریب فارسی زبان با زبان نیا یختگیآم ي بعدها دوره در. شد می دهید انیصوف هاي سروده و مکتوب
ق 12سدة  در سرانجام و شد می خوانده نام نیا به رفت، می کار به هم با فارسی و هندي الفاظ آن در که شعري هر گرفت و

  .ندیگو یم اردو آن  به امروزه که شد  یزبان نام »ختهیر«

 مجموعه از نیادر  کهی زبان، گفتند یم اردو یترک در زبان اطراف آن را و حمام بازار، شامل آن توابع و یلشگرگاه مجموعۀ
 ياردو زبان به بیز اورنگ دوران در و يقمر ازدةی سدة در آمد، وجود به يهند و یترک و یفارس يها زبان زشیآم و اختالط

  )11، ص1ی، مقاالت، جرانیش( .شد معروف اردو زبان و یمعل

                                                        
 طبقات از که خود همراهان و سربازان و یانلشکر با و کرد حمله هندوستان مختلف ینواح به بار هفده خود یپادشاهزمان  مدت در محمود. 1

 شبه ینسرزم به را یرانیا و یاسالم فرهنگ شناسان، ستاره و ینمنجم یبان،اد و شاعران یون،روحان کاران، صنعت مانند بودند، مردم مختلف
  ).113ص یالدي،م 1952/یشمس 1331یران، تهران، ا فرهنگ یختار یسی،عیق، صد(کرد  وارد هند ي قاره

 یبزرگ يراتورامپ نامیدند، یم یموريت را یشخو خود و شوند یم یدهنام هم يبابر يامپراتور یا هند یمغول يامپراتور که هند یانگورکان. 2
 شامل هند قارة شبه از یبزرگ بخش در یالديم 1857 تا 1526 از سلسله ینا. شد یجادا هندوستان در یمورت یرام نوادگان دست به که است

 همسرش و شاهرخ همچون یمورت يها نواده. کرد ییفرمانروا يامروز افغانستان از ییها بخش و بنگالدش پاکستان، هند، يامروز يکشورها
 سهم فرزندانش و بابر چون او نوادگان یگرد و گذاشتند يجا به خود از یرانیا فرهنگ يراستا ي درارزشمند یاربس يکارها یرانا در وهرشادگ

 فرمان تحت را قاره شبه یتمام یجتدر به سلسله ینا حکمرانان. گرفتند برعهده هند قاره شبه سراسر در یرانیا فرهنگ گسترش در یمهم
 جهان شاه زمان در و یالديم 17 سدة یمۀن در سلسله ینا. شد خارج آنان یاراخت از هند جنوب از ییها بخش یمدت از پس اما گرفتند؛
 1739 سال در. رود یم شمار به  یاسالم هاي يامپراتور ییطال دوران ینآخر سلسله، ینا. بود جهان يامپراتور ینثروتمندتر و ینتر بزرگ

 هند یکمپان سرانجام نبرد، ها سال از پس 1857 سال در و شد فراهم يامپراتور ینا انقراض مقدمات هندوستان به شاراف نادرشاه حملۀ با یالديم
 فرهنگ و بود یفارس هند، یانگورکان دربار در یرسم زبان. کند تصرف آن را هاي ینسرزم و کرده منقرض را يامپراتور ینا توانست یشرق

 .شد هند قارة شبه در یرانیا فرهنگ و یفارس زبان گسترش امر باعث ینهم و داشت دربار ینا در یتوجه قابل نفوذ یرانیا
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  اردو زبان بر یفارس ریتأث

 یفارس زبان فراز و بینش داستان قتیحق در دارد وجودپاکستان  و هند ریصغ يایآس یفرهنگ یزندگ درکه  يفراز و بینش 
  .است نیسرزم نیا در

 مردم يها دل بربلکه  هنر؛ و فرهنگ بر تنها نه و است بوده برافراشته نیسرزم نیا در یفارس زبان پرچم سال، هزار کی باًیتقر
 شده رو و ریز نیسرزم نیا ها آن جبروت و بتیه از و اند رفته و اند آمده يادیحکمرانان ز .استکرده  یحکمران نیسرزم نیا

 آثار مربوط به و است شده افزون روز آن اقبالبلکه  ی نگرفته؛منف ریتأثی نه تنها فارس اتیادب و زبان یدگرگون نیااز  کنیل است؛
  .مدعاست نیا بر لیدل خیتار و هنر و فرهنگ

 دورة آخر تا و است افتهی رواج و برافراشته نیسرزم نیا در را خود اقتدار پرچم 2يغورو  1يغزنوزمان  از یفارس زبان
  .است نداده قرار ریتأث تحت را آن یحکومت چیه و است مانده جا بر پا و مغلون 4ونیلوده، 3ونیخلج

 زمان نیا در آن ییشکوفا اوج کنیل است؛کرده  یط را خود رشد ریسم نیسرزم نیا در ها مغول از قبل یفارس اتیادب و زبان
 تنها نه آن ریتأث شده انجام يها کاوش طبقکرد که  دایپ اشاعه فن اهل و يگو یفارس شاعران از يآثار چنان دوران، نیا در. است
  .است مشهود جهان سر تا سر دربلکه  ؛پاکستان و هندوستان و رانیا در

                                                        
زنَو دولت. 1  یايآس جنوب و یانهخاورم شرق از یبخش در مسلمان و تبار ترك حکومت یک.) ق.ه 583 -344) (م 1187-975( یانغزنو یا يغَ
 در حکومت ینا شهرت. بود يدر حکومت ینا یرسم زبان. بود یعباس خالفت ییدتأ و توجه مورد اسالم ناشر و مروج عنوان به بود؛ اما یانهم

 آغاز ینغزن شهر در را یاريشهر هاي یهپا یننخست یان،غزنو که آنجا از. است داده  انجام هندوستان در که است یفتوحات خاطر به یشترب جهان،
 خراسان در که بودند ترك يها خان از او پدران. بود يغزنو محمود سلطان امن به یکس دودمان ینا یانگذاربن. مشهور شدند یانغزنو به نمودند

 یناتوان به رو دودمان ینا مسعود سلطان از پس. بودند مسعود سلطان پسرش و محمود سلطان دودمان ینا یارانشهر ینآورتر نام .زیستند یم
 و یهنردوست نظر از هند یانغزنو حکومت. شد محدود یکنون فغانستانا و هندوستان از ییها بخش به اش يفرمانروا حوزه بستر يچند و گذارد
 .است برخوردار ییباال یتاهم از سرا یفارس شاعران به توجه

 شد يغور سام بن محمد ینمعزالد سلطان یمتسل ملک، خسرو الهور، در يغزنو سلسلۀ حاکم ینآخر ،)یالديم 1186( يهجر 582 سال در. 2
 شهاب سلطان ).36ص یالدي،م 1954 الهور، سراج، منهاج ی،جرجان(شد نهاده یادبن يغور پادشاهان سلسلۀ آن یپ در. افکنده شد زندان به و

 به الهور از یفارس نفوذ و گسترش آن ینواح و یدهل بر تسلط اثر در و کرد حمله یدهل به )یالديم 1192(ي هجر 588 سال در يغور ینالد
 یباق اقتدار در) یالديم 1206( يهجر 602 سال تا و دادند توسعه "بنگال" تا را خود فتوحات دامنۀ يغور سرداران. یافت ادامه یزن یدهل

 )37ص یالدي،م 1927- 31 کلکته، ياکبر طبقات ین احمد،الد نظام خواجه( .ماندند
 خانواده ینا مؤسس. یافت گسترش قاره شبه نقاط یندورتر تا یرانیا و فرهنگ یفارس زبان و اسالم یند ،)ق.ه 720تا  698(ها  یخلج عهد در. 3

 و عالمان آمد و رفت محل دربار روزگار ینا در. کرد یم یقتشو را یرانیا هنرمندان و گفت یم شعر یفارس به خود یروزشاه،ف ینالد جالل
 مند بهره خاندان ینا یايعطا از و کرده مسافرت هندوستان به ير و اصفهان یز،تبر مانند یرانا مختلف نقاط از که بود یدانشمندان و یهانفق
 )352ص ،1ج یالدي،م 1938 دکن، یدرآبادح یهعثمان جامعۀ ی،شاه یروزف یختار سراج، شمس یفعف( .شدند یم
 زبان و یرانیا فرهنگ است، یلوده اسکندر دوره، ینا ینسالط ینمهمتر از که) یالديم 1526-1451(ي هجر 933-855ی لوده ینسالط. 4

 و ارکان و امرا و یافت رواج علم يو عصر در": است آورده باره ینا در "فرشته یختار" صاحب. داد رواج هندوان یانمر د یحتّ را یفارس
. پرداختند نبود معمول یشانا یانمدر  زمان آن تا که ی،فارس خط نوشتن و خواندن به کافران و نمودند اشتغال فضائل کسب به یانسپاه

 )344ص ،1 ج فرشته، یختار قاسم، محمد هندوشاه،(
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 تا گذاشته اثر زین مردم دل و ذهن دربلکه  شده؛ استفاده یعلم يکارها و یدولت سطح در تنها نه زمان نیا در یفارس زبان
 یتیوضع نیچن 1ریعالمگ بیز اورنگ عهد یعنی مغوالن دورة آخر تا و رسد یم نظر به یمعن یب و ناقص آن بدون یزندگ که ییجا

 اردو زبان یفارس زبان همراه رایز شد؛ جادیا رییتغ یکم تیوضع نیا در ناچار به 2یشاه محمد دورة در آن از بعد. است ادامه داشته
 یول شد؛ شروع اردو زبان به ی مانند شعرادب آثار خلقبلکه  ؛شد یم سخن گفته اردو زبان به تنها نه وکرد  دایپ مستقل حالت زین

 آمد یم دیپد اتیادب و شعر در یفارس زبان به زین يآثار وارد زبان به شده جادیا آثار همراه و بود یفارس هنوز یرسم و یعلم زبان
 زین یفارس شعر به زبان وانیبلکه د اردو شعر به زبان وانید صاحب تنها نه نیبنابرا؛ سرودند یم شعر زین یفارس به اردو شاعران و

 ی،مصحف شانیا از بعد و ریم یرتقیم سودا، عیرف رزایم ،ردردیم خواجه جانان، جان مظهر رزایم چون یشاعران آثار ي مثال،برا. دارند
 و شده چاپ ها وانید از یکه برخ است یدسترس قابل وانید و اتیکل صورت به ظفر و آزرده ،فتهیش مؤمن، غالب، نیحس ریم

 ارآث گرید و شعرا حال شرح ؛سرودند یم یفارسشعر به زبان  تنها نه شاعران. است مانده محفوظ یخط نسخ صورت به گرید یبرخ
 اردو زبان به یحال شرح چیه فتهیش "خار یب گلشن" تا "الشعرانکات " ریتذکرة م ازکه ي ا گونه؛ به نوشتند یم یفارس به زین را یادب

  .است نشده نوشته

 قائم، "نکات مخزن" ي،زیگرد ینیحم یعل فتح "انیگر ختهیتذکرة ر" قاسم، اهللا قدرت "نغز مجموعۀ" ،ریم "الشعرانکات "
 "اردو يتذکرة شعرا" ،"ایثر عقد" و "الفصحاء اضیر" و یمصحف "انیگو يتذکرة هند" ی،نیرحسیم "ياردو يشعراتذکرة "

 دهان در ییگو یخوان یم یفارس زبان به را ها آن چون و است شده نوشته یفارس زبان به یهمگ فتهیش "خار یب گلشن" آزرده و
  .است نغمه گوش در وشکر  و شهد

 "الفوائد مجمع" و "ریم ضیف" خودش سرگذشت بیغر و بیکتاب عج ،"ریذکر م" ریم نامۀ یبلکه زندگ ا؛ه حال شرح تنها نه
 ریتصو" ،"سرد آه" ،"درد نالۀ" نام با تصوف موضوع در ردردیم خواجه رسالۀ و است خودش یزندگ يدادهایکه رو یمصحف
 زبان به افراد  نیا آثار. است یفارس زبان به همه فتهیش و منمؤ و جانان جان مظهر رزایم يها نوشته و رهیغ و "غنا حرمت" ،"درد
 یوقت و بوده ها آن سرشت در زبان نیبلکه ا اند؛ مجبور بوده ای سندیبنو زبان نیا به اند خواسته یم که نیا خاطر به نه است یفارس

                                                        
 امپراتور ینششم محمد، الدین یمح لقب و عنوان ،)یالديم 1707 مارس 3 ◌ٔ درگذشته ،1618 نوامبر 3 ◌ٔ زاده. (یرعالمگ یبز اورنگ. 1

 بانو ارجمند اش یرانیا مادر و جهان  شاه پسر ینسوم او. کرد حکومت م 1707 تا 1658/ق. ه 1118 تا 1067 يها سال ینب که بود هند یگورکان
. است یپادشاه تخت یا یرسر یمعن به و است یفارس يا واژه "اورنگ". شد ساخته او به یاد محل تاج  یبايز يبنا که بود ممتاز محل به ملقب
  .سلطنت تخت سزاوار و یبندهز یعنی یبز اورنگ

 یانگورکان يامپراتور در یرصغ مغول دورة ادشاهانپ از شود یم یدهنام یزن اختر روشن نام به که) یالديم 1748-1702( یگورکان شاه محمد. 2
بهادر  فرزند ینچهارم شاه جهان  اختر  خجسته پسر او. کرد ییفرمانروا یالديم 1748 تا 1719 ینب و نشست تخت بر یسالگ درهفده او. بود هند
 حمله هند به یرانا پادشاه افشار نادرشاه یالديم 1739 سال در. بود یرکب مغول یا یگورکان امپراتور ینآخر یرعالمگ یبز اورنگ نوه و اول شاه
 آنجا در خود نام به ماه یک از پس درست و شد یدهل وارد فاتحانه نادر و خورد شکست یسادگ به محمدشاه یکتاکت ضعف یلدل به. کرد
 خزانه یدکل که آن در قبال نادرشاه پاسخ در. خواست امان شاه محمد ناچار  به .شدند کشته تمام قساوت با يهند 30،000 از یشترب. خواند خطبه
 همراه به را بود طاووس تخت به معروف و بودند ساخته جهان شاه يبرا که هند یپادشاه یرسر او. یرفتپذ را ینینش عقب یردبگ را یسلطنت

. گذاشت یباق برسرش را یشاه تاج و کرد النسل مقطوع تبر با را محمدشاه .آورد یرانا به جواهرنشان کره و نور یايدر نور، کوه جواهرات
. شد برده یغما به و یبتخر غارتگران توسط يو مرگ از پس آورد یرانا به خود با هندوستان نبرد از افشار نادرشاه که یطاووس تخت
اهللا  یبحب یلی،فضا( .است موجود یدهل یباستانشناس موزة در آثارش از قطعه دو و بود هند نویسان یقنستعل و یسانخوشنو زمره از شاه محمد

 )556 مشعل، ص انتشارات: چاپ دوم، اصفهان خط، اطلس ،)ش.ه1362(
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 داده قرار ها آن تیشخص نفکیال جزء را نزبا نیا فرهنگ و هنر ییگو ؛اند گفته یم یفارس زبان به ندیبگو يزیچ اند خواسته یم
  .است

زبان  نیاآن بر  ریتأثو  داشته یمهم نقش زبان اردو شروع ی برفارسزبان  و است قیعم اریبس اردو زبان بر موضوع نیا راتیتأث
 درکه  یالفاظ صد رد 85 تا 80ی ولي است؛ هنداز زبان  رفتهیپذ ریتأثاردو و صرف افعال  زبان ساختارکه  ستین یشکّ .است قیعم

هم رسوخ  نیسرزم نیاو بر هنر  است مشهود زبان نیا در یفارس اثر زبان جهت نیهم به است؛ یفارس ،شود یم استعمال اردو زبان
  .شود نیکه چن باشد خواسته یکه کس نیا نه است یخیتار ضرورت کی همه ها نیا .است کرده دایپ

 هر در اگر. آمد وجود به آن ریتأث تحت یفرهنگ و یادب آثار و گرفت قرار نیسرزم نیا ادب و فرهنگمالك  یفارسزبان 
 یفارس زبان ریتأث توان یم آن عمق در باز آمده است، دیپد اتیادب و شعر در دیجد یروش ای شده جادیا زبان در دیجد يرییتغ دوره

  .است بوده یفارس زبان ریتأث تحت مختلف، يایزوا از اردو زبان در رییتغ هرکه  ستین یشکّ .کرد حس را

 زمان تا شاه قطب یقل محمد از. است گرفته قرار 1بهاشا و يهند ریتأث تحتکه  است يا دوره ،دکن خیتار اردو، شعر خیتار در
 دایپ رواج يمثنو تنها ونکرده  یترق غزل صنف ،جهینت در ؛کند یم ییخودنما يهندزبان  ،دکن ياردو شعر در شیب وکم  ،2یول

  .است کرده دایپ رییتغ ،تیوضع نیا یول دوران در کنیل است؛ انینما یمحل و يهند زبان ریتأث يمثنو آثار در و استکرده 

 تحتکه  را آثارش یول ی،شاه محمد عهد ی ازدوران درکه  است شده آورده اردو يشعرامختلف در مورد  يها حالشرح  در
 را او "گلشن سعداهللا خیش" بزرگ به نام يا یصوف روز کی. کرد یم هارائ مختلف يها محفل در بود یمحل و يهندزبان  ریتأث

 از بر،کار  به خود ختۀیر در اند، افتاده بدون استفادهکه  یفارس نیمضام همه نیا": گفت او به. کرد یفارس زبان از استفاده به قیتشو
 اثر یول بر گلشن شاه گفته نیکه ا :اند نوشته نساینو تذکره) 94، صالشّعرا نکات، ریمی تق ریم( "گرفت؟ خواهد محاسبهکه  تو
 ،اتشیغزل در. است انینما یفارس اثرات آن، از يادیز سهم درکه  است ییها غزل آن جهیکرد که نت عمل آن به و گذاشت یقیعم

  .دارد وجود است یفارس زبان يها صهیکه خص ينوآور و تنوع

 سال، صد چند تا زبان نیا در. است زبان اصالح مختلف لیدالاز  و راتییتغ خیتار اردو، زبان خیکه تار است قتیحق کی نیا
 باکه  است اردو زبان راه شمع یفارس. است مشهود یفارس زبان راتیتأث ها آن همۀ نیب درکه  است شده جادیا يادیز راتییتغ

  .است مودهیپ را یترق راه اردو زبان آن، بر یتأس

 .است دهیبخش یخاص رواج اردو غزل به یفارسزبان   از استفاده با او دهد یمنشان  که است یخوب نمونۀ ،دکن در یول يشاعر
. دادند ادامه را او راه آبرو،مبارك  شاه و حاتم شاه ی،شمال هندوستان در آن از بعدکه  شدحرکت  کی جادیا باعث ی،کار ول نیا

اردو  يشاعر نیزر را به عهد زمان نیا و کردند جادیا ر شعر اردوی دراتییتغ یفارساز زبان  استفاده با درد و سودا ،ریم بعد از آن
 در. است بوده ظفر و ذوق و فتهیش مؤمن، غالب، زمان در ی بر زبان اردوفارس اثر زبان و ادب اوج رسد یم نظر به اما .کردند لیتبد

                                                        
 آگره و متهـورا متـداول است یــ که در نواح یغرب يهند يها از لهجه یکی. 1
و اردو را چنان  یقرارداد و فارس یشعر فارس ي، سبک کالم خود را تابع قواعد و سنتها)م1726 -1721/ق1138 - 1133 يسالها( یدکن یول. 2

بود که  یندر ا یدکن یکار ول یتو اهم یازامت. نبود یرپذ پس از آن امکان یکدیگرداد که جدا کردن آنها از  یوند، به هم پینامرئ یمحکم، ول
 یروي، نیبو ترک امتزاج ینا. ، به کار بردگفتند یم» یختهر«که آن را  يو به صورت زبان واحد یخترا در هم ر یشمال جۀو له یو دکن یفارس

 .اند خوانده» پدر شعر اردو«را  یسبب ول ینشد و به هم یدمحرکۀ زبان جد
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در آثار غالب و مؤمن  رییتغ نیا کهآمد است، به وجود  یفارس زبان مختصکه  ينوآور و اعتبار، تنوع اردو، شعر در زمان نیا
  .مشهود است

 زبان از غالب و مؤمن همانند زین اقبال عالمه .است 1اقبال شعر ستمیبی، در قرن فارسي شعر اردو از زبان ریرپذیتأثمثال  نیبهتر
 یفارسزبان  تیظرف از ازب يفکر با برده و بهره یفارس یی زبانبایز و یفنّ اعتبار از شیخو شعر در وکرده  ضیکسب ف یفارس

  به او يفکر و یفلسف يشعرها اعظم قسمتکه ي ا گونه بهاست؛  کرده رها اردو زبان يها تیمحدود از را خود وکرده  استفاده
 اختر ي،جالندهر ظیحف ي،آباد حیمل جوش چون يگریدافراد . است یفارس عظمت و تیاهم ی برلیدل نیاو  است یفارسزبان 

 و متنوع ی،فارسزبان   از استفاده با را شان يسبک شاعر يالهوراقبال  عالمه مانند رهیغ و ینظام ساغر و یقیصد روش ی،رانیش
  .اند کرده اثرگذار

 نیالد فیلط ی،قیصد احمد دیرش ي،پور فتح ازین ي،انصار سجاد آزاد،ابوالکالم  ي،افاد يمهد ی،شبل چون يافرادنثر،  قالب در
  .اند گذاشته را دیجد روش کی ادیبن وکرده  جادیا يگذار اثر و تنوع ی،فارسزبان  از ستفادها با خودشان آثار در احمد

 ریتأث تحت چه اگر زبان اردو دیجد يشاعر وةیش. دهد یم نشان مختلف يایزوا از را خود ی،فارسزبان  ییجادو، اثر زینامروز 
سبک  همان ،دیجد يشاعر وةیش مهم شتازانیپ هم باز کنیل است؛ شده شانیپر خواب کی همانند ی قرار گرفته ورونیب عوامل
 شاعران یبرخ و مجاز راشد، ،ضیف ادعا، نیا ندگانینما. کنند یم استفاده ،کرد یم خود مسخر را دلکه اقبال  و مؤمن غالب،
 ندگانینما. داد ارقرمالك  را ییچغتا عصمت و چندرکرشن  ی،نیحس عباس یعل توان یم افسانه و داستان در. است شانیا معاصر

 لحاظ از همکه  هستند میعظ وقار دیس پروفسور و نیحس احتشام دیس پروفسور سرور، احمد آل ی،قیصد احمد دیرش نقد، پروفسور
  .دهد یم قرار خود قیعم ریتأث تحت را خواننده و دارند تیاهم انیب نوع و روش لحاظ از هم و اعتبار

رکود  در عصر حاضر البته ؛2دارد وجود زبان اردو دیجد عصر آثار در يپسند دلو  تنوع دجایا با زیاکنون ن یفارس ییجادواثر 
 و ها ارزش از يدور يحد تا و دیجد نسل در یمشکالت زندگ آن، لیانکار کرد که دل توان ینم را آمده در زبان اردو وجود به

 لهیوس نیبدو  کند یم دیتشد را یسردرگم نیا غرب، فرهنگ یمنف يدستآوردها از یبرخ است و گذشته افتخارات یفراموش
 اجتناب یدوران نیچن مختلف، اقوام یزندگ در و ستین یبیعج اتفاق نیا. است شده  متزلزل يادیبن يها آرمان و اتینظر از یبرخ
  .کرد ایاح را خود گذشته، ادب و فرهنگ دادن قرار الگو با وکرد  دایپ را نجات راه دیبا کنیل است؛ ریناپذ

 و داده قرار سرمشق را ها آن دیکه با است داشته یانینما راتیتأث ي اردو زبان،شعرا یفارس آثار اردو، اتیادب و زبان جیترو رد
  .کرد هموار منزل سر تا را سخت راه نیا

                                                        
 به یزن یاديز اشعار یپاکستان نامدار یشمنداند و مدار یاستس یلسوف،ف شاعر،) م1938 -1877/ق1357 - 1294( يالهور اقبال محمد عالمه. 1

 هفت که ينحو به یدبرگز خود اشعار و ها یشهاند یانب يبرا را یفارس زبان ابتدا همان از و بود یفارس زبان یفتهش اقبال. است  سروده یفارس زبان
 و روم يموالنا یران،ا عارف و متفکر دو یرتأث تحت کامالً يالهور اقبال عالمه افکار. است یفارس زبان به يو شعر، یتب هزار 12 از یتب هزار
 سه. یدکن مطالعه) اقبال و حافظ( اقبال اور حافظ و يمولو راه در اقبال يها کتاب در یدنتوا یم را آن یلتفص که است بوده یرازش حافظ

 یچگونگ و يشاعر یوةش از یروشن نمودار و اردوست زبان به یمکل ضرب و درا بانگ یل،جبر بال یعنی او، منظوم کالم از مستقل مجموعۀ
 و ها یهکنا و یراتتعب به و گرفت کار به هند مردم یاجتماع و یاسیس اريیدب يبرا را غزل آغاز، در اقبال. اوست ياردو شعر ینمضام

 .یدبخش یاسیس و یاجتماع یدجد مفهوم و معنا غزل در یجرا یعرفان و یعشق يها استعاره
 سحر،( .آورند می اهدش را فارسی المثل ضرب یا شعر خود، گفتار در محکم یلدل براي اردو، زبان به وگو گفت یانجر در پاکستان مردم غالباً. 2

 )فارسی سی بی بی: در فرهنگی، شرافت تا ملی سرود از پاکستان، در فارسی عبدالحی،
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  هندوستان و رانیا یزبان ارتباط نۀیرید

 دست به است موسوم پاکستان به امروز که نواحی شتریب، کرد حمله هند به پنجم سدة لیاوا در يغزنو محمود سلطان یوقت
 مناطق کرسی الهور بزرگ شهر و قرار گرفت نیغزن سلطۀ پادشاهی ریز و شد فتح) يالدیم 1120-998( غزنوي محمود سلطان

 شدند انپاکست نیسرزم وارد و کرده مهاجرت نیغزن پادشاهی گوناگون تحت يها نیسرزم از زبان فارسی  هاي خانواده. مفتوح شد
به زبان  ییها نوشته دست زبان یفارس يها خانواده نیا )40سرور، مجلۀ هالل، شمارة( .دندیگز اقامت مختلف آن يها هیناح در و

 از زبان یفارس سانینو خوش و شد سیتأس ییها کتابخانه یادب و یعلم مراکز یبرخ در لهیوس نیبد و آوردند خود همراه یفارس
 مهاجران. دیرس یم گرید ینواح به  يا هیناح از ها نوشته دست نیا ها آن يها کوشش با و کردند یسیرونو یفارس يها نوشته دست
 مهم يها کانون از بعد يها سده در ها آن از يشمار که کردند سیتأس هم را یمدارس یفارس زبان آموزش يبرا زبان یفارس
حکومت و ) 40مجلۀ هالل، شمارة سرور،(کرد  شرفتیپ یاحنو نیا در یفارس زبان قیطر نیبد و شد یفارس زبان لیتحص

 موجب ختگانیفره و دانشمندان ،بانیاد ،ندگانیسرا علما، از شان تیحما سبب به نژاد یرانیا شاهان ژهیو به مسلمان پادشاهان
  .شد هند در یفارس زبان يارتقا و شرفتیپ

 رفتند یم هند به رانیا ازکه  یندگانیسرا به هند ارانیشهر تیعنا. داشتند نقش یفارس فرهنگ و ادب جیترو در يحکام هند
 يارزشمند زیجوا ی،برخ به و نمودند سرافراز 1ییالشعرا ریام و ییالشعرا ملک منصب ياعطا با را آنان از یکسان بارهاکه  بود چندان
  .2گفتند یم شعر یفارس به و داشتند يشعر ذوق خود شاه ریجهانگهمانند  حکام نیا از یبرخ. کردند اهدا

 آنان ورود. افزودند زبانان یفارس لیخ بر گفتارشان وکردار  با بودند، هند ی درفارس زبان و اسالم یاصل مبلّغانکه  زین انیصوف
 یعل خیش"ي مثال، برا .است بوده مؤثر اریبس خطّه نیای در فارس زبان شرفتیپ در ی،عرفان کتب و رسائل نوشتن و نیسرزم نیا به

 یعرفان اثر نیاولو  شد الهور شهر وارد ي،الدیم 1040 با برابر يهجر 431 سال از بعد ،"المحجوب کشف" ، صاحب"3يریهجو
 و هند قارة شبه بلکه -پاکستان در یفارس به نثر کتاب نینخست کتاب، نیا. گذاشت ادگاری به شیخو از را معتبر و منثور یفارس

                                                        
 نظیر یب یرانیا يو دانشمندان و ادبا یقرن در شبه قاره سلطنت کرد و در توجه به شعر فارس یمدر حدود ن )يقمر يهجر 1014-963( اکبرشاه. 1

ملک  ینکرد که اول یستأس یشرا در دربار خو یبه شبه قاره آمدند و او مسند ملک الشعرائ یرانا يعرااز ش یاريبس یزدوره ن یندر ا. بود
خان  یماو مانند عبدالرح ياز امرا یبرخ. است ياکبرآباد یضیو سپس ف) یالديم 1573/يهجر 981 یمتوف( "يمشهد یغزال"دربار او  يالشعرا
 تذکرة ،)یالديم 1938/یشمس1317(طاهر محمد یرزام ی،اصفهان(اند،  نموده یفاا یبه سزائ نقش یراندر گسترش زبان و فرهنگ ا یزخانان ن
 )55 و 56 صص، ي، تهران،نصرآباد

 یاثغ یرزام نام به یرانی،ا يامرا از یکی دختر که نورجهان با او ازدواج باکه ) یالديم 1627-1605/يقمر يهجر 1037-1014( شاه یرجهانگ. 2
 و شعر در یذوق یر،جهانگ. گرفت تمام رواج قاره شبه در یرانا هنر و يمعمار و شد یشترب یرانیا فرهنگ و یفارس زبان فوذن بود، یتهران یگب

 )165ص ،3ج گره، اعظم شعرالعجم) ق.ه1337(ینعمان یشبل( داشت یفارس نثر

 انوار پر مزار. بخش گنج داتا به معروف ،)یالديم 1088 ي،قمر يهجر 481 سال از بعد یمتوف(یري الهجو یالجالل عثمان یعل یدس ابوالحسن. 3
 یفارس هاي یبهکت يدارا و است زوار و مشتاقان یرايپذ یزاکنون ن هم و بوده رونق پر و آباد یخ،تار طول در الهور در بخش گنج داتا حضرت

 )59 ی، صکراچ ي،قادر یوبا محمد از ترجمه هند، يعلما ، تذکرة)م1961(یعلرحمان (. است
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 ادی توان یم زین  1یهمدان یعل دیس ی وترکستان شاه بلبل نیالد فیشر دیس چون يگرید انیصوف از. شود یم محسوب -پاکستان
  .کرد

 و یعلمی، رسم زبان نیدوم ی،فارسآن  از شیپ وگرنهکرد  یفارس زبان نیگزیجا را یسیانگل زبان هند، بر سیانگل استعمار
 آنان تالش اما بردند؛ کار به یفارس آثار محو يبرا دداشتن توان در هرچه یسیانگل استعمارگران .رفت یم شمار به هند در یفرهنگ
 عالمه مهمتر همه از و "3یگرام" و "2ینعمان یشبل" مانند يگو یفارس شاعران. ماند جهینت یب یفارس ادب و شعر بخش در حداقل
  .کردند فایای سزائ به نقش یفارس گسترش زبان و رواج در اقبال، محمد

 ها، نامه فرهنگ است و شده نیسرزم نیا در یادب منثور آثار و ها سروده رواج باعثکه  کرده وذنف هند در ییجا تا یفارس زبان
 یادب آثار گفت توان یم که ییجا تا. وجود آمد به نیسرزم نیای در فارس زبان به یسینو خیتار و زبان دستور ، شاعران يها تذکره
  .است نداشته رواج قاره شبه در رانیا یادب ثارآ اندازه به گرید ملت انیم در یملت چیه منثور و منظوم

کمال  به ازدهی سدة در و شد يگذار هیپا يهجر هفتم سدة درکه  استپاکستان  و هند يبرا یفارس زبان ارمغان اردو، زبان
لکهنو  و یدهل در و ندیگو یم یهندوستان ای ختهیر هند نیسرزم در را آن امروزه و دندینام یشکسته م یفارس ابتدا زبان را نیا .دیرس

 بهتر یگواه اردو زبان بر یفارس زبان ریتأث با ییآشنا يبرا. نامند یم یمحل ياردو هستند، اردو زبان ندگانیگو نیبهتر آن مردمکه 
  .ستین شناسان زبان آثار وها  کتاب ها، نوشته از

 ،سبک نثر، نظم، یفارس از اردو. اند گفته یفارس از شعر يپرتو را اردو شعرکه  است حد آن تا اردو زبان بر یفارس زبان ریتأث
 درکامالً  اردو شعر مخصوصاً اردو اتیادب آغاز. است گرفته هیسرما آن از و برده ارث به را افهیق وشکل  ،هیقاف بحر، مضمون،

ها، امثال و حکم، و پسوند شوندهای، پدهایها و ق بلکه حرف ؛ها ها و صفت واژه نه تنها نام .است گرفته صورت یفارس طیمح
ی بر زبان فارسزبان  ری، تأثخانیشبل( .است  افتهیاردو راه  به زبانفارسی  ی از زبانحاتیو تلم التیتمث زیو ن هاتیاستعارات و تشب

  ).ش.ه1370اردو، 

کتاب  در یننعما یشبل عالمه شاگردان از یکی يندو عبدالسالم موالنا .دارد یفارس رنگ معنا و لفظ در اردو شعر نیبنابرا 
  .»است یفارس شعر یظلّ وجود اردو شعر«:  دیگو یم باره نیادر  شعرالهند خود،

                                                        
، )یالديم 1327 يهجر 727به سال  یمتوف(ي سهروردی، معروف به بلبل شاه ترکستانین بلبل شاه الدیف شرید س "یهتغلق"رة هم زمان با دو .1

 ،یهمدان یرسیدعلیاحوال و آثار م، )م1991(یاض محمدر. (پرداخت یغآمد و به ارشاد و تبل یربه کشم یمبلغ اسالم و مروج زبان فارس یننخست
 يهجر 786-713( یهمدان یعل یدسیر م يپس از و )46ص و پاکستان، یرانا یفارس یقاتانتشارات مرکز تحق: آباد ، اسالمچاپ دوم

شد و به وعظ و ارشاد و همراه  یرهنرمند بودند، وارد کشم خود، که بعضاً یارانو  یدان، همراه با هفتصد نفر از مر)یالديم 1383-1313/يقمر
  .)49و  48صهمان، ص(پرداخت  یرمردم و حکام کشم یندر ب یزبان فارس یجآن به ترو

 هند در "گر اعظم" بخش محالت از بندول دهکده در زبان اردو يهند مورخ و یسندهنو هند، یممق يگو یفارس شاعر ی،نعمان یشبل محمد. 2
 مدرسه در خصوص به و مدارس در اشتغال هب یفارس و یعرب يها زبان آموختن و یاسالم علوم یالتتحص از پس) ق هـ 1274 سال( شد متولد

 مشغول یحقوق و ییقضا خدمات به یدرآباد،ح نظام طرف از بعد سال 4. کرد سفر یانهخاورم به 1310 سال. شد ق هـ 1300 سال در "یگرهعل"
 شد استخدام ،»یگرهعل کالج« مسلمانان العلوم مدرسه در مدرس سمت به احمدخان یدس دعوت به آن از پس بود، کوتاه مدتش اشتغال ینا. شد
 انجمن یسرئ بعد و یدرآبادح معارف مستشار سپس یشبل. پرداخت یعال مدرسه آن در یعرب و یفارس يها زبان یستدر به سال 16 مدت و

 .شد "لکنهو" یعلم
 )یالديم 1927-1856/يقمر يهجر 1945- 1272( یگرام قادر غالم. 3
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 راتیتعب یفارس غزل از دیتقل با و است شده منتقل اردو به یفارس لغات با شعر نیبلکه مضام ي؛شعر يها قالب همۀ تنها نه
که  میشو یممتوجه  میکن سهیمقا قارة هند شبه اتیادب از یهمم بخش با را یفارس اتیادب اگر. است افتهی راه اردو در یفارس يشعر
 از قاره شبه اتیادب يریرپذیتأث. است آمده دیپد آن ریتأث تحتکامالً  ای است یفارس آثار از شده ترجمه میمستقطور  به ای ها آن آثار
 و اردو زبان در یفارس يها واژه رصدد 80 از شیب وجود. است دو نیای فرهنگ و یزبان ی،خیمشترك تار وجوه لیدل به یفارس
  .دهد یم شبه قاره نشان نیابر زبان   را یفارس زبان نفوذ دامنۀ يهند زبان در درصد 40 باًیتقر

در کتاب . است جیشاعران اردو زبان را انیدرم یگوئ یفارس زیاند و امروز ن بوده يگو یدر شبه قاره صدها شاعر فارس
 وانیاز آنان صاحب د ياریآمده است که بس گو یفارسشاعر  74ي، اسم رضوسبط حسن  دیسکتر تۀ دنوش پاکستان انیگو یفارس

ی مذهبي ها نهیزمی در مختلفي ها کتابرة هند و پاکستان در شبه قا). 1ج ش،.ه1353، پاکستان انیگو یفارس ،يرضو( .1هستند
 يها اسالم، داستان خیتار هجمرتي ها کتاب نیهمچنو در موضوع عرفان و تصوف نوشته شده است؛  دیمج رقرآنیتفسمانند 
که ذکر  شده میو تنظ فیتأل لیقب نیا و از یسی، فلسفه و منطق، هنر و خوشنوی، علوم پزشکیو عرب ی، دستور زبان فارسیفارس

  ).یفارسی خطي ها کتابواره  ي، فهرستمنزو. (شود یجلد کتاب م نیچند یچاپ و یخط يکتابها نیفهرست ا

  

  :يگیرجهینت

دو زبان  نیای ختگیآمي باعث هندی بر زبان فارسي زبان رگذاریتأث. ي هزار ساله داردا نهیشیپی در شبه قارة هند فارسنفوذ زبان 
ي ا گونهي به گذار ریتأث نیاروند . نام گرفت و به مرور موسوم به زبان اردو شد ختهیر که کرد جادیای زباني از دیجد شکلشد و 

ی در فارسي زبان اثرگذارآن قرار گرفت و در دورة مغول  ریتأثتحت  کشور نیافرهنگ و هنر  بلکهزبان،  نه تنها کهرفت  شیپ
و  ها شوندیپها و  ي و حروف و پسوندلغوی از لحاظ ولي است؛ هند، ساختار زبان اردو دیترد یب. دیرسزبان اردو به اوج خود 

، سبکی قرار گرفت و فارسزبان  ریتأثزبان اردو به شدت تحت  حاتیتلمو  التیتمث، هاتیتشبی چون استعارات، زباني ها هیآرا
ی فارسي از شعر پرتوشعر اردو را  کهي ا گونهگرفت؛ به  هیمای فارسنظم و نثر آن از زبان  شکلو در مجموع  هیقافمضمون، بحر، 

خطه رفت  نیابه  کهی شاعرانو دانشمندان و  مبلغ اسالم انیصوفاند،  شاعر بوده زینی خود برخ کهشاعر دوست  حاکمان. اند دانسته
  .اند ی بر اردو بودهفارسزبان  ریتأث جیتروعامالن  نیتر بزرگو آمد داشتند، 

                                                        
 شاعرانتذکرة " ي،نقو یاردکتر شهر یفتأل "پاکستانهند و  در یفارس يها نامه فرهنگ" چون یمنابعبه  توان یم یشپ گفتار در مطالعه جهت. 1

کتاب  و جواد یدس حاجدکتر کمال  اثر "شده یفتأل هند درکه  یفارس زبان دستور يها کتاب" ي،تقو رضا یعل یددکتر س از "هند در یفارس
 در .کرد استناد شده، یفتأل هند در یفارس به يهجر 1118 تا 932 يها سال فاصله ردکه  یخیتار يها کتاب یمعرف در اصغر آفتابدکتر 
 کتاب مانند .است شده درج اثر شصت از یشب "ينقو یارشهر دکتر" یفتال "پاکستان و هند در یفارس یسینو فرهنگ" قیمت يذ کتاب

 یختار" ،"فرشته یختار" ،"یشاه مبارك یختار" ،"یروزشاهیف خیتار" ،"پنجاب یختار" ،"بابرنامه" ،"اکبرنامه" ،"یريجهانگ نامۀ اقبال"
 تا 40و 134صفحات تهران، یران،ا فرهنگ وزارت :پاکستان، تهران و هند در یفارس یسینو فرهنگ ،)م1962(یارشهري، نقو... (و "یعادلشاه

 است، شده نوشته منطقه ینا در که یفارس کرةتذ 100 از یشب مشخصات و یاسام "پاکستان و هند در یفارس یسینو تذکره" کتاب در. )43
 ،"الشعرا یاضر" ،"ینالعاشق عرفات" ،"االشعار خالصه" ،"الفضال مجمع" ،"السائر نفائس" ،"االلباب لباب" ،"جواهرالعجائب" مانند

 پاکستان، و هند در یسیون تذکره ،)م1964(یرضاعلي، نقو( یرهغو  "یماقل هفت" ،"الغرائب مخزن" ،"یمابراه- 1 صحف" ،"شعرا مقاالت"
 )12 تا 6 ی، صفحاتعلم یمطبوعات مؤسسۀ
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زبان  کردندو تالش  کردند دایپواهمه  کشور نیااز قدرت گرفتن مسلمانان در  ها یسیانگلبر هند،  سیانگلبا تسلط استعمار  
عدم مقابلۀ  نیهمچن.  ی شدفارسزبان  نیگزیجای سیانگلبه مرور زمان، زبان  کهي ا گونهند؛ به رواج ده کشور نیای را در سیانگل

از  هیهمساي مسلمان کشورهای در فرهنگي رسوخ براي سعودي ها دولتي مؤثر ها تالشبا  رانیاي مسلمان از جمله کشورهاالزم 
ي اردو کشورهای در فارسزبان  جیتروي استمرار برادر تالش  رانیا کشوری زبانان از جمله فارسی کوتاه؛ به عالوه پاکستانجمله 

یی جادوامروزه، اثر . ی مواجه شودجیتدري رکودی بر زبان اردو با فارسي زبان رگذاریتأثمسئله دامن زد و باعث شد  نیازبان به 
 رکودر گذشتۀ خود را از دست داده و ی اقتداولوجود دارد؛  دیجدي در آثار عصر پسند دلتنوع و  جادیابا  شیکمابی، فارسزبان 
  .است ریانکارناپذآن 
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  :منابع

. 2. 1ج و پاکستان، رانیا یفارس قاتیمرکز تحق: آباد اسالم پاکستان، انیگو ی، فارس)م1974/ ش.ه1353(حسن سبط ،يرضو 
  .40 شمارة ،»هالل« مجلۀ ،»پاکستان خیتار ◌ٔ مطالعه در فارسی زبان تیاهم ،)1341آبان ماه (غالم  سرور،

  .فارسی قاتیمرکز تحق: اسالم آباد ،زبان فارسی بر زبان اردو ری، تأث)1370(قی، محمدصدخانیشبل 

  .1ی، حافظ محمود، مقاالت، جرانیش 

 . و پاکستان رانیا یفارس قاتیمرکز تحق: آباد اسالم، یفارس یخط يها کتاب ةوار فهرست ،احمدي، منزو 

  .م1979 ی،کراچ عبدالحق، يمولو کوشش به الشعرا، نکات ی،رتقیم ،ریم 
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٢٣٢  

  ي شعر نمایشیا رشتهي کارکردهاي هنري در فضاي میان  مطالعه
  

   1عالیه سرمدي

   2سعید گودرزي

  

   :چکیده

،سپس با گردد یمدر روند این پژهش ،ابتدا چهارچوب مفهومی شعر نمایشی و جایگاه نوعی آن از جنبه جهانی مطرح      
و توانش هاي آن در بهره برداري کاربردي  ها تیقابلماهیت شعر نمایشی در ادبیات هنري ایران با رویکردي نوین ،  پرداختن به

سؤال محوري این مطالعه حول این است که  کارکردهاي هنري  شعر نمایشی چگونه و در چه . ردیگ یممورد مطالعه قرار 
ي  ازارائه؟ آنچه با مفروضات محقق پیوند دارد، برداشت ترکیبی شود یممنتج ) کي دراماتیها تیقابل(یی به کاربرد اجراییها نهیزم
ي بنیادي و کاربردي است که  اگرهنررا به معناي ارتباط مؤثر بدانیم که  در پدیداري  اثر،ما را به دنیاي عواطف  نیز وارد ها هینظر
ي ها مؤلفهي زبان شعري و بهره گیري از  باشناسانهیزي ها يباز ؛ این گونه به نظرمی رسد که در  شعر نمایشی، استفاده ازکند یم

این . هنرنمایشی ،هم به ارتباط با مخاطب و هم دیده شدن آفرینش هنرمند در یک فرآیند تعاملی بین شعر و نمایش می انجامد
ي صورت پذیرفته ا کتابخانهنابع تحلیلی  واز نوع مطالعات میان رشته اي است که بااستناد به م –پژوهش از حیث ماهیت توصیفی 

ي این پژوهش ها افتهی. ي شعر نمایشی است مطالعههدف از این تحقیق ،تحلیل ِچیستی ، دیرینه شناسی وارائه مبانی نظري در .است
ت مبین آن است که وجود شعر نمایشی درادبیات هنري ایران با بهره گیري از عوامل متعدد هنري داراي کارکردهاي ارتباطی اس

ي سرشار از خلّاقیت  حهیقري است و قابل الگو برداري براي شاعران هنرمند این مرزو بوم که ا صحنهي ها شینماکه قابل طرح در 
  .ي نمایشی شاعرانه باشند نندهیآفرخویش را به زیورهاي فنون دراماتیک بیارایند و 

  

  .ي دراماتیکها تیقابل ،طیارتبا کارکردهاي هنري و ، ادبیات هنري،شعرنمایشی :هاکلید واژه

                                                        
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی       - 1
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد زرقان - 2
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  مقدمه 

ي تحقیقاتی با دیدگاهی نوعی و متفاوت نسبت به ادبیات شعري فارسی و ا مطالعهمقاله حاضر کوششی است درجهت       
  ي تاریخیِ هنرهاي نمایشی در ایران به لحاظ ساختاري که دراین مجموعه شعر سابقههمچنین 

که  شود یمهنري نگریسته  –ي ادبی ا گونهین بابت که به شعرنمایشی به عنوان نمایشی  مورد گزینش واقع شده است ؛ازا
در وسعت قلمرو جدیدي در عرصه نگرش دوسویه  باشدالبته یمي ادبیات شعري وادبیات نمایشی را درساختارخود دارا  دوجنبه

  . آن را ادبیات هنري نامید توان یممبتنی برشعر و درام که 

این مقاله به آن پرداخته خواهد شد، آن است که کارکردهاي هنريِ شعرنمایشی چگونه ودر چه پرسش اصلی که در     
؟واینکه این پروژه تحقیقاتی به چه دستاوردهاي نظري منجر شود یممنتج ) ي دراماتیک ها تیقابل(یی به کاربرد اجرایی ها نهیزم
ي بنیادي و کاربردي بوده است ها هینظري  ارائهبرداشت ترکیبی از ؟ ازآنجا که آنچه با مفروضات محققین پیوند داشته ،  گردد یم

شعر نمایشی را به عنوان یکی ازانواع ادبی در ادبیات شعري ایران پذیرا شد ودر بیان کاربرد آن  این  توان یم، رسد یمکه به نظر 
؛اینگونه  کند یمي اثر،مارا به دنیاي عواطف نیز وارد فرضیه را مطرح نمود که اگر هنر را به معناي ارتباط ِ مؤثر بدانیم که در پدیدار

ي زبان شعري و بهره گیري ازمؤلفه هاي نمایشی ، هم به ارتباط  باشناسانهیزکه در شعر نمایشی، استفاده ازبازي هاي  رسد یمبه نظر 
  .با مخاطب و هم دیده شدن آفرینش هنرمند دریک فرآیند تعاملی بین شعر ونمایش می انجامد

ي این موضوع شکل گرفته است که کارکرهاي هنري ِ شعر نمایشی در ها ضرورتو  ها تیاهماین پژوهش با توجه به      
وتوانش هاي آن در بهره برداري کاربردي، شایسته بررسی عمیق و همه جانبه است که با توجه به جستارپیرامون  ها تیقابلشناسایی 

  هنري ایران،مطالعات –ه ادبی ي تحقیق ، باید گفت که درجامع نهیشیپ

ي نمایشی متون ادبی صورت پذیرفته ،اما در تبیین وتوصیف شعر نمایشی به طور خاص،منبع ها تیقابلي  دربارهمورديِ فراوانی  
  .موثق و قابل ذکري یافت نگردید

ي کارکردهاي هنريِ شعر نمایشی  ارائهي در ا رشتهي میان ها نسبتجنبه خلّاقیت ونوآوري در طرح این پژوهش ، استنتاج       
  .است که در فرآیندهاي ارتباطی با مخاطب در متون ادبیات شعري فارسی نمودي قابل عرضه دارد

ي  درمطالعهي مبانی نظري  ارائهدر پردازش موضوع و در سیر تکوین اهداف مورد نظر به تحلیلِ چیستی ، دیرینه شناسی و       
   .شود یمشعر نمایشی پرداخته 

ي کارشناسی ارشد به راهنمایی استاد فرهیخته ،  دورهي  نامهي از این مقاله برگرفته از پایان ا دهیگزالبته شایان ذکر است که       
  . باشد یمآقاي دکتر آرش قراگزلو 

  

  جایگاه شعر نمایشی در طبقه بندي  جهانی انواع ادبی - 1
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. دبی که همواره مورد توجه ناقدان بوده ، رده گان شناسی انواع ادبی استي اها هینظریکی ازاصول شناخته شده درباب       
ي  مطالعهکه رویکرد آن در حوزه نقد آثارو  ردیگ یمتقسیم بندي آثاردرانواع متمایز، ازنگرش علمی نسبت به ادبیات نشأت 

ت است  ه . تحقیقی ، حائز اهمی م ترین مآخذي که مورد توج بوطیقا«این حیطه درجهان بوده است ،رساله ي ها نیسیتئوریکی ازمه« 
البته ، طبقه بندي انواع ادبی صرفاً مخصوص « . باشد یمي او پیرامون مبحث شعر و هنرونقد اودراین مقوله ها دگاهیدارسطو و طرح 

و مخلوط ) (Dramatic، نمایشی )Narrative( ارسطو نیست ؛ چون قبل از وي افالطون حاالت بیان ادبی را به سه نوع روایی 
)Mixed (لین کسی .تقسیم کرده بودي هر نوع ادبی را به طور مدون و مبسوط ها یژگیوکه  شناختند یمولی درغرب ، ارسطورا او

  )33: 1381دارم ، . ( »مطرح ساخته است

ه همچنان داراي شکل و شعروادبیات در قدیم به تأثیر از دیدگاه ارسطو در نزد قدماي اروپایی برمبناي موضوعات ادبی ک      
. ( تعلیمی و چوپانی طبقه بندي گردیده اند ) تراژدي ، کمدي ، درام(ساختار خاص نیز هستند به انواع حماسی ، غنایی ، نمایشی 

 )1363فرشید ورد ،

ل و        ه به تحوي صورت ها یوندگرگدر کنارنظریه سنتی ارسطو ونوع نگرش او نسبت به  انواع ادبی ، در عصر حاضر با توج
ادبیات شعري، ادبیات داستانی و ادبیات «ي  گونهگرفته درنظام هاي نوعی ادبی، دریک تقسیم بندي کلی،ادبیات محض به سه 

  )  5: 1385ناظرزاده کرمانی ،.(»شود یمنمایشی شناخته 

ع متمدن کهن از قبیل یونان وروم ي ادبی و هنري جوام درسابقهدراین میان ،ادبیات نمایشی با رویکردي منحصر به فرد       
یت و موقعیتی واال برخورداربوده است وبا توجه به پیشینه  باستان و سپس درطیفی گسترده تردرمیان ملل اروپایی، از درجه اهم

حاظ که در هنرنمایشی ازابتدا تا کنون درمحافل ادبی جهان داراي جایگاه شایسته و بایسته و هنري متکامل انگاشته گردیده ،ازآن ل
ترکیب خود جزئی از سایر هنرها اعم از شعر،نقاشی ، موسیقی ، معماري و هنرهاي تجسمی راگنجانده و صورتی متعالی را به 

، دیآ یمو یک کل نوپدید  زدیآم یماز آنجا که دردرام دیگرهنرها در هم « .ي تماشاي مخاطب جلوه گر ساخته است  صحنه
. » دینام یم»اثر کامل هنري «یعنی آنچه ریچارد والتر . دانست  هنرهاي  همه)سنتز (ا کامل ترین برنهاد ،آن را ترکیبی ترین ی توان یم
  ) 15: 1387اسلین ،(

م ترین درام نویسان یونانی نشان        ي  دهندهبررسی جایگاه شعردر هنر نمایش از دوران کالسیک و پیش ازآن درآثارمه
نمایشی که دریونان کهن درآتن پدید آمد و آن را سرچشمه نمایش غربی وآغاز «.نمایشی است اعتباراین ساختارکالمی درادبیات

، به شد یمي برگزار ا  اسطورهنمایش یونانی ازجشن هاي مذهبی که به افتخار خدایان گوناگون و قهرمانان .دانند یمادبیات نمایشی 
ي نمایشی ها یژگیوي ششم پیش ازمیالد داراي  درسده، این شعرآواز ها که دراصل  وابسته به همسرایی بود.وجود آمد

  )364و363: 1365: شهریاري.(»شد

ي ادهایبننمایشنامه نوشتاري است استواربرپی «.است  دهیگرد یماز این روادبیات نمایشی گونه اي از ادبیات شعري لحاظ       
هم میالدي و پیدایش دبستان ادبی وتماشاگان واقعیت ي نوزد سدهآن ، تا )دیالوگ(» گفتا شنود «زیباشناییک وازآنجایی که 

. » است  شده یمو نمایشنامه نویس شاعرخوانده  رفته یمموزون ومقفی بوده است ، از مقوله شعربه شمار ) رئالیسم (گرایی 
  ) 40:  1385ناظرزاده کرمانی ،(

. ي منظوم ذکرگردیده است ها شنامهینماه وانواع درتقسیم بندي موضوعی شعردرادبیات جهانی ازشعرنمایشی نام برده شد      
ونمایشنامه هاي » آریستوفان« ، »سوفوکل«، »آشیل «ي کالسیک یونان باستان ازنمایشنامه نویس هاي برجسته ها شنامهینماهمچون 
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که » فر فرايکریست«و» الیوت .اس .تی «و در دوران معاصرمتون منظوم نمایشی » شکسپیر«درام نویس شهیردوره نئوکالسیک 
  .دربیانی شاعرانه برروي صحنه اجرا گردیده اند

  

  مفهوم شناسی شعر نمایشی  - 2

 شده توصیف صحنه روي بر آمدن پدید براي که است ادبی نوشتاري نمایشی شعر ، بوطیقا ي رساله در ارسطو نظریه برپایه      

 خصوصیات بعضی با نمایشی شکل از که شعري« غربیان دیدگاهدر و ) 1337 ، مجتبایی ( . دارد وجود کت حر و عمل آن در و است
  ،دیجو یم سود شاعرانه  يها انهیپا به دستیابی وسایل ي منزله به نمایش فن

 »Dramatic poetry « درنمایش فخیم گفتگوهاي در احساسات بیان اصلی وسایل از یکی شعر تاریخ طول در .شود یم نامیده 
  ) 184 :1383، هالمن .( »است بوده)دراما(

 را نمایشی ساختمان که است ه بود شاعرانی ي طرهیس در مایه پر ابزاري ، ساختار و فرم بابت از ، اي گونه مرتبه در نمایشی شعر       
 ادبیان که اروپایی يها نیسیتئور تعاریف در . اند برده وافی ي بهره آن ممتاز ویژگی از و اند برگزیده خویش هنري آفرینش براي

 است گردیده اشاره برجسته ویژگی این ،به اند یافته دست شعرنمایشی تبیین و آفرینش در واال ي مرتبه و درجهۀکمال به ایشان هنرمند
 زندگی مبتذل و یکنواخت جزئیات ترسیم و توصیف در اصراري و ساخته خارج روزه هر آشناي ي حوزه از را کنش)شعر( نظم «.

 بیان که یابد دست عاطفی تراکم و شدت چنان به باید خود اوج ي نقطه در شیها شنامهینما بود معتقد یوتال .اس .تی . ندارد روزمره
   )40 :1361 ، اسلین .(» باشد ممکن شعري موزون جریان و تر غنی راه از تنها آن

 امور يها یگون دگر و بیرونی سیر به  ابژکتیو و عینیت  ي جنبه از  نمایشی شعر شناسانه شکل اصول بررسی و شناخت لحاظ به      
 پرداخته وقایع این  با برخورد در او  يها واکنش و کنش  بیان و مختلف حوادث و رویدادها با ي مواجهه در  انسان زندگی به مربوط

 نوعان هم کردار و پیرامون طبیعت با تعامل یا  تقابل در را او و کند یم دگرگون را آدمی سرنوشت که ییها تیموقع؛ است شده
  . سازد یم روبرو بنیادین تغییراتی با را او زندگی مسیر  رویدادها  سیر  این  که نحوي ،به دهد یم قرار خویش

 يها صهیخص  شناخت  .است ه خورد پیوند بشري راز و رمز پر نهاد و روان بر آن بنیاد پی که موضوعاتی دیگر ي هیرو در      
 شاعر ؛براي باشد  نفسانیاتش و  احساسی و شخصی يها زهیانگ بازجست و درونی محیط و  هستی گر تصویر که طوري به ، او روحی

 هنري بیان این گر روایت تا کند اختیار را عناصري خود کالمی ساختار در که سازد یم گر جلوه را ذهنی فرآیند این نویس نمایشنامه
نمایشی راوي که بیانی . باشد  یک مقام در او مخاطب که نحوي به است طبیعت يها يباز با کشمکش رد بشر زندگی يها جنبه از ِ

  تماشا به شعري زبان با را  وقایع وپیشرفت شناسانه زیبایی يها يباز ، مکانی و زمانی تغییرات و گفتگوها و کردار تمامی آن تماشاگر
  .برند یم سر به یگانه فضایی در شاگرتما و شاعر گویی  .گردد سهیم او هنري وآفرینش شاعر يها برداشت در و بنشیند

 به را کالم که شاعرانه بیان و زبان ، عاطفه ، خیال صور ، ریتم ، آهنگ از اعم شعري شاخص خصوصیات ، ارزیابانه نگاهی در     

 ثیر تأ تحت نیز را او عقل  ، خیال و عاطفه بر عالوه که این و دارد انسان نفوس در که نفوذي قدرت نیز و دهد یم ارتقاء باال سطوح
 خوش و کامل اي پیکره ، آن دراماتیکی يها جنبه و هنري يها ارزش با نمایشی ساختاري در)1388، کوب زرین ( دهد یم قرار

   . است انسانی ظریف روابط الي به ال در سازي اندیشه و بخشی آگاهی در نظیر بی اي تجربه و  آموختنی يها هدف براي ساخت
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 را تماشاگرش و شود یم خلق شنیداري – دیداري نمایشی آن شعري زبان ي سازه در که است هنري – ادبی ،اثري شعرنمایشی      
 شکفتگی موجبات جدید هنري اثر یک خلق با هنرمند «. سازد یم کامیاب برانگیزي احساس و هنري زیبایی از مندي بهره با

 و  آورد یم فراهم ، کنند یم احساس  خود روح و  قلب اعماق در امشخصن يها تیواقع از مردم که را مبهمی تصورات و احساسات
م طریق از  یعنی ، طریق این از تا ،دهد یم مشخص و قطعی شکل آنها به رات این  کردن بیرونی و بخشیدن عینیت و دادن  تجستصو – 
  .»سازد آزاد دهنده آزار ي طرهیازس را ایشان روح و بپردازد پاالیششان و تزکیه به – است دوانده وجودشان اعماق در  ریشه که

  )39 :1371مکی،(

 آن به انسانی هیچ کنون تا که بنویسد اي شیوه به را گفتگوها تواند یم « نویس نمایشنامه شاعر ، متنی نوشتار در دیگر سویی از      

 از فراي کریستوفر و الیوت . اس . تی ، شکسپیر نهمچو بلکه بنویسد شاعرانه يگفتگوها تنها نه تواند یم او . است نزده حرف شیوه
    )239 : 1389 ، کی مک .( » یابد دست نکردنی باور اوجی به فردي يها کشمکش بیان در و کند استفاده گفتگو عنوان به شعر خود

 ثیر تأ : ام ورزیده کید تأ نثر بر شعر امتیاز دو بر تاکنون« : دیگو یم شاعرانه درام درباره خود  الیوت . اس . تی که  چنان آن      
 تأثیر تعمیق و تقویت يها امکان و  باشد واقف برآن او آنکه بی کند یم عمل شنونده ذهن بر که شعر يها آهنگ از برخاسته

 نظر به درام رب ساده ییها اضافه شما نظر به توانند یم هم هنوز ازهایامت این . سبک از متنوع طرحی موسیقیایی تأثیر طریق از دراماتیک

 خواهم میل کمال با . رود یم جلوتر این از من طلبی جاه ولی . دهند تغییر را آن طبیعت آنکه بی کنند یم تشدید را تأثیر که برسند
 اي ترازعرصه شعر،گسترده براي دسترسی قابل دراماتیک عرصه ولی ، تواند یم هم شعر بکند تئاتر در تواند یم نثر چه هر که گفت
  )419و418 :1383 ، مینیون.(»باشد دراختیارداشته تواند نثرمی هک است

  

   ایران در نمایشی شعر پیشینه - 3

 ترین اساسی آن شاعران و اند نموده کسب را واال مقامی شناسی شعر در آن مردمان که زمین درایران  شعري ادبیات      

م شریف زبانی به را ایرانی يها ارزش به که نحوي به . است وبرجسته ممتاز موقعیتی داراي هنري انواع انمی ،در اند بخشیده تجس 
 تشکیل را ما فرهنگی ي نهیگنج از عظیمی بخش و است گردیده گذاري پایه شعر برهنر ایران در ادبیات محور : گفت توان یم جرئت
   .است داده

 ادبیات در  بندي تقسیم لحاظ به آنچه  کدکنی شفیعی اداعتق به که یابیم درمی ایران در قدیم ادبی انواع شناسایی مبحث در      
 توجه آن به قدیم از اروپایی ناقدان که مهمی مسائل از یکی «.است بوده آن صوري شکل پایه وبر شعر مورد در گرفته انجام فارسی

 و شرقی ادبیات در که ت،کارياس آثارادبی بندي تقسیم ، دریافت توان یم آن مشابه آثار و ارسطو شعر فن خالل واز اند داشته
 ادبی ،آثار عرب ادبیات فکر طرز تأثیر به )،اردو ،عربی ،ترکی فارسی ( اسالمی ملل ادبیات در البته .است نبوده مطرح اصالً اسالمی

 شده بنیاد ادبی آثار شکل و صورت اساس بر که بندي تقسیم گونه این ،...... است شده بندي تقسیم آن ظاهر  ازدیدگاه )شعر فقط(
  )2 :1352، کدکنی شفیعی( .» است درست داوري و نقد مانع بسیار ازجهات اما نیست، فایده است،بی

 برآثار مبتنی عمدتاً که ها یغرب بندي تقسیم که ردیگ یم نتیجه خود يها یبررس در شمیسا « شعر انواع بندي طبقه مورد در       

صوري ایران در ادبی انواع بندي تقسیم اما . است جهانی رو ینا از و دارد معنایی يها جنبه، است ارسطو  ادبیات ،در.....است بوده غالباً
  : اند شده بندي گروه زیر يها دسته در ،اشعار فارسی کهن متون در ادبی انواع به راجع بحث سوابق به توجه با فارسی
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   اعتذار ، ،شکوي ،رثا) تغزل ( تشیب ، نسیب شامل : غنایی -
   ،مدح مفاخره شامل :حماسی -
   طنز ، )  (IRONYآیرونی : هجایی -
  روایی -

 )60 :1387، داد .(» اخالق و حکمت : تعلیمی -

ل نظر در که چیزهایی ، مییگو یم سخن نمایشی شعر از وقتی       از بوطیقا در ارسطو که است تئاتري عناصر ، دیآ یم ذهن به او 

 و عمل«بر عالوه . داند یم نمایشی شعر اصلی شاخصه را» حرکت و عمل« ارسطو . کند یم یاد نمایشی يها یژگیو عنوان به آن
 با .ثرند مؤ شدن درام ویژگی با اشعاري ایجاد در که هستند عواملی همه » گفتار « و» فضاسازي « ،»ها تیموقع «،» شخصیت « ،» حرکت

 که حالی در .ندارد وجود نمایشی شعر عنوان ، موضوعی و امحتو لحاظ از ، فارسی کهن شعر پیشینه در که کرد اذعان باید وجود این
 ي هینظر توان یم ، نمایشی شعر تعریف به متفاوت نگاهی با ایران در نمایشی يهنرها سابقه همچنین و شعري ادبیات بافت به توجه با

   .داد ارائه را جدیدي

 ي جامعه در  که برسیم تعریف این به ایران شعري ادبیات در نمایشی يها مؤلفه و محورها ترین شاخص وجود به توجه اگربا      
 به نمایشی يها کیتکن و فنون از ، شعري ادبیات موضوعی بندي تقسیم در که  است شعري معناي به نمایشی ،شعر ایران هنري ادبی
ردو می بهره مخاطب با تر قوي ارتباط برقراري و شعري جوهر نفع با پیوندي و تشابه وجوه داراي ایه،م ودرون فرم لحاظ به دیگر ب 

 فنون از استفاده با که دارد را توانش این  نمایشی – هنري سازوکارهاي از استفاده  دلیل به و باشد یم  نمایشی ادبیات يها شاخصه
  که است ودرامی نمایشی شعر از اي گونه که باشیم داشته را شعردراماتیک دیگر طرفی از و .شود نمایشی آثار به تاویل قابل دراماتیزه

 کنش که است اي نمایشنامه و دیجو یم سود شعري اززبان تماشاگر با ارتباط جهت در آن ي ونگارنده شود یم اجرا صحنه روي بر
 یشنما پایان تا که کند یم ایجاد دراو را انتظار و تعلیق حالت ، ماجرا پیچیدگی سازدو می مواجه ذهنی دغدغه با را تماشاگر آن، عینی

 به چند هر که نماییم استنباط میتوان یم گونه این تئوري ازاین .گردد یم جذابیت ایجاد عامل و ماند یم باقی تماشاگر براي چالش این
 روي اجراي براي  مختص طور به که است دراماتیک شعري فاقد  کهن شعري ادبیات  ،  ایران در نمایشی هنرهاي  نداشتن رونق دلیل

 قابل گونه این معاصر شعري ادبیات در که حالی در -.باشد شده سروده درام کیفی يها مؤلفه تمام با نمایشنامه یک نعنوا به و صحنه
ا - است نمود با . باشد پرداخته اثري آفرینش به نویسی نمایشنامه قصد به که شاعري وجود و دراماتیک شعر نبودن از جداي  ام 

   . نمود تثبیت شعر انواع میان در را نمایشی شعر جایگاه و جست باز را نمایشی اشعار توان یم راحتی به فارسی سنتی شعر در جستجو

   کهن شعري ادبیات در نمایشی شعر نمود چرایی و دالیل  -3-1

 ، شاعران نیز و  اند کرده متجلی را خویش ي حهیقر و ذوق شعر، با ایرانیان و است ایرانی تمدن شناسی هستی رسانه شعر      
 نمایشی هنرهاي چون اي رسانه به روآوردن به لزومی دیگر رو این از.اند نموده مطرح شعر قالب در را خود هاي ودغدغه ها شهیاند
 مسیر در را خویش آثار بتوانند که  جریاناتی منظورکشف به اي انگیزه زمین ایران ادیبان و شعرا مطالعات و تحقیق در«. دندید ینم

 و نو افکار یافتن براي اروپا فالسفه و شعرا توجه که هجده قرن در بطوریکه نیامد، پیش موجبی دهند قرار شینمای يهنرها و درام
ور قدرت و زیبایی محو که گوته شد، معطوف شرق طرف به تازه الهام گرفتن الت  عمق و تص در بود شده واقع حافظ ي شاعرانه  تخی، 
 دیده نمایشی ادبیات و درام هنر فارسی، ي دامنه پر ادبیات در که کند یم تعجب اظهار دخو شرق دیوان کتاب در نوزده  قرن اواخر

 شایان تأثیري فارسی ادبیات حالت و کیفیت در مسلماً ، بود کرده ظهور  ایران در دراماتیک شاعر یک اگر  که دیگو یم و شود ینم

 عموماً ایرانیان گویدکه می خود نظریه اثبات براي گوته است، اسالم از بعد فارسی ادبیات گوته مقصود که است بدیهی . شد یم پیدا
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 ادبیات در داستان زیادي مقادیر که است دلیل همین به و دارند دوست را پردازي قصه و سرایی حرفند،داستان وکم ساکت مردمی
  )314 :1362 محمد، آل.(» یافت توان یم فارسی

 از استفاده بر عالوه نمایشی شعر کارهاي سازو از اما. اند نداشته قرابتی دراماتیک شعر مفهوم با کالسیک شاعران هرچند      
 ي پهنه در تصاویر سازي ودوباره برمخاطب تر قوي گذاري تأثیر و اثر نمودن ساخت خوش براي ، زبان ي زیباشناسانه  يها يباز

   . اند جسته سود معنا انتقال و او خیال

   : دید توان یم فارسی کهن شعر يها گونه این در را آن عناصر از رخیوب نمایشی شعر حضور       

  

   حماسی اشعار - 1

 هاو شنود و گفت ،ها ژست ، حرکات اشخاص، آنها در و است موجود نمایش لوازم و ایده ، زمینه ما ملی ي حماسه در چون«      
 خارج نوشته از اشخاص ، آسانی به که دارد وجود امکان این و ، شوند یم گر جلوه نوشته در هم با و ندیآ یم هم سر پشت حوادث
 ذکر گفتارشان و اعمال حرکات براي که مشخصاتی همان با و بگیرند جان ، است شده طرح آنان براي که عمل میدان در و شوند

م ، شده ه با و ها سهحما ابداع زمان شرایط گرفتن نظر در با ، بنابراین ؛ بپردازند گري جلوه به ، یافته تجس به و هنر بودن ابتدایی به توج 
 بوده خصوصیاتی همان واجد و داشته دراماتیک ي نحوه نیز حماسی آثار گذشته در که خود خاص شرایط وجود حکم با کلی طور
 آورد حساب به مایشین آثار جزء را ملی يها حماسه کلیه و شاهنامه توان یم ؛ مینیب یم خود عصر منظوم يها درام ،در ما امروز ،که اند
  )50و49 :1333، عطایی جنتی ( .»

  

   روایی اشعار - 2

 يها تیظرف، روایت از استفاده اینکه و دارد را زمان در حرکت و پویایی ي جنبه و افتد یم اتفاق شعر در روایت پیشرو شکل      
  :نمود مشاهده توان یم رویه سه در را کهن شعر در گري روایت .دهد یم توسعه را فرمی و زبانی

   حکایت بیان -1
 گفتگو -2

  توصیف -3

   : بخشند یم اثر به نمایشی ساختی که هستند توجه قابل ،عناصري روایی اشعار این  میان در      

 ارائه بیرونی و ابژکتیو بیانی با که اثر نهایی گشایی گره و ها انهیپا در حرکت و عمل ي جوهره وجود ، ها تیحکا بیان در -1
  . شوند یم

 حکایت این در ذکر قابل يها کنش . میینما یم اشاره نیشابوري عطار الدین فرید اثر » صنعان شیخ « حکایت به ، قسم این از      
   : از اند عبارت
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 مدیران ترسا،تدبیر دختر به شیخ دادن ،دل ترسا دختر معرفی ، کردن روم قصد و شیخ دیدن ،خواب صنعان شیخ معرفی«      
 را خمرنوشی شیخ را،پذیرفتن دینی وبی سوزي قرآن پرستی، بت خمر، دختر؛ گذاشتن دختروشرط با شیخ ،گفتگوي شیخ با وگفتگو

 در را شیخ یاران از یکی مریدان ،یافتن کعبه به مریدان بازگشت برابرکابین، در شیخ اودراثرمستی،خوکبانی وزناربستن پرستی وبت
 جانب مریدان پیامبر،رفتن دیدن خواب و شیخ یاران دعاي اجابت و روم در صوفیان نشینی چله ، او رهبري به روم به وبرگشتن کعبه
ل و دختر دیدن ،خواب یافتن سالمت سر را او و شیخ او،جان به اسالم کردن عرضه و را دختر ومریدان شیخ رفتن استقبال او،به تحو 
  . حکایت دختروپایان دادن

 »رؤیا«عنصر چیزمحصول هر از بیش داستان اصلیِ حوادث رشته و است برخوردار بسته پیرنگی ،از» صنعان شیخ« حکایت      
 اصلی شخصیت در نخست رؤیا . دهد یم تشکیل را اصلی ي بدنه زیربناي ، آن عرفانی معانی و نمادین نقش از نظر صرف که است
 ظاهرمی مریدان یعنی فرعی يها تیشخص در سپس . برد یم پیش به و دهد یم بنا را داستان ي هیپا و ابدی یم بروز صنعان شیخ یعنی
 گشایی گره به که یابد می نمود ترسا دختر یعنی ، مقابل شخصیت در پایان در و کند یم فراهم را داستان گشایی گره ي زمینه و شود

  )54و53 :1383، حیاتی ( . »انجامد می داستان

 دیالوگ شکل به اساساً نمایشنامه در زبان « . است بوده رایج کهن شعري ت نیزدرادبیا مناظره  صنعت صورت به که گفتگو در -2

یت داراي و شود یم گرفته کار به گفتگو و از فارسی نظم و نثر در . است معمول گو و گفت از استفاده نیز ادبیات در . است بسیار اهم 
 « مطلع با حافظ مشهور غزل مانند که دید اشعاري در توان یم را گفتگو این بارز يها نمونه . است شده بسیار استفاده گفتگو قالب
 این موفق بسیار يها نمونه . ابندی یم پایان شیوه همین به و رندیگ یم شکل » گفتا « و » گفتم « با » آید سر غمت گفتا دارم تو غم گفتم
  )208 :1384، امینی ( .» کرد پیدا توان یم بزرگ شعراي از کدام هر کار در را شیوه

 با ها فیتوص این البته و شود یم دیده ،گردد یم روایت که  ماجرایی براي سازي فضا و موقعیت بسط  آن در ، توصیف در -3
   . بخشد یم اثر به نمایشی و هنري وشکلی است همراه سازي تصویر

  ساختمان که میپرداز یم موالنا مثنوي از »بایزید گفتن شأنی اعظم ما سبحان « روایت ذکر به نمونه عنوان به      

  .سازد یم نمایان را اش نمایشی وجه ، آن هنري

 مریدان. خواند یم خداوند را خود ، یافته دست فنا عارفان تعبیر به و رهایی و خویشتنی بی اي گونه به که اي لحظه بایزیددر «      
 مستی به بار دیگر . » زنید برمن کاردها « کنم چنین بار دیگر اگر دیگو یم بایزید . نهند یم میان در بایزید با را وآن تابند ینم بر را این
 است سرشار که آورد یم)4 /2108-24( بلندي نسبتاً ابیات او خودانه بی حالت وصف در موالنا . کند یم تکرار را سخن آن و رسد یم

 به گفتار از را شاعرانه نگاه و زبان بار این تا ردآو یم فراهم را مناسب ي زمینه سان بدین .انگیز شور لحنی و شاعرانه يرهایتصو از
  : ،امازنند یم کارد او در بایزید شطح شنیدن با مریدان .کردارآورد

  دیخل یم تیغی اندرشیخ هرکه

  ذوفنون  آن تن بر  نه اثر یک

  برد زخم شیگلو يسو او که هر

  زد اندرسینه زخم را او که وان

  دیدر یم   خود  تن ز ا  گونه باز

  خون غرقاب و خسته مریدان وان

  مرد  زار و دید ببریده  خود حلق

  ابد ي وشدمرده بشکافت اش سینه
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2131- 2128/4  

 با را مخاطب رهگذر این از .ابدی یم خطابی اسلوبی او گفتار البته . کند یم توجیه را عجیب ماجراي این پایانی،  بخش در راوي      
  :دهد یم جاي مریدان ابهمش موقعیتی در و زند یم گره قصه

  ذوالفقار تو بیخودان بر زده اي

  است منیا و است یفان خودیب که زان

  آینه  شد او  و  فانی و ا  نقش

  تویی هم آن زشت روي ورببینی...

  است اوساده آن ونه است این نه او
  

  دار ،هوش آن یزن یم خود برتن
  است   ساکن او  ایمنی در ابد  تا

   نه  جاي آن رغی  روي  نقش غیر
  تویی  مریم  و عیسی  ببینی ر و

  است  بنهاده تو پیش در تو نقش

  2138/4-40و3-42

 عینی و نمایشی شکل ، ضاربان یافتن جراحت و کاردها کردن عمل واژگونه یعنی ، دهد یم رخ قصه پایان در آنچه حقیقت در      
 .» نیست روایت بر افزوده اي آرایه تنها دیگر و است شده داستان عین که سیمحسو به معقول تمثیل یا تشبیه. است پایانی  همان ي شده

  )77و76 :1388، توکلی (

 در که است شعري ، روایی تعلیمی شعر « . دارد وجود غنایی و تعلیمی شعر شکل به فارسی کهن شعر ،در روایی شعر      
 القا مخاطب ذهن در را آموختنی و آموزشی مضامین دارد، سعی انداست و روایت عنصر دادن قرار محوریت با و گوناگون يها قالب

 اي شاعرانه روایت گونه از عبارت ، غنایی روایی شعر و .کند استفاده خود علمی یا اخالقی تعلیمات براي منظوم و هنري بیان از و کند
  )107 :1386، منصوري و وحانیر .(» باشد روایت عنصر ي برنده پیش ، فردي ي عاطفه و احساس و عشق آن در که است

  

   داستانی اشعار - 3

 شاعر ایران معروف پردازان داستان و منظومند معموالً ها داستان این . است مستقل ظاهراً اسالم از بعد نویسی داستان سنت «      
   . )138 و 137 :1374 ، شمیسا ( .» ) ،جامی نظامی(اند بوده

 زیرا  است  فرد به منحصر هنري مختصات داراي و فارسی کهن شعر اشکال ترین مهم از یکی ، مثنوي قالب در ، گویی داستان      

 نمایشی يها جلوه حضور البته که برخورداراست مخاطب در کشش ایجاد و جذابیت عنصر از ، شناسانه زیبا حس انگیزش بر عالوه
 تراژدي يها یژگیو از بسیاري زیرا . شد قائل تراژدي ي جنبه بتوان هم نطامی مجنون و لیلی براي شاید « .  است تثبیت قابل آن نیزدر

 دیده درام خصوصیات از بعضی نیز جامی زلیخاي و یوسف و گرگانی اسعد الدین فخر رامین و ویس در . است موجود آن در
  )65 :1363، ورد فرشید( .»شود یم
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 بخشیدن قوت جهت در ها انگاره این درك و شناخت . است بالقوه شکل به نمایشی يها انگاره از سرشار ایران شعري ادبیات      
 بازآفرینی . دارد را دراماتیکی آثار به تبدیل قابلیت کهن ادبیات از اي عمده بخش . است حیاتی امري ایران سرزمین نمایشی غناي بر

  . کند یم تأمین را توأمان پویایی و رشد که است هنري و فرهنگی يها داشته به توجه معناي به نمایشی هنرهاي در شعري  ادبیات

   : گیرند قرار توجه مورد باید زیر ،موارد کالسیک شعر درفضاي نمایشی يهنرها ي وجهه شناسایی ازبابت      

    .ادبی ، هنري يها ارزش به توجه  -1

   باشد دادنی نشان و عینی که  نمایشی طرزي به بیانی ي وهیش و شکل -2

    اي صحنه يها نشیآفر و نمایشی يها تیموقع جادای قابلیت  -3

  

   کهن نمایشی شعر نمایشی عناصر بودن وکاربردي هنري کارکردهاي موفقیت میزان -3-2

 پارسی منظوم يها داستان در دراماتیک قوي عوامل ،وجود داشته اثر ایران در منظوم نمایش پیدایش در که عاملی  ترین مهم «      
  )2/233 :1385، پور ملک.(» است دیگر اثر دهها و نظامی ي خمسه ، فردوسی ي هشاهنام قبیل از

  بازگویی به ، کهن نمایشی ِشعر نمایشی يها مؤلفه بودن کاربردي موفقیت و تأثیرگذاري میزان شناخت و بررسی در      
  : میینما یم اشاره  شعري گونه این اي صحنه توفیق از ییها نمونه

   : اشعارحماسی از باساقت و برداشت -1

 و رستم داستان براساس نمایشنامه 40، شده نوشته شاهنامه يها داستان براساس1377 سال تا که اي نمایشنامه 109 مجموع از «
 نمایشنامه 13 ضحاك زندگی به مربوط يها داستان . است درصد)13( ومنیژه بیژن داستان براساس نمایشنامه 14و)درصد 37( سهراب

 ترین دراماتیک ، اساس براین .شود یم شامل ،را)درصد 8( نمایشنامه 9 سیاوش ،)درصد 4( نمایشنامه 5 اسفندیار و رستم ، درصد)12(
 پس و بوده کتاب این يها داستان ترین محبوب و ترین معروف سهراب و رستم داغستان و است رستم ، فردوسی ي شاهنامه شخصیت

 يها داستان بقیه از بیشتر »اسفندیار و رستم «و »سودابه و سیاوش «و »وفریدون ضحاك«،» یژهومن بیژن«يها داستان ترتیب به آن از
ه مورد طوس حکیم 186 :1382، حنیف ( .» است گرفته قرار نویسان نمایشنامه توج(  

  : داستانی اشعار از اقتباس و برداشت -2

 اقتباسی و شده نوشته قمري هجري 1324 سال در اویسی نخا محمد علی  ي لهیبوس که » پرویز سرنوشت « منظوم نمایشنامه -
  . گنجوي نظامی آثار از است

  . است شده اقتباس زلیخا و یوسف از که گرمسیري اصغر علی تنظیم »مصر الهه « نمایشنامه  -

  )1363ورد، فرشید ( . فردوسی و ازنظامی بهارمست احمد اقتباس) منظوم درام(  »گور بهرام بزم « -

   : روایی اشعار از اقتباس و اشتبرد -3
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  )1363، همان ( . )1332( سال در مولوي مثنوي از مالح حسینعلی اقتباس ، » چنگی پیر -

   . مؤدبیان داریوش ي نوشته ، نیشابوري عطار الدین فرید الطیر منطق از نمایشی برداشتی : جهان مرغان کردند مجمعی -

 اساس بر و عطار الدین فرید الطیر منطق از است نمایشی برداشتی ،که صادقی الدین قطب ي نوشته ، سیمرغ ، مرغ سی -
   .کاریر کلود ژان اثر » پرندگان کنفرانس « ي شنامهینما

  

   معاصر  هنري - ادبی ي درجامعه آن وانواع شعرنمایشی نمود دالیل -3-3

ل انسان پیشرفت با هنري گوناگون ينمودها و بیانی ابزار       دستخوش آن  محورهاي و ها روش اي دوره هر در و شود یم متحو 
 شعر ، بدانیم یوشیج نیما  ي خلّاقانه ي تجربه ارائه از ویژه به و مشروطه انقالب از پس را ایران شعرمعاصر آغاز اگر. گردند یم تغییرات

 همچنین. است داشته شعري بیان و تار،ساخ شکل ، فرم يها نهیزم در گوناگون يها ينوآور سمت به انکارناپذیر رویکردي فارسی
      . شود یم  اروپایی سبک به جدیدي ادبی ظهورانواع ،خاستگاه است آورده وجود به را ایران نوین ادبیات که جریانی

 احساسات که داشتند شعري به نیاز انقالبی ،مردمِ مشروطه ي دوره در « : گفت توان یم معاصر، شعر شناسی ن جریا ازباب      
 آثاري آفرینش به دست اجتماعی ي تازه شرایط بادرك که شدند پیدا شاعرانی نتیجه ،در......کند ارضا را آنان اجتماعی و سیاسی
 همچون شاعرانی و .خودش خاص يها یژگیو با ، مییگو یم مشروطه شعر آن به امروز که شعري ،..... زدند شرایط آن با متناسب
  )24و23 :1386، لی حسن( .» بودند دوره این شاعران نامدارترین از ،..... عشقی ، بهار ، میرزا ایرج

ا نانوشته قراردادهاي به که این جاي به نیما ،...... است نوفارسی شعر بنیانگذار یوشیج نیما ، گمانی هیچ بی «اینکه ودیگر       ام 
 و صورت هم و خیال صور هم ،شد یم شعر شامل هم ابزارها ینا  اندیشید، بیانی ي تازه ابزارهاي به ، باشد پایبند گذشته شعر مسلم
  )29: همان( .» شعر شکل

ي ادبیات شعري ، ادبیات نمایشی هم درکنار پیدایش انواع ادبی نوظهوربه ها یدگرگوندر دوران معاصرهم زمان با         
ازد ونمایشنامه نویسان از زبان شعري جهت پرداخت وسبک هاي ادبی وهنري اروپایی ، قامت برمی افر ها هینظري آشنایی با  واسطه

  .  شود یمواین اولین حضور شعر نمایشی  با گونه شعر دراماتیک برصحنه تئاتر ایران زمین محسوب .کنند یممتن نمایشی استفاده 

 شعر ، تعزیه زبان که میدان یم سوي آن از . نیست توضیح به نیازي و هستیم آگاه نیک فارسی ادبیات در » شعر« جایگاه از «      
 اصفهانی حبیب میرزا « توسط که است مولیر ي زنوشتهیگر مردم گزارش : شده ترجمه فارسی زبان به که هم اي نمایشنامه اولین . است
 از یکی انعنو به منظوم نمایش که کرد ادعا بتوان تا اند شده سبب عوامل این . است شده برگردانیده فارسی کالسیک شعر زبان به و »

 نخستین که کرد ثابت توان یم ، مدارك و شواهد به توجه با و است بوده ایرانی نویسندگان نظر مد همواره نمایشی – ادبی اشکال
 )2/233 :1385 پور، ملک( .» است شده انجام مشروطه انقالب دوران در منظوم نمایش ي نهیدرزم ها تجربه

  : گردند یمحضور شعردراماتیک در ادبیات معاصر ایران معرفی  ي قابل ذکر، سه نوع ازها نمونهباوجود 

  :گردد یمي آنها به موارد زیر اشاره  جملهي منظومی که بر روي صحنه ، اجرا گردیده اند و از ها شنامهینما -1

  ). منظوم خوانی شبیه ( ،»شام والی و تیمور«« -
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  .اصفهانی حبیب میرزا  ي ترجمه و مولیر از »گریز مردم « -

 . اویسی خان محمد علی از »پرویز سرنوشت « -

 سروده شاهنامه وزن و سبک ،به ق.ه1335 سال در که فروغی ابوالحسن از »مردانگی و عشق داستان یا ناهید و شیدوش « -
 . است شده

 . است کرده چاپ برلین در1302 سال در ایرانشهر ي زاده کاظم نیز را » سهراب و رستم « -

 )63 :1363، ورد فرشید .(»شهردار اهللا حبیب از ) منظوم ي نمایشنامه ( » دانآبا تا ترکمانچاي از « -

  . شود یم شناخته نیز موزیکال درام عنوان به که اپرا نمایشی نوع  -2

 عبارت به . دارد رجحان اجزا دیگر بر آن در موسیقی عنصر اما. است شعر و موسیقی و نمایش از ترکیبی واقع در اپرا هنر «      
 اپرا . شوند یم اجرا و تنظیم موسیقی همراه به و»آواز « صورت به گفتارها آن در که شود یم گفته نمایش از شکلی به اپرا یگرد

 یافت شهرت » اپرا « عنوان با سپس و کرد ظهور نمایشی شکل یک صورت به رنسانس دوره در » موزیکال درام « عنوان با بار نخستین
  )53 /3 :1385پور، ملک .(»

  : اند گردیده اجرا اپرا نمایشی نوع در که آهنگین يها شنامهینما نمونه از

 . عشقی میرزاده از » مدائن يها خرابه در ایران سالطین رستاخیز «   -

 . است شده نوشته1300 سال در که شهردار اله حبیب از » پروانه « -

 .است گردیده تنظیم1313 سال در و است شاهنامه از اقتباسی شهردارکه اله حبیب از»سهراب و رستم « -

 .وزیري نقی علی از »جدایی«،» کچل دایی«،» گلرخ « -

 در نیمایی شعر ایجاد و معاصر شعر در نوگرایی آغاز با که  درام، ممتاز يها شاخصه با اشعاردراماتیک البته و نمایشی اشعار -4

   . کند یم ظهور پیروانش و اشعاروي
ی، شعرهماهنگ. ي استرسازیتصوي و پرداز الیخقدرت شاعربراساس . است ریتصوو  الیخي امروز، شعر شعرنوگرا      

 کردهي روو به استعاره  دهیگزي دور هیتشباز  کهي شعرزبان متداول روزگار ماست، . ، سطرها وبندهاستها کلمهتناسب، وحدت 
ي مردم و داریبحس  کیتحر. شد جادیازمان  ي خاصها انیجراز  ریتأثیی به ها موضوع، با تیمشروطشعر معاصر، از دوران . است
موضوع شعر . شد یمدوران احساس  نیادرآثارمنظوم  کهی بود هدف نیتری اصلي، آزادی استبداد و مفهوم فرهنگ و معنیی با آشنا

  )1386ی، منیا. ( ي گوناگوننماهای با زندگی اوست زندگشاعر امروز، 

 ؛ شمرد برمی شعر براي قالب بهترین را نمایشنامه ظاهراً او «. داند یم بیان در هنري شکل ینبارزتر را دراماتیکی شعر قالب ، نیما      
  )165 :1388، عظیمی .( » نهاد نام نمایش را افسانه قالب ، غزل و مثنوي مثل ، کهن شعر مقابل در و سرود قالب همین در را افسانه

  

  در ادبیات نمایشی میزان تأثیرگذاري زیبایی و کاربرد ادبیات شعري  - 4

با توجه به ساختار ادبیات شعري ، این نوع ادبی در تعامل با ادبیات نمایشی در متن اثر، سهم بزرگی در به وجود آوردن       
ي با مخاطب  مواجههي دراماتیکی و در ها تیموقعي شبیه سازي ، رؤیا پردازي ، نماد گرایی و تصویر آفرینی در فضاسازي  ها جنبه
متن نمایشی نقشی شاعرانه بر عهده دارد و مانند هر متن ادبی دیگري آراسته و گاه منظوم است ، از تمام شگردهاي « .  دارد
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هنرشاعري که دردیالوگ ها محسوس . و جوابگوي هدفی زیباشناختی است  کند یمنوشتاري مانند استعاره، کنایه و مجاز استفاده 
  )178: 1390پرونه ، . ( »  شود یمیعنی تماشاگر خطاب ي بیان  رندهیگاست در اصل به دومین 

هم از جنبه  ها واژهي نوشتاري در جهت توسعه قلمرو تأثیر ها تیظرفرکن نخست ادبیات نمایشی متن آن است و یافتن       
ي دنیاي ها هینما که با بهره گیري از گردد یممعنایی و هم از نظر حسی و عاطفی ، امري حیاتی براي نمایشنامه نویس محسوب 

ي حسی و ها جلوهآن گونه که با ایجاد اختصار و ایجاز در انتقال پیام ، . ابدی یمشعرومختصات بیان هنري آن امکان کاربردي 
ي شاعرانه یک متن نمایشی، به دور از مخالفت با ها جنبه« .بصري و انواع تمهیدات کالمی بر غناي ذهنی نمایشنامه نویس بیفزاید 

تئاتر شکسپیر بیانگر اختالط  میان .  گردد یمنمایشی آن،آن  چیزي است که در نهایت  باعث تقویت و کارایی متن  عملکرد 
ي ظریف شگردهانوشتار  پیچیده اي که ناپختگی زننده ي زبان گفتاري رابه .تئاتري قوي وخالّقیتی شاعرانه در تمام لحظات است 

، تمام اثر را به  دهند یماستعار ه ها  بار معنایی و طنین گویاي خود  را  افزایش   تکلف ادبی درمی آمیزد و در آن تصاویر و
تأ ثیر  ها گفتهي شعر راسین بر قدرت  تئاتري  عالمانهبه همین دلیل آهنگ .  آورد یمدر ) نایت ( » استعاره اي گسترده « صورت  

فراتر از فالوده شکنی آشکار یک  زبان  خالی از محتوا ، . ذیر استتغزل نوشتار موسه از ابتکار نمایشی آن جدایی ناپ.  گذارد یم
هر . دارند ها گفتهدر تئاتر بکت و زیبایی شگفت و دقیق آن ، ارتباط تنگاتنگی با کارایی  ها گفتهتسلسل غیر قابل  اجتناب ناپذیر 

ایشنامه نویسی دردنیاي شاعرانه اي که تنها متعلق به هرنم. کارایی دارند ها گفتهنمایشنامه نویسی  در دنیاي شاعرانه اي که فقط با 
 ماند یمبنابراین ، متن نمایش حتی اگرازاجرامحروم شود،موضوعی خیال انگیزباقی ..کند یمخود اوست ، خود را از دیگران متمایز 

. » تلفیق کند) اري ضروریستکه در برابر معنی د(حتی اگر خواننده نتواند ساختن دنیایی تخیلی را با فعال کردن فرآیند ذهنی 
  )189و188: 1390پرونه ، (

ي آن با ها هیماي متفاوت ادبیات نمایشی و ساخت ها گونهادبیات شعري ، به عنوان یک نوع ادبی ، حضورش را در       
  :گردد یمکارکردهاي متفاوت جلوه گر ساخته است که از جملگی آن به موارد زیر اشاره 

؛ که همان زبان و به صورت ردیگ یمي مکتوب ادبیات نمایشی ازادبیات نشأت  کرهیپلیه مورد استفاده ماده او  :زبان  -الف 
ي زبانی که به طورمشخصی دراماتیک هستند وکارکرد آنها درمتن نمایشی براي اهداف معلوم ها نقشالبتّه .جزئی ترواژگان هستند

ازآنجا که در .باشد یمات زمانی و مکانی وشناخت سیر رویدادها ارتباطی وبه وجود آوردن کنش و به نوعی ارجاع به مختص
و مناسبات میان این جهان و  ندیآفر یمدراماتیک نمایشنامه را » جهان «عمل همان زبان است و زبان است که «هنرهاي نمایشی 

در آفرینش این جهان استعاري به به این ترتیب ، نوع صحنه ،اسباب آن و سبک بازي باید چنان باشند که . واقعیت استعاري است 
ي امکان پذیري واحتمال کدامند؛ حرکت ، ادوار و اشارات ، ارهایمعکه  فهماند یمزبان نمایشنامه به تماشاگر . زبان یاري رسانند 

  )17: 1386داوسن ،.(»که ،درنهایت باید اززبان خلّاق پدیدارشوند شوند یماسباب صحنه وصحنه همه ابزارکمکی محسوب 

  :ي  دراماتیکی استها هینماي طرز به کار گیري زبان شعر با  دهندهنیما یوشیج  نشان » افسانه « برشی از شعر      

/ ي گیاهی فسرده ساقههمچو / ي سرد و خلوت نشسته درهدر / دل به رنگی گریزان سپرده / کاوي ا وانهید، رهیتدر شب      
  داستانی غم آور   کند یم

  )26 :1389نیما یوشیج ، مجموعه اشعار،(                               
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 رهیتی شبداستان در : کند یمي نمایشی برمی خوریم که عنوان ها تیموقعدر این شعر، از نحوه انتخاب و چینش واژگان به       
ی م انینمارا  سکوتهمراه با  غمناكو  کیتاریی فضایی شاعر، آراو صحنه  افتد یمدر دره اي خلوت ودر فصلی سرد اتفاق 

  .ی را نشان دهداصل تیشخص نیوغمگ،افسرده، تنها ریدلگسازدتا روح 

ت است و به عنوان یک اثر مکتوب مورد نقد متنی وتحلیل ساختار       از این نظر ارزش ادبی براي یک نمایشنامه حائز اهمی
این اثر نسبت به .  شود یمژانرهاي گوناگون تقسیم بندي  ي زیبایی شناسیک به  فلسفهي معنایی و  حوزهو در  ردیگ یمزبانی قرار 

تا آن را به گونه اي  کند یمسایر اقسام ادبی داراي وجه تمایزي است وهمچنان که رویکردي ادبی دارد اما ازمرز ادبیات عبور 
  زیرا در اصل ماهیت وجودي. هنري مبدل سازد

  .آن اجراي بر روي صحنه است 

ي بیانی این دو بیشترین بهره ممکن ها تیظرفایشی ، حاصل تعامل دو نوع ادبیات و نمایش است  که از ادبیات نم :بیان  -ب 
میراث ادبی در مقام ریختار کالمی در چهار چوب ساختار و عناصر نمایشی ساز، اساس پیوند هنري و شگفت انگیز .  برد یمرا 

ي اشیاي تخیلی است ، یعنی نویسنده و شاعر ، ابزار و مصالح  آثار  نندهیآفر ادبیات،« و در نگاهی دیگر .  باشد یممیان این دو گونه 
و این باز آفرینی تخیلی یا اصل تقلید ) 30:  1383میر صادقی ، .(» کنند یمرا باز آفرینی  ها آنو  رندیگ یمخود  را از جهانِ واقعی 

تین بشر براي باز گویی اجرایی امورذهنی بوده است آن طور که از دیدگاه نظریه ارسطو اساس هنر نمایش است و خواستگاه نخس
درسازه بیان ) 43:  1390پرونه،(»، تئاتر تخیلی فعال است دهد یمبلکه آن را نشان  کند ینمتئاتر چیزي را روایت « که عنوان شده 

آن را سادگی بیان کنیم، درتشریح ،  مینتوا یمو یا   میدان یمیعنی استفاده ازآنچه «شعري با استفاده از تکنیک ایماژ یا تصویر 
به اثر ادبی ) 129: 1378بال ،.( » یا نمی توا نیم آن را به سادگی بیان کنیم  میدان ینمتعریف ، توصیف و روش سازي آن چیزي که 

پایی  نیز بوده این تحلیل  ویژگی شعرمورد توجه ناقدان ارو. تا آن قابل لمس باشد  کند یموکمک  دهد یمهنري قدرت  عینی  -
در جمع آراء ارسطو و افالطون در مورد » دفاع ازشعر« آن گونه که سیدنی شاعر و نظریه پرداز ادبی انگلیسی در کتاب خود. است 
شعر هنر مبتنی بر تقلید است ، به همین دلیل ارسطو این ویژگی را به زبان خاص خود ، محاکات نامیده است ، « :  دیگو یمشعر 

گفت این هنر،  توان یمبا بیانی استعاري .  دهد یم؛ و با بیانی غیرصریح نشان  کند یم، شبیه سازي  کند یمکه باز نمایی یعنی هنري 
  )10و9: 1386برت ،.( » تصویري سخنگوست  که غایت آن عبارت است از تعلیم دادن و ایجاد التذاذ

ه یک حادثه با زبان تصاویرونمایش واقعه درنهایت ایجاز از شاملو،نمونه اي از توصیف هنرمندان» مرگ ناصري«شعر       
  .باشد یمشعر از تصاویري گویا شکل گرفته که قابلیت حرکت و عمل در زمان را دارا .است

  با آوازي یک دست

  یک دست    

  ي چوبین بار دنباله

  در قفاي اش      

  دیکش یمخطی سنگین ومر تعش بر خاك 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 546

و آمرانه  زدیانگ یمان یکی ازشخصیت هاي واقع در ماجرا که دربیانی استعاري ،تأمل خواننده را بر و دراداي دیالوگی از زب      
بازگو  ي فضاي  سنگین و حزن آلودي است که آخرین  دهندهي آن نشان  کنندهبودن اصواتی که فریاد ناگهانی همراه باخشم ِ

ل شاعر  "مسیح "ي مرگ شخصیت اصلی ، ها لحظه کند یمبازنمایی را در وسعت تخی .  

  »تاج خواري برسرش بگذارید -«

  )612: 1389شاملو،مجموعه اشعار،(

که در نگاه نظریه پردازان با الهام ازارسطو ضوابط -هر چند بعضی از متون نمایشی تئاترمدرن در تقابل با تئاتر بنیادین       
به  نوعی جنبه روایت وتصویر پردازي کم رنگ ي مختلف ژانرهادر  - کند یمي گوناگون نمایشی خود را مشخص ها شکل

متن «یا همان » هنر صحنه اي«اما در پیوند با متن از وجه خاص ترهنرنمایشی یعنی در .  آورد یمو به معنا گریزي روي   شود یم
روي » شعر صحنه اي« و درگزینش زیبایی شناختی و ساختارآن به ردیگ یمي شاعرانه را به  کار ها نشیآفر، » صحنه اي

که درپس هرتصویري ،یک معناي ضمنی وجود دارد  آورد یمبیان شاعرانه  صحنه این  ذهنیت را براي مخاطب به وجود .آورد یم
ي نو ها ياستراتژبه  این ترتیب جدایی متن از صحنه و  نیزجدایی دورنماي « .  سازد یمو نسبت  به آن  یک واکنش نمادین  پدیدار 

» شعر صحنه«،ودرعین حال ، شود یمحاال که متن تئاتر به عنوان عامل شاعرانه مستقل تلقی .ل شده است ازیک اتحاد احتمالی عم
با جانشینی  -،  یک مکانیسم تئاتري دردنیاي ممکن قرارمی گیرد که شود یمبه عنوان شعري مستقل ازجو، مکان ونورتأیید 

جدداً ترکیب آزادانه اي ازمتن و صحنه به وجود وسپس م کند یمجدایی اساسی را اعمال   -وحدت خود به خودي 
  )107: 1383تیس له من ، .(»آورد یم

ي نظام نشانه شناسی تصویري  حوزهي وجوه پیوندي میان ادبیات شعري و ادبیات نمایشی، مبحثی در ها هینظرازبابت بررسی      
ي ها نیسیتئوري ادبیات نمایشی است که  مورد مطالعه اه گونهي سینمایی به عنوان یکی از  ها لمیفي بیان شاعرانه  شگردهادر 

و در تحلیل خود در این مورد به  پردازد یمبابک احمدي به طرح مباحث نظري پیرامون مناسبات سینما و ادبیات .جهان بوده است 
  :که عبارت اند از  کند یممفاهیمی اشاره 

یت  ل آنکه اهم بلکه اشکال . شود ینمه هیچ وجه به رمان و داستان کوتاه خالصه ي روایی و قصه گویی بیان ادبی ب هیسواو
  . ي بیان هنري تأثیر بیشتري برسینما داشته اند ساده

عناصر ساده اشکال ادبی تسلط یافته اند  ها آني سینمایی به شکلی از بیان رمان گونه تأ کید دارند اما در ها لمیفدوم ، بسیاري از 
ا ممکن استبه عبارتی هر فیلم داستا.  ا ادبی تکیه دارد که شناخت آنها کاري دشواراماز آن . نی به عناصر بی شمار غیر داستانی ام

بیلی وایدلر » سانست بولوار « ي پایانی ها صحنهتأثیر عاطفی ژرفی که « . ي  شعري در سینما است شگردهاموارد کاربرد بسیاري از 
ي بیان آن است  عناصرشاعرانهبیش از هر چیز مدیون  سینمایی شدن  گذارند یم یاسوجیر وازو بر تماشاگر» آخرین بهار «یا 

کارل تئودور درایر نشان » گریفیث یا گرترود« دیوید وارك » به سوي شرق«یی چون ها لمیفکاربرد روش ایجاز شعري در ......
»  کند یمو درست معانی مورد نظرشان یاري  ي بیان ادبی تا چه حد به سینماگران در ارائه دقیقها توانکه آگاهی به  دهد یم

  )112: 1387احمدي،.(

، باشد یمادبیات نمایشی به دلیل داشتن خصلتی یگانه که همان برخورد مستقیم با عواطف مخاطب  :موسیقی و آهنگ  -ج
که از عناصر کالمی و تاثیري آشکارتراز انواع دیگرهنري را در بر دارد  ، به دلیل اینکه  از جمله ي هنرهاي تصویري است 

ي شنیداري ِگفتاشنود آن به زیور کالم آهنگین  جنبه،که اگر این تصویر دیداري به قابلیتی دست یابد که دیجو یمگفتاري نیز سود 
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آراسته گردد ، تماشاگرش را به تماشاي تجربه اي خواهد نشاند که برانگیختگی احساسات درآن فزاینده و انتقال معنا عمق بیشتري 
وازسویی دیگراین ساختمان شعراست که عالوه برکالم ،ریتم و آهنگ داردو به شاعر فرصت استفاده از حاالت . واهد داشتخ

تا  طنین برخاسته از فضاي شعر رابیافریند، آنچنان  دهد یمي واژگان را  سازندهآوایی کلمات ، موسیقی در وزن وآهنگ اصوات 
که  سازد یمچون جناس و تناسب ، هماهنگی و رسیدن به  نوعی موسیقی را در شعرفراهم  که به یاري بهره گیري از صناعات ادبی

مضراب شعر، لحن شعر ، انتخاب واژگان شعر ، سنگینی و سبکی وزن شعر «. گردد یمعامل ایجاد هارمونی در کل بافت شعر 
هارمونی در واقع انتظامی درونی است که وزن  . طلبد یم،همگی با موضوعی که براي بیان در نظر گرفته شده هماهنگی خاصی را 

  ) 1385،109:جورکش .(»  کند یم، کالم و لحن را به تناسب معنا حفظ 

ي ملی و مراسم  ها جشنو اورادي  که در  ها سروده. با شعر آغاز شده است  ها ملتادبیات «این نکته نیز قابل توجه است که       
شاید بتوان گفت دلیل توجه مردمان به شعراین بود که کلمات وقتی به . و آهنگین بود  همگی موزون.  شد یممذهبی خوانده 

  ) 43: 1383میرصادقی ،.  (» ماند یمصورت آهنگین درمی آمد، بیشتردر ذهن 

آوازي  متن اشعار از مهمترین عناصر سینماي موزیکال است و در هر فیلم بارها« ؛  گردد یمهمین طور که اکنون مشاهده       
بارها نیز  موسیقی ، صحنه آرایی ، ضرباهنگ فیلم . درست همان نقش اطالعاتی تک گویی در تئاتر را دارد  خواند یمکه بازیگر 

گاه حتی ، مجازهاي بیان شاعرانه اي که در متن به .شوند یمکه همچون متن اشعار خوانده  ندیآ یمدر خدمت مستقیم واژگانی در 
  )109: 1389احمدي ،. ( » شوند یمي تصویري ها یژگیوي  کنندهکار رفته اند تعیین 

  

  دالیل  و اهداف حضور نمایش در شعر  -2- 2-2

و ایجاد مبتکرانه و نوین بیان   ها سبکي تداخل انواع گوناگون  ادبی و هنري در  یک اثر و تحول  دهیپددر قرن معاصر با       
ي بیانی ها وهیشاستناد نماییم که در جهت خوش ساختی و به کار گیري  میتوان یمري در این راستا به اشعا. هنري  مواجه هستیم 

تازه و ایجاد رابطه حسی بیشتر با مخاطب خویش از ساختار نمایشی جهت نیل به  قوت بخشی در ساختمان  شعري خود بهره برده 
بعضی از شعرهاي « . اي دیداري و تصویري وارد سازد ي هنره عرصهآن گونه که سعی برآن بوده تا شاعر ، آفرینش خود را به . اند

تا   کنند یمشاعران امروز تالش .  ابدی یمکه در این شیوه ، تحرك شعر معموالً افزایش  شوند یمروایی با بیان نمایشنامه اي همراه 
و و ساخت نمایشنامه اي یکی از گفت و گ. ي امکانات موجود براي هنري تر شدن سخن خود و براي تأثیر آن استفاده کنند  همهاز 

  ) 212: 1386حسن لی ،. ( »همین امکانات است 

شعرسینمایی ، صرفاً شعر بی «.  میشو یممواجه » شعر سینمایی « به عنوان نمونه در گونه شناسی شعرمعاصر ایران با عنوان      
حرك است و راوي اش به عنوان دوربین ، اشیاء ي مترهایتصوحرکت سینمایی نیز دارد ؛ شعري که داراي . رابط الیوتی نیست 

آن هم به . وممکن است زاویه دید یک شیء یا مجسمه یا حیوان و یا انسان به جهان بنگرد  گذارد یموتصاویرمختلف را به تماشا 
  )234: 1383تسلیمی ،.(»ردیگ یمشعر در این صورت خصلتی روان شناختی به خود . شکل چر خشی 

  

  بري ادبیات شعري در ساخت آثار نمایشی نحوه کار -3- 2-2
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مورد  توان یمي نمایشی متون ادبی ها تیقابلي اقتباس  و به کار گیري  نهیزمتأثیر ادبیات  بر ساخت آثار نمایشی را در       
را از منابع ادبی که دیگر هیچ درام نویسی ، طرح داستانی خویش  کنند یمامروزه بسیاري از معاصران ما تصور « . بررسی قرار داد 

اطالق » دراماتیزاسیون « امروزه به این گونه درام نویسی ، اقتباس دراماتیک یا . اما این تصور واقعیت ندارد .... کند ینماستخراج 
 وداستان هاي ها رماني  زهیدراماتي خوب، شکل ها شنامهینماي سینمایی و ها لمیفبسیاري از . تا از آثاراصل متمایزگردد شود یم

  )74: 1386بولتون،.(»، بسیاري ازآثار منثور داستانی براي اجراي نمایشی در رادیو تنظیم شده اند....کوتاهند 

اثرپري صابري اشاره » من از کجا ، عشق از کجا « ي شنامهینمابه  توان یمبراي نمونه .   باشد ینمشعر نیز از این مقوله جدا       
در .ي تئاتر اجرا گردیده است  صحنهد و بهره گیري دراماتیکی از آن شکل گرفته و بر روي کرد که بر اساس اشعار فروغ فرخزا

  . میکن یماینجا قسمتی از نمایشنامه را به عنوان نمونه ذکر 

  فروغ و همزاد .  شود یمدلقک به سرعت از صحنه دور 

  ، به  ندیآ یم ها یکیتارهمراه موسیقی  و خواننده  از 

  .زنند یمعشق و نفرتشان را نعره  اعتراف می نشینندو

  .موسیقی ، فضا ، حرکت در خدمت عشق است : همه چیز 

   معشوق من    خواننده 

  ي فراموش گشته است ها نسلگویی از     

  گویی که تاتاري     

  در انتهاي چشمانش     

  پیوسته در کمین سواریست     

  او با شکست من     

  ي قدرت را  صادقانهقانون     

  . دکن یمتأیید     

  وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود    فروغ 

  کردند یمي مرا تکه تکه ها چراغو در تمام شهر قلب                

  ي عشق مرا  کودکانهي ها چشموقتی که     

   بستند یمي قانون  رهیتبا دستمال     

  ي مضطرب آرزوي من ها قهیشقواز     
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   دیشپا یمي خون به بیرون ها فواره    

  وقتی که زندگی من دیگر     

  چیزي نبود ، هیچ چیز به جز تیک تاك ساعت دیواري     

    دریافتم ، باید ، باید ، باید     

  .دیوانه وار دوست بدارم     

  معشوق من     خواننده 

  انسان ساده ایست     

   دارد یمکه با خلوص دوست     

  ذرات زندگی را     

  ي پاك را ها غم    

    )59و 58: 1383صابري ، (         

  

:    

ي تعریفی خاص و طرح نظریه اي بنیادي، با  ارائهکه با   ،اثبات این فرضیه استشود یمآنچه از روند این پژوهش استنباط       
ي  گونهي نمایشی در ایران ، شعر نمایشی به عنوان یک هنرهاي تاریخی  سابقهتوجه به دیدگاه متفاوت نسبت به ادبیات شعري و 

شعر  –نمایشنامه آهنگین  –نمایشنامه منظوم ( ري ، هم در ساختمان ادبیات شعري وهم در گونه شناسی ادبیات نمایشی هن –ادبی 
  . باشد یمي تحقیق  هیفرضحضوري برجسته و فعال دارد که نمود و حضور صحنه اي آن دلیلی بر تأیید ) دراماتیک 

را در پی  ها افتبایی کاربرد ادبیات شعري در ادبیات نمایشی  این ره یودیگراینکه کنکاش در میزان تأثیر گذاري و زی      
ي نظري که ها دادهي زبان ، بیان و موسیقی و آهنگ ،با محوریت  مقولهداشته است که بهره گیري ِ سازه اي از هنر شاعري درسه 

ست ، به طور تحسین آمیزي در ادبیات در سطح جهانی در مورد شعر نمایشی به مقبولیت وپذیرش ازسوي صاحب نظران رسیده ا
باالگو  توان یمیی خلّاقانه دارد که هر چند بحث جدي ومستندي در مورد آن انجام نگرفته است ،اما ها برجستهشعري ایران نیزنقش 

مال هنري رسانید ي آن را توسعه داد و به اوج ک دامنهبرداري مفهومی از این پژوهش و معرفی آن  به شاعران هنرمند این مرزو بوم 
 .  

ي کاربردي آن مبین این دستاورد است که وجودشعر نمایشی در ها نهیزممطالعه ي چگونگی کارکردهاي شعر نمایشی و      
ي اجرا بر روي صحنه است که در ها تیقابلي ارتباطی و کارکردهاادبیات هنري ایران با بهره گیري از عوامل متعدد هنري داراي 

  : ارد زیر اشاره گردیده است این مقاله به مو
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 . اشعاري که اتفاقی داستانی وکنش زا را در ساختار خویش دارا هستند   -1

هماننداشعار تعلیمی درشعرفارسی که با بهره . ي تجسمی در پردازش موضوع برخوردارند شاخصهاشعاري که به نوعی از  -2
 .  رندیگ یممودن اهداف  آموختنی از این شاخصه بهره گیري از عناصري تصویر ساز چون ، تمثیل  وبه قصد روشن ن

اشعاري با بیان تصویري و نشان دادنی  وخلق موقعیت دراماتیک مانند بسیاري از اشعار معاصر در قالب  نیمایی یا سپید که  -3
  .   از روایت بصري در فرم  برخوردارند
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  ، ترجمه محمد گذرآبادي،چاپ پنجم ،  هرمس  ساختار ، سبک و اصول فیلمنامه نویسی/ داستان ، )1389(مک کی ، رابرت  

  .مه قاسم صنعوي ،قطره ، ترج چشم انداز تئاتر در قرن بیستم،)1383(مینیون ، پل لویی  

  .  ،چاپ دوم ، سمت درآمدي به نمایشنامه شناسی، )1385(ناظرزاده کرمانی ، فرهاد

  .189 -182، صفحه  4،شماره  فصلنامه گوهران، هنر شعر ، ترجمه حمید احمدي ، )1383(هالمن ، هیو

  . ، چاپ اول ، زرین  مجموعه اشعار، )1389(یوشیج ، نیما  
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٢٣٣  

   زبانی و ادبی شعر تعزیۀ دورة قاجار شناسی سبک
  *دولتي هخودسکو و تکی يهمجلس تعزی 25با بررسی 

  
   1نیا احسان سعیدي

  
  :چکیده

دورة قاجار عصر شکوفایی . تعزیه بخش مهمی از میراث هنري و فرهنگی ایران است و بخش مهمی از این هنر شعر تعزیه است
تعزیه از دورة ناصرالدین شاه مورد بررسی سبک  13هاي دوره فتحعلی شاه و  تعزیهمجلس از  12در این نوشتار . این هنر است

روش سبک شناسی روش ارائه شده توسط دکتر سیروس شمیسا در کتاب کلیات سبک . شناسی زبانی و ادبی قرار گرفته است
همچنین . و در مواردي معیوب دارد میانهدهد شعر تعزیه به عنوان هنري مردمی، زبانی ساده و عا این پژوهش نشان می. شناسی است

  .از نظر ادبی پیچیدگی چندانی ندارد و صنایع ادبی آن در حد طبیعت کالم و در خدمت بیان صریح معناست و نه هنرنمایی
  

  .دولت يهشناسی ادبی، خودسکو، تکی شناسی زبانی، سبک تعزیه، سبک :ها کلید واژه
  

                                                        
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 1

 .توسط نگارندة مقاله انجام شده است»فرهنگستان هنر« که با حمایت» شناسی شعر تعزیه سبک«این مقاله برگرفته از پژوهشی است با نام * 
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  مقدمه

تعزیه نیز به عنواننمایشی ایرانی که مخاطب فراوانی از . نگ ایرانی منظوم و شعرگونه بوده استهمواره متون مهم و اصلی فره
در . در واقع تعزیه نمایشی ایرانی است که متنی منظوم دارد. میان قشرهاي مختلف مردم داشته است از این قاعده مستثنی نیست

ا بیشتر منظوم بود چنانکه ادب داستانی ما هم در قدیم بیشتر به صورت ه یونان و در ادب قدیم اروپا نیز تا قرن هجدهم نمایشنامه
  )132: 1380شمیسا،. (منظوم بوده است

 poetic(»نمایش منظوم«و ) dramatic poetry(»شعر نمایشی«اي توجه کرد و آن تفاوت  در این میان باید به نکته

drama (اما نمایش منظوم، نمایشی است که . شی و دراماتیک داردشعر نمایشی در واقع شعري است که ویژگیهایی نمای.است
این بدان معناست که در شعر نمایشی تقدم از آنِ جنبۀ ادبی اثر است اما در نمایش منظوم، جنبه نمایشی مهمتر . متن آن منظوم است

بنا بر این ) 594: 1380هیدي، ش. (است و شعر تنها فرمی براي پیش بردن وقایع و روایت داستان است نه مجالی براي هنرنمایی
 تعریف، تعزیه را باید نمایشی منظوم دانست که جنبۀ نمایشی و گاه جنبۀ موسیقایی و آوازي آن چشمگیرتر از جنبۀ ادبی آن است

آنچه در چنین . شوند شناسانه مورد بررسی قرار داده می با روشی سبک» آثاري ادبی«در این بررسی اشعار تعزیه به عنوان 
  . گردد است که در ادامه این دو مورد مشخص می» اشعار بررسی شده«و دوم » روش بررسی«یابد نخست  یقی اهمیت میتحق

  
  شناسی روش

شناسی دکتر سیروس شمیسا استفاده شده  ارائه شده در کتاب کلیات سبک» شناسی سبک«شناسی از متد جامع  در حیطۀ روش
بدین ترتیب که آثار ادبی در سه سطح . شود یمو سطوح گوناگون اثر ادبی انجام  در این متد بررسی جامعی بر ویژگیها. است
آثار » آوایی، لغوي و نحوي«در سطح زبانی ویژگیها و برجستگیهاي . گیرند یممورد مطالعه قرار » فکري«و » ادبی«، »زبانی«

به کاررفته در آثار ادبی مذکور بررسی » بیصنایع اد«و سپس » قالبهاي شعري«در ادامه و در سطح ادبی نخست . شود یممشخص 
: 1378شمیسا، .(در واقع دربردارندة مهمترین موضوعات و ویژگیهاي محتوایی اثر ادبی است» فکري«در نهایت سطح . شود یم

ضوعات زیرا بررسی سطح فکري و محتوایی با مو. شود یمدر مورد اشعار تعزیه به بررسی دو سطح زبانی و ادبی اکتفا ) 160-153
  .خورد که بسیار فراتر و مفصلتر از یک پژوهش صرفاً ادبی است شناسانه گره می تاریخی، اعتقادي، اجتماعی، فرهنگی و مردم

  
  هاي بررسی شده تعزیه

هاي خطی هستند و برخی به زیور  بسیاري از آنها هنوز به شکل نسخه. اند مجالس تعزیه فراوانی تا به امروز ثبت و ضبط شده
از طرف . بررسی این مجموعه پرشمار در یک پژوهش اگر ناممکن نباشد فراتر از توان هر پژوهشگري است. اند راسته شدهطبع آ

بسامدتر  شود و برخی ویژگیهاي کم یمدیگر اگر دایرة متنهاي مورد بررسی بیش از حد گسترده گردد نتایج بررسی کلی و عمومی 
بندي شوند هم ویژگیهاي هر قسمت بهتر  هاي مورد مطالعه با معیار علمی و تحقیقی تقسیمماند در حالی که اگر متن از چشم دور می

مجلس تعزیه انتخاب شده است که  25از این رو در این بررسی . توان بررسی کرد شود و هم سیر تحول ویژگیها را می یممشخص 
  :شوند یمین بخش شامل دو گروه زیر مجالس بررسی شده در ا. ترین مجالس و مربوط به دوره قاجارند از قدیمی
  مجالس تعزیه خودسکو. الف
ي از مجالس تعزیۀ دوره ا مجموعه 1840پژوهشگر و ایرانشناس روسی در حدود سال ) م 1804-1891(»الکساندر خودسکو«

دورة فتحعلی «علق به این مجالس مت. گردآوري کرد و در پاریس به چاپ رساند» جنگ شهادت«و » تئاتر ایرانی«قاجار را با نامهاي
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مجلس از مجالس تعزیه خودسکو  12در این نوشتار ) 45: 1366ملک پور، .(هستند و احتماالً از قدیمیترین نسخ موجود هستند» شاه
  :بررسی شده است که عبارتند از

 شهادت امام حسن .1
 رفتن مسلم به کوفه .2
 شهادت طفالن مسلم .3
 حرکت امام حسین از مدینه .4
 امامآمدن حر بر سر راه  .5
 شهادت طفالن زینب .6
 شهادت علی اکبر .7
 شهادت حضرت عباس .8
 کتاب نوشتن فاطمۀ صغري .9

 گل فرستادن فاطمۀ صغري .10
 دیرانی فرنگی .11
 ایضاً دیرانی فرنگی .12

به دلیل این که تنها چاپ موجود از آثار خودسکو بسیار مغلوط است در این پژوهش نسخه چاپ سنگی این اثر نیز بازخوانی 
  .شد

 
  ه تکیه دولتمجالس تعزی. ب

حضور شاه، درباریان و اعیان در این تکیه باعث . ترین و مشهورترین مکان اجراي تعزیه در دوره قاجار است یاصلتکیه دولت 
در این پژوهش از میان مجالس . ها را در این تکیه اجرا کنند یهتعزخوانان بهترین  یهتعزگردانان و  یهتعزشده است که بهترین  یم

  :مجلس بررسی شده استکه عبارتند از 12ه تکیه دولت، تعزیۀ منسوب ب

 شست بستن دیو .1
 شهادت مسلم .2
 سر در تنور نهادن خولی .3
 شهادت امام حسین .4
 قاسم ثانی .5
 بازار شام .6
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 حوض کوثر .7
یر کردن آدم و حوا در بهشت .8 س 
 پوست کندن سر حضرت اسماعیل .9

 احمد سفاح .10
 بئرالعلم .11
 خروج مختار .12
 قانیاي فرنگ .13

. است» دورة ناصري«دهد که این مجالس به متعلق به  ها و نام نویسنده نشان می ان نسخۀ خطی این تعزیهتاریخ ذکر شده در پای
هاي خطی موجود در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی بازخوانی شده است  در این پژوهش تمام این مجالس تعزیه از روي نسخه

  .مغلوطی از آنها وجود دارد زیرا بسیاري از این مجالس هنوز چاپ نشده و یا تنها چاپهاي
  

 بررسی سطح زبانی اشعار .1
  .گردد آنچنانکه ذکر شد در سطح زبانی، به ترتیب ویژگیها و برجستگیهاي آوایی، لغوي و نحوي اشعار تعزیه مشخص می

  سطح آوایی.1. 1
 وزن. 1. 1. 1

روضی است و پیشخوانیها که ریتم و ضرب وجود  ها هنوححتی در . وزن اشعار در تعزیه از نوع وزن شعر سنتی یا همان وزن ع
ي از انواع دیگر ا نمونهدر اشعار بررسی شدههیچ . شوند کالم همچنان داراي وزن عروضی است یمکوتاه بلند  ها جملهدارد و گاه 

ه بحر طویل این پایبندي به سنت ادبی شعر فارسی آن چنان است که در برخی مجالس تعزی. وزن مانند وزنهاي عامیانهوجود ندارد
قالبی که بین نثر و نظم است  و در واقع نثري که بیت و مصراع ندارد اما همچنان وزن عروضی و نوعی قافیه . هم وجود دارد

توجهی شاعر  یبالبته باید توجه داشت اشکاالت وزنی در شعر تعزیه چشمگیر است اما این اشکاالت عموماً به خاطر ناتوانی و .دارد
  .نوع وزن شعر و یا بی وزنی آناست و نه تغییر 

وزن دست کم یک بیت ذکر شده ها فراهم آمده است و براي هر  در این بخش در ابتدا فهرست وزنهاي به کاررفته در تعزیه
  .است
 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن:  مجتث مثمن مخبون محذوف .1

 )سفاحاحمد (    به حق عترت اطهار بینواي حسین    بزرگوار خدایا به سید ثقلین 

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن: مجتث مثمن مخبون .2

  )آمدن حر بر سر راه امام(    کسم اثر برساند کجاست آنکه از آن بی  کجاست آنکه ز مسلم مرا خبر برساند 
 مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن: مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف .3

  )شهادت طفالن زینب(    این شه که شد غریب بیابان کربال    آیا نبود زینت آغوش مصطفی
 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن: مضارع مثمن اخرب .4

 )قاسم ثانی(  دم سؤال صد بار یک ره بده جوابیکر    بابا دگر نمانده بر تن توان و تابی

 فعالتن مفاعلن فعلن: خفیف مسدس مخبون .5
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 )شست بستن دیو(      که ز شست تو بند بگشاید    خدمت او برس مگر شاید 

 فاعالتن فاعالتن فاعلن: حذوفرمل مسدس م .6

 )قاسم ثانی(      پرورم اي بالکش بانوي غم    اي فداي مقدمت جان و سرم

 فعالتن فعالتن فعلن: رمل مسدس مخبون محذوف .7

 )قاسم ثانی(      پدرم واي واي از پسر بی    سرم چه کنم خاك دو عالم به

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن: رمل مثمن محذوف .8

  )قانیاي فرنگ(    منقتیالشقیایمناممنباشد حسین    ناممنباشدحسینمنشهیدکربالیم
 فعالتن فعالتن فعالتن فعلن: رمل مثمن مخبون محذوف .9

  )احمد سفاح(  خوار در دیدة اغیار جفاکار شدم    چون نگریم که حسین رفت ز کین خوار شدم
 مفاعیلن مفاعیلن فعولن: هزج مسدس محذوف .10

 )قانیاي فرنگ(      اسر کافر دین پیمبرسر    من این جا یک نفر یک شهر کافر

 مفعول مفاعلن فعولن: هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف .11

 )شهادت طفالن زینب(        با آه و فغان و شور و غوغا    گه برون آ اي عمه ز خیمه

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: هزج مثمن سالم .12

 )حوض کوثر(    لرزد موار و ناهموار میزمین و آسمان ه    لرزد وار می ندانم از چه عرش و فرش زیبق

 مفعول مفاعیل مفاعیل فعل): رباعی(هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب .13

 )حوض کوثر(      اي بلبل گل سرشت یا پیغمبر      اي شافع نیک و زشت یا پیغمبر

 مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن: هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  .14

 )حوض کوثر(    د از مرگ حسین معجرم امروزنیلی شو    اي واي شود خاك سیه بر سرم امروز

 مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن: هزج مثمن مقبوض .15

  )شهادت امام حسین(    برون درآ ز خیمه و ببین به دل شرارها    اال شهی که چاکر تو هست شهریارها
 فعولن فعولن فعولن فعل: متقارب مثمن محذوف .16

شست بستن (        فقارولی خدا صاحب ذوال    منم دست حق شیر پروردگار
 )دیو

 فع لن فعولن فع لن فعولن: متقارب مثمن اثلم .17

 )قاسم ثانی(         خیري ندیدم در دار دنیا    من نوجوانم کامی ندیدم

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: رجز مثمن سالم .18

امام حضرت  شهادت(  اي بی کس و بی اقربا مادر شود قربان تو    ي زهر جفا مادر شود قربان تو اي کشته
 )حسن

 فاعالت مفعولن فاعالت مفعولن: مقتضب مثمن مطوي مقطوع .19

حرکت امام حسین از (  آیم اي پدر ز دنبالت من پیاده می     جمله خواهران رفتند من به خانه تنهایم
  )مدینه

  مفتعلن مفتعلن فاعلن: سریع مسدس مطوي مکشوف. 20
  )خروج مختار(       دعاتا که روا گرددم این م    چوب زنید از ره جور و جفا
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 مفتعلن فاعالت مفتعلن فع: منسرح مثمن مطوي منحور. 21

  )دیرانی فرنگی(      ازهمهنقصانمنزهستومبرا    بارخدایاتوییکهذاتشریفت
 فاعلن فعل فاعلن فعل: رمل مثمن محذوف مربوع .22

  )دیرانی فرنگی(    کننظربهماکزرهجفا      وامحمداازجناندرآ
  :سازد روشن میتوجه به این فهرست مواردي را 

دهدجز چند مورد همه این اوزان  نشان می)  33: 1373شمیسا، (مقایسه این فهرست با فهرست اوزان مشهور شعر فارسی  .1
. از مشهورترین و پرکاربردترین اوزان شعر فارسی هستند به طوري که اکثراً در شعر شاعرانی مانند حافظ و سعدي به کار رفته است

 .هاي که در این پژوهش بررسی نشده اند وجود داشته باشد ن دیگري در تعزیهالبته بعید نیست اوزا

این نوع . نامطبوع وزنی است سنگین و ناخوشایند که ریتم آن چندان محسوس نیست. از وزنهاي نامطبوع خبري نیست .2
افظ، سعدي و مولوي این شود و با گذر زمان در دوره غزلسرایان بزرگی چون ح وزن بیشتر در اشعار سبک خراسانی دیده می

سرودن شعر در این وزنها دشوار است و حتی به خاطر سپردن شعري در این )  65: 1373شمیسا، .(وزنها از شعر فارسی کنار رفت
 .اوزان چندان ساده نیست

شود و در میانه  در وزن دوري هر مصراع به دو بخش مساوي تقسیم می. کمتر استفاده شده است» دوري«از وزنهاي .3
شاید این ویژگی بیان آوازي بیت را منقطع و فهم معنا را مختل کند و شاید از همین رو این نوع وزن به . توان مکث کرد مصراعمی

االرکان  متفق(اگر اوزان شعر فارسی را مانند دکتر شفیعی کدکنی به دو نوع خیزابی.نسبت دیگر آثار ادبی در شعر تعزیه کمتر است
اوزان . اند و نه خیزابی توان گفت اوزان شعر تعزیه بیشتر جویباري تقسیم کنیم می) مختلف االرکان(ویباري و ج) االرکان و متناوب

در مقابل اوزان جویباري به . کنند پذیرتر هستند و نوعی نیاز به تکرار را در ذهن شنونده ایجاد می تر و ضرب خیزابی ریتمیک
: 1381شفیعی کدکنی، (شود  شود و رکنهاي عروضی در آنها عیناً تکرار نمی میاي هستند که شوق به تکرار در آنها حس ن گونه
در سنت آوازخوانی موسیقی ایرانی نیز . و از این رو روایی تر و مالیمتر و براي آوازخوانی و نقل و روایت مناسبترند) 395-393

در تعزیه نیز چنین است . شود که وزن جویباري دارند یاوزان جویباري مطلوبتر بوده اند و معموالً اشعاري به صورت آواز خوانده م
 .اند یعنی پرکاربردترین اوزان از نوع جویباري

بیشتر اشعار تعزیه در این اوزان سروده . مجتث، خفیف،هزج، رمل و مضارع:پرکاربردترین اوزان در این بحرها هستند .4
  .است مجتث مثمن مخبون محذوفوزن هاي خودسکو قسمت اعظم ابیات در  اند به طوري که در تعزیه شده

براي نمونه مصراع نخست دو بیت زیر در دو بحر . هایی از بیتهاي ذوبحرین نیز وجود دارد نمونه) و یا اتفاقی(در موارد استثنایی 
  .این نوع ذوبحرینی در اکثر منابع عروضی ذکر شده است. رمل و سریع است

  )خروج مختار(     این زمان  جمله بیایید برم    حرمله و اشعث و خیل سران
من قاسم ثانی(    یک امانت داشت قاسم نزد من    بهر چه اي دختر شاه ز( 

براي نمونه در ابیات زیر، وزن . نکته دیگر استفاده از وزن رباعی در دیگر قالبهاست که در ادبیات فارسی سابقه زیادي ندارد
  .رباعی در سرودن رباعیاستفادهنشده است

  گشتندچگونهخواروزارومضطر      تپیغمبریارببنگرکهعتر
  نبودبهدلمطاقت وتابیدیگر      لبیکبابگشتهجگرم ازتشنه

  )دیرانی فرنگی(      ازخلدبرونفاطمهبادیدةتر      آمد ایکاشپییاریمامی
  
  تنوع وزنها در گذر زمان. 1. 1. 1. 1
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دهد تنوع اوزان به  یمي جدیدتر نشان ها تر مانند مجالس خودسکو با نسخه هاي قدیمی مقایسه اوزان به کاررفته در نسخه
درمجالس خودسکو معموالً همان اوزان پرکاربرد که پیش از این ذکر شد به کاررفته است . کاررفته در گذر زمان بیشتر شده است

  .هایی از وزنهاي دیگر که طبیعتاً کم کاربردتر هستند وارد اشعار تعزیه شده است اما کم کم نمونه
  
  سب وزن با محتواتنا. 2. 1. 1. 1

شود  یمآنچنانکه در فهرست باال مشاهده . اي کوتاه شود تناسب وزن با محتواست نکته دیگري که بد نیست به آن اشاره
البته حال و هواي اکثر . توان براي حاالت گوناگون وزن متناسب را انتخاب کرد وزنهاي به کاررفته وزنهاي متنوعی هستند و می

آور چندان خبري  آلود و غمگین است و از این رو از وزنهاي ریتمیک و نشاط تر حزن هاي قدیمی تعزیه مجالس تعزیه به ویژه
  .کند یماما در بسیاري موارد شاعر براي برجسته کردن جنبۀ حماسی و رزمی شعر از وزن شاهنامه استفاده . نیست

زند و  یمت دیو را شجاعانه ببندد به او سیلی خواهد شس براي نمونه در تعزیه شست بستن دیو وقتی شبیه حضرت علی می
  :گوید یم

  ات این زمان گوشمال به یک سیلی  دهم من همین لحظه بی قیل و قال
  به این لیف خرما به حکم خدا    حیا ببندم دو شست تو اي بی

  )شست بستن دیو(    کس از دست این بند نگشایدت     نباشد کسی چاره بنمایدت
  .امه به خوبیحالتی حماسی به شعر بخشیده استدر چنین ابیاتی وزن شاهن

مفاعلن فعالتن مفاعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف اي دیگر، در مجالس بررسی شده بیشترین ابیات در وزن  به عنوان نمونه
ر متناسب آلود است که با محتواي محزون و غمبار مجالس تعزیه بسیا  این وزن، وزنی سنگین و تا حدي غم. اند سروده شده )فعلن
  .شود آلود به کمک وزن به خوبی منتقل می براي نمونه در چند بیت زیر حالت غم. است

  من طاقت و قرار و توان کفرفت از  که    ي جهانخداي اهزار داد و دو صد آه 
  مشکلیش به عقدة گشایست راه ن که    ی چه سان دهم بر دلتسلّچه چاره  کنم
  یزیمبرانگیگه جاین اي نوحه در انو    یزیمری شرارة غم از جگر برون دم
کیبت عظما مصین ااز    )سیر کردن آدم و حوا(    یانگري ما چشمهاشود  کهي آن جاچه     گرید یهم ملَ
  
  تناسب وزن با موسیقی. 3. 1. 1. 1

توان در  یعنی تنها شعري با وزنی خاص را می. هستند» وزنی«هاي آوازي رایج در تعزیه در اصطالح  ها و گوشه برخی از نغمه
هاي وزنی آواز ایرانی  برخی از وزنهایی که در گوشه. گیرد از این رو وزن برخی از اشعار تحت تأثیر آواز قرار می. آنها اجرا کرد

  :تعزیه کاربرد دارند عبارتند ازدر 
 گوشۀ رجز): فعولن فعولن فعولن فعل(متقارب مثمن محذوف .1

 ۀبختیاريگوش): مفاعیلن مفاعیلن فعولن(هزج مسدس محذوف .2

 گوشۀ مثنوي): فاعالتن فاعالتن فاعلن(رمل مسدس محذوف .3

 گوشۀلیلی و مجنون): مفعول مفاعلن فعولن(هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف .4

 گوشۀ راك عبداهللا): فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(رمل مثمن مقبوض محذوف .5

 گوشۀ جغتایی): مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن(هزج مثمن مقبوض .6

 گوشۀچوپانی): مفاعیلن مفاعیلن فعولن(حذوفهزج مسدس م .7
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  تغییر وزن. 4. 1. 1. 1
تواند تأثیري بر  یکی از مواردي که می. کند و این تغییر وزن به نظر منطق خاصی ندارد در متن تعزیه وزن اشعار مدام تغییر می

از . وسیقی به وزن خاصی وابسته استهاي م آنچنان که در بخش قبل ذکر شد اجراي بعضی گوشه. وزن داشته باشد موسیقی است
با این حال در مجموع تغییر وزن . طرفی دیگرگاه ارتباط معنایی کالم با حال و هواي وزن نیز در انتخاب وزن بی تأثیر نبوده است

  .ده شده استمثالً در دو بیت زیر که موقوف المعانی هستند بدون هیچ منطقی از سه وزن استفا. نظم است اشعار بسیار آشفته و بی
  خیبر کنندة کبارم جد حق به      پیغمبر حق به بارالها
  )صغري فاطمه فرستادن گل(    دین برسرور به برسانش    معین باش ازکرم را جوان این

  
  اشکاالت وزنی. 5. 1. 1. 1

م در گویندة شعر، منشأ این اشکاالت را باید ه. آزار است آن چنان که ذکر شد اشکاالت وزنی در اشعار تعزیه چشمگیر و دل
  :هم در فرم بیان و هم در مخاطب جستجو کرد

عیب بودن شعر، یکی از عوامل  تسلط کم شاعر بر شعر و کم بودن حساسیت و دقت او براي بی: شاعر شعر تعزیه .1
 .بروزاشکاالت وزنی است

واع اشکاالت وزنی نشان در ادامه بررسی ان. پوشاند بیان آوازي شعر اشکاالت کوچک و بزرگ وزن را می: فرم بیان .2
در حالی که اگر شعر دکلمه شود و عنصر آواز از آن حذف شود . دهد برخی ازاشکاالت ناشی از همین بیان آوازي شعراست می

 .شود توان گذشت و گاه خواندن شعر ناممکن می از این اشکاالت به راحتی نمی

. بسیاري از این اشکاالت براي آنها محسوس نبوده است اند که سواد بوده مخاطب اصلی تعزیه مردم عادي و کم: مخاطب .3
 .آمدند ها گرد نمی آنها براي شنیدن شعري هنرمندانه و عاري از اشکاالت وزنی در تکیه

خوانده است که طبیعتاً احتمال  خوان بداهه و در حال اجراي تعزیه بیتهایی می رسد گاهی تعزیه به نظر می: گویی بداهه .4
 .ر این بیتها زیاد استوجود اشکال وزنی د

هاي تکیه دولت کمتر است و این موضع احتماالً به دو  نسبت به تعزیه)و معنایی(هاي خودسکو مشکالت وزنی البته در تعزیه
اول این که با گذر زمان دقت شاعران کم و ایرادات وزنی زیاد شده است و دوم این که بروز برخی اشکاالت به خاطر . دلیل است
 .یا به خاطر سپردن اشعار بوده استاستنساخها 

  :مهمترین و پرشمارترین اشکاالت وزنی به قرار زیر است
  هایی خارج از شعر استفاده از واژه .1

  :کم در اصل نسخه وارد شده است اي به شعر اضافه شده و این واژه کم گاهی به هنگام آواز به اقتضاي حال و معنا، واژه
شهادت امام (  داد هی بیداد هی)بابا یا علی(کشند فرزند زهرا می    لک ريوه چه آشوبی به پا شد از براي م

  )حسین
الم اي بی شهادت امام حسین(   ور نه منعت آب از چه اندر این صحرا بود  بگو تو کیستی) آقا(کس و یاور   الس(  

  .شده استتوان نشانه سستی شعر دانست بلکه بیان آوازي شعر باعث این اشکال  البته این مورد را نمی

  صامت اضافه در پایان هجاي بلند .2
این . شود کند که موجب معیوب شدن وزن می اضافه شدن یک صامت در پایان هجاي بلند آن را به هجاي کشیده تبدیل می

  :زائد است و وزن را مختل کرده است» مگویید«در پایان واژه » د«براي نمونه در بیت زیر . ایراد در اشعار تعزیه فراوان است
  )قاسم ثانی(  چه سازم کار بر من تنگ گشته      سنگ گشته  مادرش دل مگویید
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  :هاي دیگر نمونه
  )قاسم ثانی(      حاللم از راه احسان سازید    جمع رفیقان خیل محبان

  »سازید«در پایان » د«
  )حوض کوثر(      در کنار حوض کوثر بایستد    علی را کن خبر با دیدة تر

  »بایستد«در » س«
  .اند شود شاعران حساسیتی درباره آن نداشته رسد از آنجایی که هنگام آواز خواندن این اشکال به راحتی پوشانده می به نظر می

  اشکاالت جدي در وزنهاي دشوار .3
وزنی در وزنهاي  این بی. توان ایراد آن را به یک یا دو واج و هجا محدود کرد در برخی ابیات وزن کامالً معیوب است و نمی

وزن بدانیم هر چند  براي نمونه بیت زیر در این وزن است اما بهتر است آن را بی. انند بحر مجتث و مضارع وجود دارددشوارتر م
  .قصد شاعر سرودن شعري موزون بوده است
  )شهادت امام حسین(    که جفا و وفا هیچ اعتبار ندارد    امان ز چرخ که یک لحظه قرار ندارد

  و یا مصراع نخست بیت زیر 
  )بئرالعلم(    علیم و عالم و اعلم صنیع و فرد     اي کریم و بزرگوار رحیماي خد

  دیگر اشکاالت کوچک .4
باید مانند همزه در نظر گرفته شود و هنگام » ع«مانند اینکه در مصراع زیر . خورد اشکاالت کوچک دیگري هم به چشم می

  :تلفظ حذف شود
  )مجلس شست بستن دیو(    مش وصی و نایب آنعپسر     هست ختم پیمبران به جهان

  :در بیت زیر که باید بصورت مشدد تلفظ شود» عمو«و یا واژه 
  )شهادت امام حسین(       شناسی عرب عموي من را می    کنم این خود نخواهد التماسی

  .باشد» عمه«مشدد تلفظ شده که شاید به تقلید از تلفظ واژة » عمو«البته در موارد زیادي 
  
  قافیه. 2. 1. 1

در متنهاي . سرودن ابیاتی داراي قافیه و در قالبهاي شعري بوده استشن است این است که قصد شاعران شعر تعزیه آنچه رو
هاي نادري از قافیه درونی نیز  حتی نمونه. تعزیه بیتی که هیچ نوعی از قافیه و یا دست کم ردیف را نداشته باشد  کمیاب است

  :وجود دارد؛مانند
  )حوض کوثر(  کجا باشد علی باباي با غم مبتالي من    دشنهصد پاره از منم  تشنهمنم سقّا منم 
  نمونۀ دیگر

  )شهادت طفالن زینب(   تر تر آهسته آهستهما آتش مزن بر جان     ها خیمهاز پیش روي  حیا بیرو دورتر اي 
  
  اشکاالت قافیه. 1. 2. 1. 1

هایی از این عیوب  ار ادبی پرحجم و داستان گونه نیز نمونهاشکاالت و عیوب قافیه در تعزیه فراوان است که البته در برخی آث
  :این اشکاالت شامل موارد ذیل است. شود دیده می

  ردیف به جاي قافیه .1
  :مانند. گویا شاعر به ردیف اکتفا کرده است. قافیه بیتهایی هستند که ردیف دارند اما قافیه ندارند گروه مهمی از بیتهایی بی
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  )شهادت امام حسین(  کنی گهی به زمین گهی نظر به سما می    روي زمین چرا فداي تو اي پادشاه
ر نیلی مرا به سر نشود    خدا کند که شب عیش من به خیر شود عجشهادتامام حسن(   دوباره م(  

  )دیرانی فرنگی(    توراچواکبروقاسمکنمزجاننومید    تونامآبمبرپیشمنایانومید
  .این وضعیت در ردیفهاي طوالنی چشمگیرتر است

ك شیر خدا هم ز همین فرقه شکست    زانکه دندان پیمبر ز همین فرقه شکست احمد سفاح(    تار(  
       زوال وقت مدد است یا رازق بی      یا خالق روزگار وقت مدد است

 )بئرالعلم(

  )احمد سفاح(   نبود و نمانده دگر هیچ چیز      قدیمی که جز ذات تو هیچ چیز

  )حروف شبیه به هم(اکفا  .2
. شبیه به هم دارند)آخرین حرف واژة قافیه(هاي پایانی دو مصراعهجا و حروف روي ات به ظاهر قافیه ندارند اما واژهبرخی ابی
کفا«این عیب را  است که از نظر » ن«و » م«هاي قافیه  براي نمونه در بین زیر حرف روي در واژه) 107: 1373شمیسا، .(نامند یم» ا

  .آوایی به هم نزدیکند
  )کوفهیل به عقرفتن مسلم ابن (   ینبربرم به خلد  یمي تو را آرزو که    یمابراهی من دمي تو بوسم رو کهیا ب

  :هایی دیگر نمونه
  )ایضاً دیرانی فرنگی(  جماعتیپیخونخواهیامامزمان    چنینبدانتودراینوقتاینکوفرجام

  ایطا  .3
  )108: 1373شمیسا، (. ها هاي قافیه با تکرار یک جزء ثابت در پایان واژه یعنی ساختن واژه» ایطا«

  )قاسم ثانی(    یا علی فریاد از این مشرکان      یا محمد داد از ظلم خسان
  »ان«با تکرار نشانه جمع 

  )احمد سفاح(   چه آمد از آن قوم بدشعار کربالدر     شعار یا معدلتای به جان من تو دان
  »شعار«با تکرار واژة  

 اقوا .4
قوا« ت در هجاي» ا106: 1373شمیسا، .(آخر قافیه است یکسان نبودن مصو(  

میشتن خوغرور و حرص و غضب را ز  م غری و کسی ببه   کن کَ شهادت طفالن مسلم(   کنیبی ما ترح(  
م«فتحه و در » کم«مصوت در  ضمه است» ترح.  

 )شهادت طفالن زینب(      یک اسب دگر کنید حاضر    اي غمزدگان آل حیدر
  .کسره است» حاضر«در فتحه و » حیدر«که آخرین مصوت در 

لُو .5  غُ

: 1373شمیسا، (.آن است که آخرین صامت هجاي آخر قافیه در یک مصراع ساکن باشد و در مصراع دیگر متحرك» غلو«
109(  

  )قاسم ثانی(        لرزد می دیدهقابض روح     لرزد می بیدبدنت مثل  
  تلفظ غیرمعیار .6

  .ها را برگزید ظ معیار واژهدر این موارد براي ایجاد قافیه باید تلفظی غیر از تلف
  :در بیت زیر که باید هجاي آخر با فتحه تلفظ شود» مرتبه«گاهی باید تلفظ تاریخی و قدیم را برگزید مانند تلفظ واژه 
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  )بئرالعلم(    نیست کس را این شجاعت تا نماید عزم ره    اي ملک دربان رفیع القدر عالی مرتبه
  .یی شاعر را به گمان افکنده که دو واژه قافیه هستندرسد تنها شباهت امال و گاه به نظر می

  )حوض کوثر(    کنند جاروب هر سو خاك ره می    حوریان یک جانب از زلف و مژه
  تلفظ شکسته و گفتاري .7

  .شود به روشنی ادا نمی» آ«پس از مصوت » ه«در تلفظ شکسته و گفتاریدر بسیاري کلمات واج 
رفتن مسلم ابن عقیل به (  به دست ساقی کوثر علی ولی اهللا    که آب خوردن من اوفتاده به روز جزا

  )کوفه
 بی توجهی به امال .8

البته از آنجا که شعر تعزیه . در مواردي این مورد رعایت نشده است. به جز تطابق آوایی تطابق امالیی نیز در قافیه مرسوم است
  .ه این عیب توجهی نشده استبیند ب براي مخاطب همیشه شعري شنیداري است و صورت مکتوب آن را نمی

  )احمد سفاح(    که اصل مقصد و مطلب تو را شود تابوت    هاي نامربوط ببند لب تو از این گفته
  
  ردیف. 1.3. 1

دوم اینکه به معناي بیت جهت خاصی . کند یماول اینکه موسیقی لفظی را بیشتر و زیباتر . ردیف در شعر دو تأثیر مهم دارد
کند و از این  هر دوي این ویژگیها شعر را از حالت روان و ساده آن دور می. دهد را در تنگنایی قرار می کند و گاه آن تحمیل می

کند شمار ابیات  افکند و معنی را سرراست و به دور از هنرنماییهاي زبانی ارائه می رو در شعر تعزیه که شاعر خود را به سختی نمی
  .سرایی است اعی دارد که بررسی آن مؤید همین گرایش شاعر تعزیه به سادهردیف در تعزیه انو. مردف چندان زیاد نیست

 ردیفهاي کوتاه .1

بخش مهمی از ردیفها هستند که باید آنها را ... ردیفهاي کوتاه اعم از ضمیر، نشانه جمع، نشانه مفعول، قیدهاي پرسش و
  .ردیفهایی ساده و ابتدایی دانست
  )بئرالعلم(      بهه اندر خاك راهتبسایم ج    بیا از مهر بوسم دست و پایت
  )سیر کردن آدم و حوا(    عالوه ساختی از تن برون تو جانم را    ایا امین خدا سوختی روانم را 
  )بئرالعلم(      تا چه آید بر او ز همت تو    مددي خواسته ز حضرت تو

  )حسین شهادت امام(    خرد نزاع چرا به دوست بی سبب اي بی  ز قرب دوست ابا از چه امتناع چرا
 .بخش مهمی از بیتهاي مردف چنین ردیفهایی دارند

 ردیفهاي فعلی .2

  .بخش دیگري از ردیفها، فعلها هستند که البته اکثر آنها فعلهاي اسنادي و پرکاربردند و فعلهاي خاص بسیار کمیابند
النیه دود دل کبابم شد    امان و آه خدایا که طاق و تابم شد سیر کردن آدم و حوا(    برون ع(  

سیر کردن آدم و (که ضرب سکۀ نامش به طاق عرش خداست     ز کردگار جهان نام اطهرش زهراست
  )حوا

  )سیر کردن آدم و حوا(  از این بشارت فرخنده کامران گشتم    هزار شکر خدایا که شادمان گشتم
  )بئرالعلم(    نقص بر کفر کین دچار شود      اي بنی جان خدا چو یار شود

  )شهادت امام حسین(    بر پدر چند کتابت دارم       رماي عرب بر تو حکایت دا
  )سیر کردن آدم و حوا(  آید که بر تو سخت کالمش شدید می      آید مگر چه واقع عظما پدید می
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  )شهادت امام حسین(    بوسی رسید گه عشرت و دیده      دم عیش و گاه عروسی رسید
 )حوض کوثر(  وفانی شکست کشتی اسالم ناگردیده ط    آه و واویال که ارکان مسلمانی شکست

 ردیفهاي اسمی .3

  .در تعزیه نیز این نوع ردیف بسیار کم شمار است. ردیف اسمی نسبت به دو نوع قبلی ردیف دشوارتر است
  )سیر کردن آدم و حوا(  عزیز دادگر اي شاه تاجدار جنان      ایا صفی خدا سرو جویبار جنان

 ردیفهاي منادایی .4

دانید بسیاري از اشعار تعزیه  آن چنان که می. دانست» ردیف منادایی«شعر تعزیه را شاید بتوان ویژگی سبکی ردیف در 
گونه منادا همراه یا بدون  از این رو در مواردي در بیتهاي مثنوي یا غزل. گفتگوست و به همین جهت منادا در آن فراوان است

  .گیرد حروف ندا ردیف قرار می
شهادت امام (  شمار اي ذوالجناح  بر تو هم دارم سفارش بی    سپار اي ذوالجناح اي همایون توسن گردون

  )حسین
  )شهادت امام حسین(  ي فاطمهابار  ي تو آه شعلهداری کتا به   ي فاطمهایمار و زار بیب اندر وطن غري ا

  )شهادت علی اکبر(  دیگري پسري چون تو ندارم علی اکبر  اي تازه جوان کشتۀ زارم علی اکبر
  اسم خاص .5

گیرد که از این جهت نیز شعر تعزیه  ابیات اسامی خاص به ویژه نام شخصیتهاي اصلی تعزیه ردیف شعر قرار میدر برخی از 
  .ویژه و متمایز است

  )شهادت امام حسین(  ینحسي کویست با من همسفر تا بر سر ک  ینحسي سوروم  یمي محبان اقاصدم من 
  )شهادت امام حسین(     د در بر زینبکه چاك پیرهن صبر با    کفن مپوش برادر تو در برابر زینب

 ردیفهاي عبارتی .6

هایی از آن را یافت و  توان نمونه ردیفهایی شامل چند واژه که معموالً دشوارند و به اقتضاي سادگی شعر تعزیه به سختی می
 .شوند معموالً در ابیات مثنوي دیده می

ب یعنی چه احمد سفاح(     نه ادب یعنی چه نه به تو شرم و حیا و    اي صدیف این همه آزار و تَع(  
  
  ها واژه  معیار غیر تلفظ. 4. 1. 1

این ویژگی زبان شعر را براي مخاطب اندکی پیچیده و دیریاب . شود در این موارد تلفظ معیار و امروزین واژه رعایت نمی
  .این تغییرات در اشعار تعزیه به شکلهاي گوناگون است.کند می

رود که براي مخاطب ادب دان این  ها به کار می لفظ و صورت آوایی کهن و ادبی واژهگاهی ت: تلفظهاي کهن و ادبی .1
و » گرسنگی«هاي  براي نمونه تلفظ واژه. این موارد نشانی از آشنایی شاعران تعزیه به شعر کهن فارسی است. موارد آشناست

 .شنوند مکسور خوانده» س«در دو بیت زیر که باید با تلفظ قدیمی یعنی با » گلستان«

نگی طاقتم نمانده دگر    قسم به جان عزیز تو و به روح پدر شهادت طفالن(    ز تاب گرس(  
تان بهشت سیر کردن آدم و حوا(     دو صد صفا ز صفایت به بوستان بهشت    شکفته باد ز روي تو گُلس(  

  »بد«به » بود«تخفیف  
  )حوض کوثر(     روزگار جان به دیوي ستمگري ز بنی    قبل از وجود و خلقت آدم بدي ددي

  »که بود«ترکیب و تخفیف 
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بود حجه شهادت امام (    باشد حسین فرزند پیغمبر امام عصر می    اهللا کیست آن سرور امام عصر ک
  )حسین

عیب سعدي نیز  ساکن شدن حرف پیش از ضمیر متصل که در شعر فارسی رایج بوده است و حتی در زبان شعري روان و بی
  .وجود دارد
  )احمد سفاح(   شکافت فرق علی را ز تیغ جور و ستم      ز اهل ستم نامش زادة ملجمیکی 

  حذف همزه .2
  »فگار«به » افگار«

  )قاسم ثانی(    یتیم و بیوه فراريِ هر دیار شدم      منم که در سفر کربال فگار شدم
  »اند ستاده«به » اند ایستاده«

  )حوض کوثر(  به حسن و زیبایی اند ز هر سو ستاده    آرایی چه روي داده که حوران به جنت
  سابقه در تنگناي وزن تلفظهاي کم .3

  در بیت زیر » طرف«در » ر«مانند ساکن خواند 
  )بئرالعلم(    که با صالبت و غرّش به طرف ما آمد      ندانم آه که این اژدر از کجا آمد

  :سابقه است که بی» فرموش«به » فراموش«کوتاه شدن
  )شهادت امام حسین(    ات دگر فرموش باد ه کامیتشن    سیر گشتی آب خوردي نوش باد

  .که هیچ سابقه اي ندارد و براي مخاطب ناآشنا با شعر تعزیه کامالً نامفهوم است» مدار«به » مدارا«تبدیل شدن 
  )شهادت مسلم(  بدا به حال شما که ز من فرار کنید    خوشا به حال شما که به من مدار کنید

  »و«تلفظ 
  .شود شود اما در شعر تعزیه گاه به صورت و تلفظ می ُ تلفظ می–یشه در شعر فارسی هم» و«

  )قاسم ثانی(  میان سر و تنت طرح دوري اندازم    بگو شهاده سر از پیکرت جدا سازم
  حذف و اضافۀ تشدید  .4

  .مشدد شده است» بم«در واژه » م«براي نمونه دربیت زیر . شود گاه براي رعایت وزن تشدیدي کم و زیاد می
  )شهادت امام حسین(  هوا هوا کنان هوا چو زیر و بم تارها    زنگ طبل و کرّنا فتد بر آسمان صداز 

  .شود تشدید ندارد که معموالً مشدد تلفظ می» هم«اما در بیت زیر برعکس واژه 
  )حوض کوثر(   در خلد هم و غم و مصیبت نبود    گفتی به بهشت درد و محنت نبود

  هاي گویشی تلفظ .5
شده  خوانده می» چه«که در تلفظ عامیانه » چو«براي نمونه واژه . برخی واژه را یافت) و گاه قدیمی(ن تلفظ محلیتوا گاهی می

  .نگارنده این تلفظ را در آواز تعزیه خوانان شنیده است. است
 )شهادت حضرت عباس(مگر شهادت عباس در نظر داري     چرا چه مرغ هما سر به زیر پر داري

  گرفته لرزانی سبب چراست که چون تب      بهار گریانی چرا ز دیده چه ابر
  )آمدن حر بر سر راه حضرت(  

  )شهادتامام حسن(  در آشیان جدایی بر آوري شیون    تو همچه مرغ چمن از فراق روي حسین
  .شود با فتحه تلفظ می» ي«، صامت »یک«و یا در بیت زیر با توجه به قافیه در واژه 

  )قاسم ثانی(  چند بودي زخمهایش ال به شک    هزار و نهصد و پنجاه و یک یک
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  اماله .6
  .هاي قافیه است اماله در شعر تعزیه بیشتر در خدمت ساختن واژه. اماله به معنی میل دادن مصوتی به مصوتی دیگر است

  :»فدیک«به » فداك«امالۀ 
الم اي دربه دیک الس   )قاسم ثانی(  دوست گر دشمن سالمت را علیک      در روحی فَ

  :»لوي«به ) پرچم(»لوا«امالۀ 
  )شهادت امام حسین(گیرم اکنون این حسین به باشد از شاهان کی     زینب اي همشیرة اوالد سلطان لوي

  »سنین«به ) نیزه(»سنان«امالۀ 
  )قاسم ثانی(    به مثل شوهر تو خدمت امام حسین    که جان سپر بنماید به زیر تیغ و سنین

  )حوض کوثر(    سین آمدپسر ارشد ح      پاره از خنجر و سنین آمد
  .بارها تکرار شده است» حسین«با » سنین«این اماله براي قافیه کردن

  
  هاي لفظی آرایه. 5. 1. 1
  جناس. 1. 5. 1. 1

شمیسا، (.نامند جنسیآوایی دو واژه را جناس می جناس انواعی دارد که به طور کلی هم. ي لفظی جناس است مهمترین آرایه
نوع دشوار و . گیرد جناس آرایه چندان پربسامدي نیست اما شاعر گاه براي هنرنمایی از این آرایه بهره میدر شعر تعزیه  )39: 1379

  ..هاي آن اندك است است که نمونه» جناس تام«زیباتر جناس 
  :هایی براي جناس تام نمونه

  )بئرالعلم(    گزاریت این گونه کارزار جز شکر حق    اي شیر حق به حقّ خدا نیست حقّ کس
ین: حق   قدرت و اختیار: حق    براي ذکر قسم: حق    خدا: حق د  

  )شهادت امام حسین(   آبی تو بودي آبدار اي ذوالفقار روز بی  خشکی لب خشک تو از خون بود تر وقت لب
  )درباره شمشیر(تیزي و برندگی: آبداري  تشنگی: آبی بی    :جناس همراه تضاد

  :خورد یمتعزیه به چشم هایی از جناس دیگر انواع نیز در شعر  نمونه
  )حوض کوثر(    حکیمکل  حکیم محکم حاکم حکمبه       ام به کمند رضا سر تسلیم نهاده

  )شهادت امام حسین(        شدبی نظام جهان  نظاماین  نظماز       امام شد نظم منظماي قدسیان 
  )بئرالعلم(    صنیع و فرد قدیماعلم و  عالمو  علیم      اي خداي کریم و بزرگوار رحیم

  )بئرالعلم(       مشیرو  مشاراي به هر کارها       اي وزیر باتدبیر» شاوران«
شهادت امام (     است با تو نزاع مرا زیادتر اینک شده      ابداعو  مبدعایا کریم عطابخش 

  )حسین
  )حوض کوثر(      والیواالبه حکم حضرت       ایا اي حوریان خلد اعال

  .توان آن را اتفاقی دانست اال مشخص است و نمیدقت و تالش شاعر در آفرینش جناس در ابیات ب
  تکرار. 2. 5. 1. 1

این تکرار تأثیري بالغی دارد و گاه بسیار هنري  )156: 1385داد، ( .آورد در آرایه تکرار شاعر یا نویسنده لفظی را مکرر می
  .کید و بیان احساسات استاما در شعر تعزیهدر اکثر موارد تکرار براي نوعی تأ. است و با مفهوم بیت تناسب دارد

  )قاسم ثانی(      امان از شهر غربت شهر غربت       لب از زهرِ غربت  بگو اي نوش
  )قاسم ثانی(      امان از دست این جالد جالد      بیا مادر بیا فریاد فریاد



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 567

تان تان اي ام تان اي ام بر شمایم چون پدر من مهربان      ام       
  )پوست کندن سر اسماعیل( 

شهادت امام (    حجاب بی حکم یزدان شد که تابی       تاب اي آفتابآفتاب اي آف
  )حسین
  
 هاي لفظی دیگر آرایه. 3. 5. 1. 1

شود و با توجه به  هاي مشخصی در اشعار بررسی شده دیده نمی هاي لفظی مانند واج آرایی یا صدامعنایی، نمونه از دیگر آرایه
  :شود اي از آرایه ترصیع ذکر می تنها نمونه. نیست سادگی زبانی تعزیه این موضوع عجیب و دور از ذهن

  ملکاست کدامین درج گوهر      است فلک کدامین برج اختر
یر این خوردمی غذا چه      پرورغم این میخورد دوا چه پاکس  
ایضاً دیرانی (    جگر لخت جز به هست غذا چه      بصر جزخون به هست دوا چه
  )فرنگی
  
  :لغوي. 2. 1
  و اصطالحات امروزین و عامیانه ها واژه. 1. 2. 1

بخشی از این سادگی زبانی به خاطر . هاي ادبی و کهن چندان چشمگیر نیست زبان در شعر تعزیه ساده است و استفاده از واژه
. باید گفت چشمگیرترین ویژگی زبانی تعزیه همین ویژگی است. ها و اصطالحات عامیانه و امروزین است استفاده فراوان از واژه

اند و در شعري  برند که هرگز شخصیت ادبی نداشته هایی را به کار می ی پروایی شاعران تعزیه در این امر چنان است که گاه واژهب
  .شود ها در ادامه ذکر می هایی از این واژه نمونه. اند و اصطالحاتی عامیانه و گاه کوچه بازاري هستند به کار نرفته

  :اما در تعزیه در همان معنی عامیانه و همیشگی به کار رفته است کاربرد شعري ندارد» اصالً«واژه 
  )پوست کندن سر اسماعیل (      رحمی گل من  سرشته زآب بی   نباشد رحم اصالً بر دل من

  .به کار رفته است» جا کردن بحث بی«اي دیگر ترکیب امروزین  در نمونه
  )شهادت امام حسین(      جا مکن تو با یزدان بحث بی    نورد سرگردان اي بیابان

  .کامالً عامیانه است» نگفتی من یک درخترکی علیل دارم«در بیت زیر عبارت 
  )شهادت امام حسین(  من یک علیله دخترکی دارم اي پدر    رفتی به کربال و نگفتی که در وطن

  .که اصطالحی امروزین و اداري است» خدمات«کاربرد واژه 
  )بئرالعلم(  رود به خیال مبارکش خطرات   نمی    از آنکه خواجه چو دارد غالم در خدمات

  :براي نمونه. ها و اصطالحاتی دور از ادب و نزاکت استفاده شده است حتی گاه واژه
  )بئرالعلم(  که آن قدر گشتی تو مست غرور       شعور ایا کافر ملحد بی: بی شعور
  )شهادت امام حسین(  م زناامام را نکشد کس به غیر تخ  گمان کشته شدن را مکن تو اي آقا: تخم زنا
  )شهادت طفالن زینب(    عباس منام پیش چند تا بري    نسناس مایمعلون بهر کن بیان: نسناس

  دین و جفاکار ز سگ کمتر گمره، ز چه این قدر زنی الف گزاف و بنمایی تو به من اي زنازادة بی: زنازاده، ز سگ کمتر
  )باسبحر طویل، شهادت حضرت ع(              ...لشگر خود را 

  :ها و اصطالحات عامیانه و امروزین هاي دیگر از واژه و نمونه
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شهادت امام (     بوسی رسید  گه عشرت و دیده      دم عیش و گاه عروسی رسید: بوسی در دیده
  )حسین
  :به معنی انجام دادن کار در» زحمت کشیدن«

ه    ام از خون دل بهر پدر کاغذي بنوشته شهادت امام حسین(  جان زحمتی کش قاصدي بهرم بیار اي جد(  
  خانمان در به معنی سرگردان و بی» ویالن«

سر در تنور (       مادر طفالن ویالن حسین      اي انیس و مونس جان حسین
  )نهادن خولی
  در» بد دردي است«عبارت 

       دري بد دردي است به خدا دربه      پدري بد دري است شیعیان بی
  )قاسم ثانی(

  گاه در در معنی وطن و زاد» والیت«
  )قاسم ثانی(    ایم که هر کس کند اذیت ما چه کرده    ي ما شهر ما والیت ما کجاست خانه

  به عنوان شاخص و لقب» جناب«واژه 
  )قاسم ثانی(      ز بند غم بنمایم ایا جناب آزاد      ایا جناب معلم دل مرا کن شاد

  :استفاده شده است؛ براي نمونه» باب«و گاه » بابا«ه پدر از به اقتضاي بیان صیمی و تأثرانگیز تعزیه در بیشتر موارد به جاي واژ
  )قاسم ثانی(    هزار حیف که جز چشم تر ندارد این    هزار حیف که بابا به سر ندارد این

  )قاسم ثانی(      ز بند غم بنمایم ایا جناب آزاد       ایا جناب معلم دل مرا کن شاد
  در بیت» نوش جان کردن «عبارت امروزین 

  )قاسم ثانی(    نوش جان کن قدري از این آب و نان    جسم و قوت جسم و جاناي قواي 
  .انگیزد یمدر بیت زیر حس ترحم مخاطب را بر »  کرده کجگردن «ترکیب عامیانه 
گر گردن کج ن   )قاسم ثانی(      ي او چه کند مادرك مرده      ي او کرده بِ

  :رود یمشود اما در متن تعزیه شوهر فراوان به کار  یمفاده است» شوي«در متن ادبی از واژه » شوهر«معموالً براي واژه 
  )قاسم ثانی(     چگونه اشک نبارم که شوهرم مرده    افسرده  علیک من به تو اي خواهر دل

  
  سابقه هاي مرکب نو و کم واژه. 2. 2. 1

نو و کم واژه« یکی از مهمترین ویژگیهاي زبانی متنهاي تعزیه وجود  هایی هستند  این واژه عموماً واژه. است» سابقه  هاي مرکبِ
اي براي مفهوم مورد نظر،  رسد با توجه به معانی ابیات و یا در تنگناي یافتن واژه به نظر می. شوند که تنها در متنهاي تعزیه دیده می

  .کنند هاي مرکب عیوب دستوري دارند و افاده معنا نمی شاعر واژه مرکبی جعل کرده که گاه این واژه
براي نمونه واژه . اي است که داراي مفعول است الگوهاي ساخت واژه مرکب در زبان فارسی فشرده کردن جمله یکی از

هاي مرکب ساخته شده در تعزیه نیز از این  بسیاري از واژه. است» کسی که خط خوشی دارد«فشرده جمله » خوش خط«مرکب 
  :اند؛ براي نمونه گونه ساحته شده

ی لقب ی داردکسی که لقب : ام ام.  
الم اي سرور امی  حوض کوثر(    اي وجودت آفرینش را سبب      لقب الس(  

  :هاي مرکّب هاي دیگر از انواع واژه و نمونه



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 569

  )شست بستن دیو(  زد یک طپانچه بر رخ آن گبر بدشعار    بر بست شست او به دو دست یداللهی: بدشعار
  )بئرالعلم(     کرت و حیرتاز چه داري تو ف      جان فداي تو اي فلک رفعت: فلک رفعت
  )قاسم ثانی(      اماد نوجوان مرده عروس قاسم د    منم زبیده پدرکشته مادر افسرده: مادر افسرده
اس      که به لطف خداي فضل اساس: فضل اساس بئرالعلم(     کنم آسوده ملکت شم(  

هایی که چندان معناي  نمونه و البته. است ها زیبا و هنرمندانه است و باعث غناي واژگان شعر تعزیه شده برخی از این نمونه
  .خورد یمدرستی ندارند نیز به چشم 

  .دهد معنی بخت برگشته را نمی» طالع گشته«در بیت زیر ترکیب 
  )قاسم ثانی(      برادر مرده شوهرکشته است این    است این   گشته یکی گفتا که طالع

  .تی دارد درست نیست زیرا درشتی براي کینه چندان کاربردي نداردبه معنی آنکه کینۀ درش» درشت کینه«و یا  در بیت زیر 
  )شهادتامام حسن(   ي کردینه سپهرا ستم به من کدرشت     يکردیشتن خو کار فلکایزه گر ست
  
  هاي کهن و ادبی واژه. 3. 2. 1

دهد شاعر و مخاطب تا  ان میها نش تعداد این واژه. هاي کهن و ادبی آن است یکی از ویژگیهاي زبانی مهم یک متن ادبی واژه
هاي تعزیه از نظر این ویژگیهاي زبانی یکدست نیستند و حتی گاه  باید دانست که همه نسخه. چه حد دلبسته این نوع از زبان هستند

کار هاي ادبی و کهن در متنها به  دهد گاه واژه بررسی متنهاي تعزیه نشان می. خورد در یک نسخه معین این نایکدستی به چشم می
دهد شاعر با شعر ادب گذشته کامالً آشنایی داشته است و از طرفی فهم چنین ابیاتی براي مخاطب  رفته است به طوري که نشان می

  .هایی از این واژه آمده است در ادامه نمونه. عادي و عامی دشوار است
شهادت امام (  دخورشید آسمان علی در غَمام ش  سکون یا مصطفی زمین و زمان گشته بی    ابر: غمام

  )حسین
  )بئرالعلم(    ام شست دیو به مردانگی بسته  حیله و رنگ و ریو منم آن که بی    مکر: ریو

  )شهادت امام حسین(    باز برپا کرده منجوق جدال    زودتر بشتاب کان نیکوخصال  پرچم: منجوق
نّار نّار ب  ادب کم کن فساد لب ببند اي بی  کمربندمسیحیان :ز پوست کندن (    اد   لعنت حق بر بت و ز

  )سر اسماعیل
غا  لقا بگو تو اول بار اي زن خجسته  ناراست: دغا سر در تنور نهادن (   محب آل رسولی تو یا ز قوم د
  )خولی

برا  برا که بس در او ورق است  غبارآلود: غَ   )بئرالعلم(    جاي شماس هفتمین طبق است  تخت غَ
  )حوض کوثر(    نهم به پایۀ میزان قادر معبود  وددراعۀ حسنم را که هست زهرآل  نوعی لباس: دراعه
  )حوض کوثر(  بنه به حکم خدا پاي بر لب کوثر  بگیر جام زبرجد به دست اي سرور  نوعی زمرد: زبرجد

برَق  س و استَ ند برَق انداز  کنار چشمه کوثر به اعزاز  نوعی دیبا: س س و استَ ند فروش از س    
  )حوض کوثر(  
  )حوض کوثر(      آسمان مروت و احسان    ن امن و اماناي خدیو زمی  سلطان: خدیو
بیان بیان توست  کودکان: صقاسم ثانی(    صد معلم طفل ابجدخوان توست  پیر ما دانش جوان ص(  
زمین و آسمان هموار و ناهموار     لرزد وار می ندانم از چه عرش و فرش زیبق    جیوه: زیبق

  )حوض کوثر(لرزد    می
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ك هات  عروسی  فرق سر: تار ه    مبارك باد جد ك باد جد حوض کوثر(      گل عیشت به تار(  
    یاگوي ا کردهین سفر خوف ز    یجاهي  یشهبیر شي امسلم     نبرد: یجاه

  )شهادت مسلم(  
  
  ساخت فعلها. 4. 2. 1

توجه به در گذر زمان و از زمان ثبت نخستین آثار فارسی دري تا به امروز ساختمان فعلها تغییراتی داشته به طوري که با 
از این رو بررسی فعلها از بحثهاي همیشگی در . توان زمان حدودي آفرینش یک اثر ادبی را تخمین زد ویژگی فعلها می

دهد از این حیث نیز ویژگیهایی وجود دارد که مهمترین آنها به  بررسی شعرهاي تعزیه نشان می.شناسی زبانی آثار ادبی است سبک
  :قرار زیر است

 تهاي تاریخیاستفاده از ساخ .1
یکی دیگر از این . خورد ها و ویژگیهاي تاریخی در شعر تعزیه به چشم می در بخشهاي قبل اشاره شد به اینکه برخی واژه

  .شوند در ادامه برخی از این ساختها بررسی می. ویژگیهاي تاریخی استفاده از ساختهاي تاریخی فعل است
در . شده است نیز استفاده می» همی«و » ي«از » می«حالت استمرار در فعلها به جز  براي بیان: استمراري» همی«و » ي«استفاده از 

  :هایی از اشعار تعزیه نیز این کاربرد وجود دارد نمونه
  )شست بستن دیو(    بگشایم این دست نتوانستمیکه     در این بند اي خدا سرّي یقین هست

  )ست بستن دیوش(    طعمه دست آوردم گفتمی      چو بر آن شخص من نظر کردم
  مانند. است» بـ«فعل امر گاه بدون . ویژگی دیگر در ساخت فعل امر است

  )قاسم ثانی(    آید کند مادر حاللم گذار      مکش من را صغیر و خردسالم
  :مانند. در آغاز فعل آمده است» می«یا 

  )قاسم ثانی(    ام خانه صدر مکتببفرما  می      ام اي فروزان اختر کاشانه
  )حوض کوثر(    به کام ما رسان یک قطره آبی      ثوابیکن  میی کجایی یا عل

  .شود در پایان فعل گفت هم دیده می» ا«اي از آمدن  نمونه
  )قاسم ثانی(  برادر مرده شوهرکشته است این    است این   گشته که طالع گفتایکی 

  :مانند. استاز ابتداي فعلها که در مواردي ساخت فعلهارا تاریخی کرده » بـ«آمدن یا افتادن 
  )قاسم ثانی(     شهربانو مادر زارت کجاست    بخواسترفت در این کوه عذر ما 
  )شهادت امام حسین(    کو؟ بشنیدنتبگویم طاقت       زبانی داري ار پیغام برگو

  )حوض کوثر(  حسین و هم حسن نور دو چشمان      دامان يرو یگربار د ینشان
  در فعلها» می«و » نـ«همچنین جابجا شدن 

  )بئرالعلم(   البالم وزیر از غم و اندوه دوران فارغ    از چه شد امروز خوشحالم وزیر دانمن می
  )قاسم ثانی(    غیر وصل باب را  نخواهم می      مادرا  بردار نان و آب را

  »نمودن«مصدر 
در فعلهاي » مودنن«در بحث فعل در کنار ویژگیهاي تاریخی نکته دیگري نیز شایان ذکر است و آن استفاده فراوان از مصدر 

  براي نمونه . کند و استفاده فراوان از آن چندان خوشایند نیست این فعل نوعی تکلف زبانی ایجاد می. مرکب و ساده است
  )احمد سفاح(  جانش یبچوب بر اعضا و جسم  دیزن      سنگبارانش دیینماگروه  ایا
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  )بئرالعلم(  اسی خالصۀ نعل ينمودسرفراز که      ي شماساهزار مرتبه احسنت بر تو 
پوست کندن سر حضرت (    جان فدا نمودم یم رکابشدر       کربالمن اندر  بودم یم کاش
  )اسماعیل

  )گل فرستادن فاطمۀ صغري(    وصیتدگرمآنصغیرةغمگین    دگربدانکهنمودهاستایاماممبین
  
  هاي خاص پربسامد واژه. 5. 2. 1

ها به طور معمول در  یري دارد و این در حالی است که این واژههایی وجود دارد که بسامد چشمگ در میان اشعار تعزیه واژه
مهمترین . شود هاست که با زبانی صمیمی بیان می البته این تکرار بیشتر به خاطر مفاهیم غمبار تعزیه. متون ادبی بسامد خاصی ندارند

  :این موارد عبارتند از
  مجروح و زخمی): فگار(افگار -

  )مجلس سر در تنور نهادن خولی(   کنیز و خادمۀ اهل بیت اطهارم        ارمبدان که من یکی از شیعیان افگ
  )گل فرستادن فاطمۀ صغري(  رسی سرورکبار آن بوسی  پاي به    رسی نفگار بابم خدمت به چون که
  بزرگ یا بزرگان: کبار -

بار بئرالعلم(    ی ده به احمد مختارفرصت        بار الها به انبیاي ک(  
  )شهادت طفالن زینب(    کردم جفا ره از تیر نشانۀ تنش    کردم جدا تن ز کبارش عم دست دو
  )باب(بابا   -

  )شهادت امام حسین(    بنشین بر قدمت سر بگذارم بابا       باز برگرد و ببین حالت زارم بابا
  )گل فرستادن فاطمۀ صغري(  کبار باب به همسفر تاي حالت به خوشا   زار صغیرة آن گفت چنین رساند دعا

دوان - که در معنی جمع عدو به کار رفته هرچند این جمع درست نیست: ع.  
  )شهادت امام حسین(    اذن ده تا جان تو را قربان کنم      جنگ تا با لشگر عدوان کنم

  )بئرالعلم(    دین از بنی جانی خیل بی      بهر او جمع گشته عدوانی
  آقا -

  )حوض کوثر(           باشم تر از آن شهدا می من تشنه    آقام علی ساقی کوثر به کجاست
  )شهادت طفالن(غالم مرتد خیره مرا چه کار آید            باید غالم پیرو آقاي خویش می

  شور و غوغا: شین -
کتاب نوشتن فاطمۀ (    شین و شیون به رود اکنون قاصدي که بیا    حسین پاي خاك به سفارش راست اگرتو

  )صغري
  )شهادت علی اکبر(  نید علی اکبري نداشت حسینگمان ک    به مرگ من نکند کس فغان و شیون و شین

  به جاي کربال: کرب و بال -
 )قاسم ثانی(   مگر نبود در آن دشت قاسم ثانی    چو شد به کرب و بال شوهر تو قربانی

  )کتاب نوشتن فاطمۀ صغري(  بال و کرب دشت به گذارم اوفتاده که    لقا حمیده جدة اي ام دیده خواب به
  .گویند هنگام مرگ میشهادتین که در : شهاده -

  )قاسم ثانی(    گو شهاده اي یتیم ممتحن      اي پسر بنشین به زیر تیغ من
  )قاسم ثانی(  میان سر و تنت طرح دوري اندازم    بگو شهاده سر از پیکرت جدا سازم
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  هایی با نشانه تأنیث واژه. 6. 2. 1

  .ها براي زنان استفاده شده است طبیعتاً این واژه. هاي قابل توجهی با نشانۀ تأنیث زبان عربی به کار رفته است واژه
سر در تنور نهادن (   پوش و چنین گریانی به عزاي که سیه    که اشک افشانی محزونهکیستی اي زن 

  )خولی
  )آمدن حر بر سر راه امام(    این شور و نشور از چه برپاست      عمه حمیدهبرگو به من اي 

  )قاسم ثانی(    هست زنجیر سکینه به یادم      حزینهچو مو باریکی از چه اي 
  )شهادت طفالن زینب(   دمی ز لطف سرم را بگیر بر دامن    خواهر من حمیدهبیا ز خیمه برون اي 

  
  استفاده از ترکیبهاي عربی. 7. 2. 1

ر متون گرایی مرسوم د هاي دشوار و ناآشناي عربی در آن رایج نیست و عربی به دلیل سادگی زبان شعر تعزیه استفاده از واژه
  :هایی از اصطالحات عربی به کار رفته است مانند با این حال گاه نمونه. شود دینی و فقهی در آن دیده نمی
ا    هزاران مرحبا أهالً و سهالً م ی و د مک د حم   )بئرالعلم(    و لَحمی لَ

ک یا جدي النجات الیک    مقرب حرم کبریا سالم علیک بی   )مدینهحرکت امام حسین از (     أنا نَ
  )بئرالعلم(  به جان منّت نهم بالرَأس و العین    به فرمان تو من اي نور عینین

کرام بدیده  هزار بار تمام یقین بدان که منش سی اال المِ و الس سیر کردن آدم و حوا(   ام که همی و(  
  )بئرالعلم(    آفرین آفرین حماك أهللا    مرحبا مرحبا جزاك أهللا

  والعین و شدت البکاء مسروحوا    حواانقلب سبط مصطفی مجرو
  )قانیاي فرنگ(  الغریب نوحوا نوحوا یا قوم علی    قد ثار غریب بدیار الغربت

  .اي استثنایی است که کامالً به زبان عربی سروده شده است دو بیت آخر نمونه
  
  ها نادرستیها و سستیهاي معنایی واژه. 8. 2. 1

» مخالفت با قیاس«عیب نیست عیوبی که در بحث فصاحت  ایی چندان استوار و بیزبان در شعر تعزیه از نظر دستوري و معن
اکثر این اشکاالت . موارد زیادي از استفاده نادرست و نادقیق وجود دارد که ارزش ادبی شعر تعزیه را کاسته است. شوند نامیده می

ن نکته مهم توجه داشت که کیفیت زبانی و ادبی مجالس البته باید به ای. سوادي شاعر است دقتی و گاه کم به خاطر کم توجهی، بی
هایی از این عیوب ذکر  در ادامه نمونه. هاي مختلف تعداد این اشکاالت یکسان نیست مختلف تعزیه یکسان نیست و در تعزیه

  .شود می
هایی بی معنا باشد؛ براي  اژهها در معنایی غیر از معناي اصلی آنها و جعل و شاید مهمترین ایراد در این بخش استفاده از واژه

  نمونه
  :»زودي به«یعنی » عن قریب«است در حالی که » نزدیک»«عن قریب«در بیت زیر منظور از ترکیب 

  )قاسم ثانی(    وصل زبیده را تو به مادر نصیب ساز    قریب ساز یا رب لقاي دختر من عن
  :فارسی وجود ندارد به کار رفته در زبان» فرشها«که در بیت زیر به معنی » فروش«واژة

برَق انداز    کنار چشمه کوثر به اعزاز س و استَ ند حوض کوثر(        فروش از س(  
  :و یا پاسخ سالم به کاررفته که در دیگر متون چندان رایج نیست» علیک السالم«به تنهایی به معناي » علیک«در تعزیه بارها 

  )قاسم ثانی(     که شوهرم مردهچگونه اشک نبارم     افسرده  علیک من به تو اي خواهر دل
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الم اي دختر زار غریب قاسم ثانی(      مر علیکم کیستی با این نهیب     الس(  
دانسته در حالی که » واجب«در بیت زیر است که شاعر آن را جمع » وجوب«هاي نامأنوس واژه  نمونۀ دیگر از جعل واژه
  :وجوب مفرد و مصدر است

پوست کندن سر (    بر وعده وفا هست از وجوب بلکه    خُلف وعده از پیمبر نیست خوب
  )اسماعیل

  .به کاررفته که نوعی نارسایی معنایی است» پرخاشگر«در معناي » پرخاش«در بیت زیر 
  )بئرالعلم(      بنوازید کوس حاضرباش      پس شما اي جماعت پرخاش

  :چیست» مشار«مشخص نیست در بیت زیر مفهوم واژه 
  )بئرالعلم(      اي به هر کارها مشار و مشیر                   اي وزیر باتدبیر» شاوران«

  :در معنی عجله رایج نیست» استعجال«کاربرد واژه 
  )سر در تنور نهادن خولی(  است تو را این چنین پریشان حال چرا شده    رسی به استعجال بیان نما ز کجا می

  .بوده است» ي ناس زبده«منظور ازآن احتماالً رسد  معناست و به نظر می بی) گروه(»زمره«و یا در بیت زیر واژه 
  )قاسم ثانی(      اگر گویم ز زخم دست عباس    ي ناس   سی گرید به تو اي زمرهک

  :اي ندارد که البته این واژه در این معنی سابقه» زن غمگین«در معناي » حزینه«و یا واژه 
  )سم ثانیقا(      به یادم هست زنجیر سکینه      چو مو باریکی از چه اي حزینه

  :اي ندارد شده که اگر از نظر معنی هم درست باشد این واژه سابقه» فراخوار«به اقتضاي وزن » فراخور«در بیت زیر واژه 
  )احمد سفاح(    را به فراخار او دهم خلعت  کههر  که    ی رخصتدهی ز تو دارم مرا توقع

  :آمده است» رو داد«در تنگناي وزن » روي داد«در بیت زیر 
  )شهادتامام حسن(      یادفرکشی تو  یماز بهر چه       به برادرم چه رو دادبرگو 

به صورتهاي ناقص و » خیراالنام«و » زین العابدین«براي نمونه دو لقب . به کارگیري نادقیق القاب از دیگر عیوب معنایی است
  :روند؛ مانند معنی به کار می بعضاً بی

ین نبی، گلگلزار   )دیرانی فرنگی(      برپاست جودشو بهر از عالم      ستعبا زِ
گل فرستادن فاطمۀ (جان به غم از شد راکه خود خواهر یادآور    میرسان سالمی ازمن پدر اي را عابدین

  )صغري
نام بیت اهل و سجاد حضرت به بده                وطعام وآب ونان رخت خود همره به ببر   )دیرانی فرنگی(    اَ
  
  نآشفتگی سبکی در سطح زبا. 9. 2. 1

هاي غیرشاعرانه و تازه در  بطور کلی استفاده از واژه. بجاست در پایان بحث بررسی لغوي اشعار تعزیه به یک نکته اشاره شود
توان به خودي خود خوب یا بد دانست  این ویژگی را نمی. خورد هاي شاعرانه و کهن در شعر برخی شعرا به چشم می کنار واژه

ذوقی او ترکیبی نامتجانس  سلیقگی و بی سازد و یا در طرف مقابل کم ینی را مطبوع و بدیع میبلکه هنر شاعر است که این همنش
یعنی . از آنجایی که اشعار تعزیه حاصل طبع شاعرانی کارآزموده نیست در بسیاري موارد زبان شعر یکدست نیست. کند ایجاد می

عامیانه چندان مطبوع نیست و زبان نایکدست از آب درآمده است و هاي شاعرانه و کهن با ترکیبهاي نو و امروزین و  همنشینی واژه
  .سبک زبانی اشعار آشفته است
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در مصراع » اصالً«ادبی و پخته است اما واژة» رحمی آب بی«و ترکیب » سرشته«براي نمونه در بیت در زیر مصراع دوم واژة
  .نخست اصالً خوش ننشسته است
  )پوست کندن سر حضرت اسماعیل(      رحمی گل من ب بیسرشته زآ   نباشد رحم اصالً بر دل من

  .چندان هماهنگ نیست» مأوا«با واژه   -به معنی خانه دارد -» جا دارد«و یا در بیت زیر ترکیب امروزي 
  )قاسم ثانی(    مکان و منزل و مأواي باصفا دارد    چرا که هر که در این شهر هست جا دارد
  . عامیانه و کوچه بازاري» زودي« ادبی و کهن است اما مصراع نخست با عبارت همچنین است بیت زیر؛ مصراع دوم کامالً

نان چون روي حورالعین بیارا       برو زودي به حکم حقّ یکتا   )حوض کوثر(     جِ
رود  یمبه کار » سخن و موضوع«که امروزه به معنی » مطلب«با واژة» خوش انفاس«در مصراع دوم بیت زیر ترکیب زیباي 

  .داردتناسبی ن
شهادت امام (    انفاس دگر مطلب چه داري اي خوش      عباسی به عباس بده این الله

  )حسین
کباب «برند و ناگهان در آغاز مصراع دوم در ترکیب  ها بیت را به اوج می و دیگر واژه» مهیمنا«در مصراع نخست بیت زیر واژه 

 .کند بیت سقوط می» شد

نا بنگر حال زار بندة خویش یم هشهادت امام حسین(    اب شد دلم از گفتگوي این درویشکب    م(  
  
  نحوي. 3. 1
  نادرستیها و سستیهاي دستوري. 1.  3. 1

هاي جمع از  دانید جمع بستن واژه براي نمونه آنچنان که می. شویم گاهی در اشعار تعزیه با نادرستیهاي دستوري روبرو می
  :خورد؛ مانند یه به چشم میاشکاالت مشهور نگارشی و زبانی است که گاهی در تعز

  )حوض کوثر(      یابدرتشنگانان را تو  ی لبدم    ی ما را بده آبعلیی یا کجا
  )حوض کوثر(    ینببي اوالدان سویرالمؤمنین بر امیا   یرالمؤمنینامید ز اوالد آ کسهشت 

که خود جمع مکسر » اوالد«اژه جمع بسته شده و در بیت دوم و» ان«دو بار با نشانه جمع » تشنه لب«که در بیت نخست واژه 
  .جمع بسته شده است» ان«است با نشانه جمع فارسی» ولد«

هرچند این کار از نظر دستوري نادرست نیست اما اوالً جمع بستن این واژه . است» امت«و یا شبیه به این مورد جمع بستن واژه 
  :این واژه بارها به کار رفته است. درست و روشنی هم ندارد چندان رایج نیست و ثانیاً این جمع بستن معناي» ان«با نشانه جمع 

  )حوض کوثر(    ببر به سوي بهشت امتان پیغمبر    کلید دوزخ و جنت بگیر اي سرور
تان گیرند هر دم ماتمش سر در تنور نهادن خولی(     مرد و زن زاري نمایند از غمش      ام(  

و در طرفین یک اسم » را«این حرف در قدیم همراه با حرف . است» مر«نمونه دیگر از خطاهاي زبانی استفاده نادرست از 
  :آمده است؛ براي نمونه می

 )دیوان غزلیات شمس(      خدا رامر  کاي شکر و سپاس    گفت هر پاره من جدا همی

  :به تنهایی آمده است؛ براي نمونه» مر«هاي تعزیه حرف  اما در ابیاتی از نسخه
الم اي دختر زار غریب قاسم ثانی(      علیکم کیستی با این نهیبمر    الس(  

  )شست بستن دیو(      چیست دردت به من نما تو بیان    مر علیک اي اسیر سرگردان
  .معنی خاصی ندارد» مر«رسد در این موارد  که به نظر می
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مونه در بیت زیر براي ن. نماها از دیگر اشکاالت است استفاده نادرست و نادقیق از حروف اضافه و نشانۀ مفعول و دیگر نقش
  .زائد و دور از فصاحت است» به«حرف اضافۀ

  )حوض کوثر(    باشم تر از آن شهدا می من تشنه      آقام علی ساقی کوثر به کجاست
  :»به«باشد و نه » بر«ي گریستن باید  و یا بیت زیر که در آن حرف اضافه

  )م ثانیقاس(    اگر گویم ز زخم دست عباس      ي ناس   کسی گرید به تو اي زمره
  :نابجا و مخلّ معناست» را«همچنین در مصراع دوم بیت زیر استفاده از حرف نشانۀ مفعول 

 )قاسم ثانی(  ترسم از غصه و اندوه سپارد جان را    برسان درمان را زود بر درد دلش می

  :رست استو یا نمونه دیگر که در مصراع دوم آن استفاده همزمانِ راي فک اضافه و ضمیر پیوسته کامالً ناد
  )قاسم ثانی(  مگر مرا پدرم کشته گشته یا مرده    افسرده به مثل من نبود هیچ کس دل

  .اصالً خوش ننشسته است» شده«در معنا » گشته«همین طور در مصراع دوم این بیت 
عهد «ت به صور» عهد کهن«شود اما در بیت زیر  در ترکیبهاي اضافی و وصفی نشانه جمع به موصوف یا مضاف اضافه می

  .جمع بسته شده است» کهنها
  )شهادت مسلم(   که گشت عهد کهنها جدید اي مردم    هزار مرتبه روتان سفید اي مردم

  
  نشانۀ ندا. 2. 3. 1

  .است» ایا«از ویژگیهاي چشمگیر در اشعار تعزیه استفاده از نشانه نداي 
  :براي نمونه

  )سر در تنور نهادن خولی(    است آن سر پرنور در این تنور نهان    کس مهجور یقین بدان تو ایا زار بی
  )حوض کوثر(    به شیعیان من از مرحمت چه خواهی داد    به روز حشر ایا مادر خجسته نهاد

  )یلاسماعسر حضرت  کندنپوست (    جناب کن ایا پیغمبر عالی      از براي دعوت امت شتاب
ستان قاسم داماد شکوفهایا  قاسم ثانی(    ه استادمرا به مدرسه شاگرد و بر هم      ي ب(  
شهادتامام (     خوابی ینمامشب بگو  کهیست چي برا      یتابی بی قرار و بیا امام عجب ا
  )حسن
  
  اشکاالت امالیی. 3. 3. 1

سوادي و یا  این مورد را باید نشانی از کم. یکی از موارد چشمگیر در متنها و نسخهاي خطی تعزیه غلطهاي امالیی است
هایی به متنها زده است و  رسد این بی دقتیها در نوشتن و استنساخها لطمه به نظر می. نویسان تعزیه دانست سخهتوجهی شاعران یا ن کم

  .نویسان است گاهی برخی اشکاالت وزنی و معنایی به سبب همین اشتباهات نسخه
  

 بررسی سطح ادبی اشعار .2
  قالبهاي رایج. 1. 2

  :این قالبها عبارتند از. ده شعر فارسی سروده شده انداشعار تعزیه همه در قالبهاي مشهور و شناخته ش
  مثنوي

هاي طوالنی مثنوي است  به دلیل تنوع قافیه و امکان نو کردن آن، بهترین قالب براي سرودن منظومه. پرکاربردترین قالب است
  .و قسمت اعظم اشعار تعزیه در این قالب سروده شده است
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 غزل گونه

پس از . است که از نظر چیدمان قافیه و تعداد ابیات مانند غزل است اما مضمون آن تغزلی نیستقالبی » گونه غزل«منظور از 
  .مثنوي این قالب پرکاربردترین قالب در شعر تعزیه است

  لرزد زمین و آسمان هموار و ناهموار می    لرزد وار می ندانم از چه عرش و فرش زیبق
  لرزد ات عال با ثابت و سیار میسماو    دانم ملک اندر فلک لرزد چرا یارب نمی

ا به جنت هم چو ماتمدار می    چرا شال عزا در بر نموده حضرت آدم حوض کوثر(  ...  لرزد چرا حو(  
  قطعه

  .گونه قطعه قالب پرکاربردي است پس از مثنوي و غزل
  گرگ چرخ به من حمله ور شود کهترسم     ید مرا به سرآچه  آنکهیارب ندانم 

  ین پسرم نوحه گر شودعابد کهترسم     یبتیمصي داصهر دم رسد به گوش 
  )آمدن حر بر سر راه امام(            ...یلی به سر شود نباز چادر  کهترسم     یه پوش گشته استسینب چهار بار ز

  رباعی
اه به کار شود و معموالً براي معانی موجز و کوت با اینکه رباعی قالبی است که کمتر براي روایت و نقل داستان استفاده می

  .شود هایی از آن در تعزیه دیده می رود نمونه می
  سرشت یا پیغمبر اي بلبل گل      اي شافع نیک و زشت یا پیغمبر

  )حوض کوثر(             از درد و غم بهشت یا پیغمبر    من عرض کنم با چه زبان خدمت تو
نشت یا جبرائیل رونق      ده بهشت یا جبرائیل اي زیب شکن ک  

  )حوض کوثر(           این آب و گلت سرشت یا جبرائیل    و به حق آن کس که تو رامطلب تو بگ
 سه مصراعی

هاي اندکی از این قالب در شعر تعزیه وجود  نمونه. سه مصراعی مانند مثنوي است با این تفاوت که هر بیت سه مصراع دارد
  .دارد

شست (         نم چاره درد بی درمانکه ک    چیست دردت به من نما تو بیان  مر علیک اي اسیر سرگردان
  )بستن دیو

  )شهادت امام حسین(معنی ستّار که نام خداست    شو تو مفسر که در او مدعاست  دار که مطلب در اوست دست نگه
گردد و شاید اشعار سه مصراعی تعزیه سرنخی براي بررسی این  سروده شدن اشعار سه مصراعی به دورة پیش از اسالمبر می

  )309: 1376اخوان ثالث، . (نامیده شده است» نوخسروانی«یا » خسروانی«در روزگار ما این قالب . باشدقالب کهن 
  )چهارپاره(چهار مصراعی 

  اي حسین اي ثمر نخل شهادت آقا    اي حسین اي گهر بحر سعادت آقا
  )احمد سفاح(    اي حسین باخته سر در ره امت آقا     اي حسین اختر افالك کرامت آقا

  ام جان فدا کرده به شاه شهدا آمده    ام کف بهر نثارت ز وفا آمدهسر به 
شهادت امام (      ام جان عمو به سالم شهدا آمده      ام از سراپرده به پابوس شما آمده

  )حسین
این قالب چهارمصراع هم قافیه است و به ویژه در سؤال و جواب کاربرد دارد به این شکل که دو مصراع اولسؤال است و دو 

  .نامند می» چهارپاره«صراع آخر جواب که در این حالت آن را م
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  دوبیتی
  .شود ها دیده می هاي اندکی از دوبیتی در تعزیه نمونه

  عزاي نوجوانان است امروز    عزیزان عید قربان است امروز
  )شهادت علی اکبر(      براي ما گلستان است امروز    زمین کوفه از خون شهیدان

 بحر طویل

 .ها وجود دارد وار در برخی نسخه ه دلیل زیبایی هنري و امکان بیان آوازي و دکلمهب» بحر طویل«

آخر اي سرور من دیده گشا و بنگر کآمده لشگر ز پی قتل تو از روم و ختا و ختن و چین و ز ماچین و سمرقند و دماوند و 
  )شهادت حضرت عباس(      الی مشرق و مغرب... نهاوند و ارومیه و قسطنطنیه مکه و شام و حلب و مصر و

  مسمط ترجیعی
  .شود مصراع چهارم همه بیتها تکرار می اند و نیم مصراع اول همقافیه مصراع است که سه نیم هر بیت چهار نیم

  اقربا، مادر شود قربان تو کس و بی اي بی      ي زهر جفا، مادر شود قربان تو اي کشته
  بال یار توام، مادر شود قربان تو در هر      من مادر زار توام، من دیده خونبار توام

شهادتامام (شرمی نکرد از من مگر، مادر شود قربان تو    جگر برگو تو نور چشم تر، زهرت که داد اي خون
  )حسن

  مستزادگونه
  .نامیم شود که از این بابت آن را مستزادگونه می ها و پیشخوانیها به اقتضاي آهنگ گاهی طول مصراعها کوتاه می در نوحه

  همچو زینب جامه صبر و شکیبایی به تن    ه زهر جفا گردیده اي یاران حسنکشت
  کرد بر دلها فراوان درد اي بلبالن    نوگل دامان زهرا اي هواداران فغان

  چاك تا دامان کنید    ناله و افغان کنید
  )شهادتامام حسن(          هر زمان افغان کنید    رفت بر باد خزان

  جگرم کشتۀ تیغ جفا شد پدرم خون    اي فلک دور نمودي پدرم را ز برم
  پدر و خوار و الیمم کردي عاقبت بی    آخر اي چرخ و فلک خوار و یتیمم کردي

  خاك عالم به سرم  خون شد از غم جگرم
  )شهادت طفالن(           داد و بیداد از تو    اي فلک داد از تو

 .مشهور شعر فارسی است ها مانند وزن مستزادهاي وزن مصراعهاي کوتاه و بلند در این مستزادگونه

  مسمط مستزادي
  .شود هاي زیادي از این قالب در تعزیه دیده نمی نمونه

  یادگار دست دست کردگار، اي ذوالفقار    اي زرافشان تیغ تیز آبدار، اي ذوالفقار
  آي بیرون از غالف اقتدار، اي ذوالفقار  تا به کی مانی چو ماري الي غار، اي ذوالفقار

  اي علی را یادگار
  فطرت حرام کنم بر قوم پست زندگانی می    زنم امشب به صد جاه و مقام تیز آبت می

  درسراي روزگار کج مدار، اي ذوالفقار    زنده نگذارم کسی را تا شود خصم امام
  اي علی را یادگار

  جنگ به آید شکست را احمد آنکه نزدیک بود  تنگ کار احمد بر شد خیبر جنگ داري یاد
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  )شهادت حضرت عباس(        یادگار را علی اي
  
  قالبها در گذر زمان 1. 1. 2

دهد در قدیم بیشتر اشعار تعزیه در قالب  هاي متأخرتر نشان می هاي خودسکو با نسخه تر مانند نسخه هاي قدیمی مقایسۀ نسخه
ژگی این وزنها شود که مهمترین وی در ادبیات فارسی مثنوي معموالً در وزنهاي خاص سروده می. شده است مثنوي سروده می

اما در تعزیه در وزنهایی طوالنی که سرودن مثنوي در آنها اصالً متداول نبوده ) 69 - 72:  1373شمیسا؛ . (کوتاه بودن آنهاست
مجتث مثمن «هاي بسیار نادري از مثنوي در دو وزن  براي نمونه در ادبیات فارسی نمونه. است نیز مثنویهاي بلندي سروده شده است

وجود ) مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(» مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف«و ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(» وفمخبون محذ
 :دارد در حالی که در اشعار تعزیه این طور نیست؛ براي نمونه

  ):مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(» مجتث مثمن مخبون محذوف
  ایب حسین آمدبه شهر کوفه کنون ن      ایا گروه، مه و مهر مشرقین آمد

  کنید تازه ز دیدار او رخ ایمان    روان شوید به پابوس مسلم اي یاران  
  )شهادت مسلم(    فرشتهراچهسروکارباشیاطیناست  دیناست مراچهکاربهابنزیادبی

 )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(» مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف«و 

  ا شد میسرمکامی که خواستم ز خد    شکر خدا که لطف خدا گشت یاورم
  اي جفت بلبالن شده طاقت ز غصه طاق    جگرم شد دم فراق اي طفلکان خون
  )شهادت مسلم(    ام نایب حسین از جانب حسین شده    ام از جانب حسین عازم به شهر کوفه

گونه و  د غزلهاي خودسکو تقریباً تمام اشعار در قالب مثنوي است و کم کم قالبهایی مانن تر مانند تعزیه هاي قدیمی در تعزیه
  .گونه سهم چشمگیري دارد هاي متأخرتر بعد از قالب مثنوي قالب غزل بایند به طوري که در تعزیه قطعه نیز کاربرد می

  
  تأثیرمحتوا بر قالب. 2. 1. 2

ن ای. خوانها با خود یا دیگران است قسمت اعظم اشعار تعزیه گفتگوي شبیه. مهمترین تأثیر محتوا بر قالب در گفتگوهاست
خواند و طرف مقابل نیز چندین  خوان چندین بیت می تر است به طوري که معموالً هر شبیه تر طوالنی هاي قدیمی گفتگوها در تعزیه

  :براي نمونه. ترند فراوان است هاي خودسکو که قدیمی از این دست گفتگوها در تعزیه. دهد بیت پاسخ می
  :زینب

  نور دیدة خود هر دو را کنم دامادکه     فلک نداد امانم مرا که با دل شاد 
  ام به بدن  جامۀ شهادتشان نموده     به جاي خلعت شادي کفن به قامتشان

  بگو تو تهنیت این دو تازه دامادم      برو سیکنه بر طفلهاي ناشادم
  کفن به پیکرشان جاي رخت دامادي است    برو تو در برشان این زمان دم شادي است

  :سکینه
  سرور تخت دامادي مبارك    ارك شما را خلعت شادي مب

  نشد فرصت کنم عیشی برایت    گل گلدستۀ عمه فدایت 
  تان بیا بندم حناي شادي    تان  ببندم حجلۀ دامادي

  گل روي شما هر دو ببویم    مبارك باد هر دو من بگویم
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  )شهادت طفالن زینب(      کجا تعارف ابناي این زمن باشد  عروسی که لباسش همه کفن باشد
هاي جدیدتر  در حالی که با گذر زمان در تعزیه.تر این هر سؤال یا جواب دست کم دو بیت است هاي قدیمی یهدر تعز

جواب قرار  -از این رو قالب شعري تحت تأثیر این سؤال . شود شود و رفت و برگشت بین طرفین بیشتر می گفتگوها کوتاهتر می
نامند و ما در این نوشتار آن را در بخش چهارمصراعی  را در تعزیه چهارپاره میشود که آن  به این ترتیب قالبی متولد می. گیرد می

کند و جوابش نیز در یک بیت مثنوي در همان وزن و  در این فرم،گوینده سؤالش را در یک بیت مثنوي بیان می. معرفی کردیم
  :براي نمونه. کند لب را به خوبی حفظ میجوابهاي همقافیه، ارتباط و پیوستگی محتوا و قا -شود این سؤال  قافیه گفته می

  کردم سؤال صد بار یک ره بده جوابی    بابا دگر نمانده بر تن توان و تابی    :زبیده
  )قاسم ثانی(  حق داري اي پدر جان مشتاق روي بابی    لبیک اي پدر جان تا کی در اضطرابی  :امام حسین
راع دوم، جواب سؤال است که پیوستگی مفهومی سؤال و جواب هاي دیگر مصراع اول یک بیت مثنوي، سؤال و مص در نمونه

  :براي نمونه. شود در این فرم نیز به خوبی حفط می
  زنخولی

  اکبرت کو قاسمت کو پس علمدارت کجاست؟
  امام
  پاره بی سر و تن در زمین کربالست پاره

  زن خولی
  اهل بیتت در چه کارند اي غریب این دیار؟

  امام
  شتر عریان سوارسر برهنه جملگی بر ا

  زنخولی
  کیست این زن کز غمت خاك سیاهش بر سر است؟

  امام
  مادر من فاطمه این دختر پیغمبر است

  زنخولی
  کیستند ایشان که نور از روي آنها بر سماست؟

  امام
  مرتضی و مجتبی و جد پاکم مصطفاست

  زنخولی
  که سرت را داد جا در این تنور اي شاه دین؟

  امام
  )سر در تنور نهادن خولی(        ر لعین بن لعینشوهر تو خولی کاف

  .نامند می» مصرع«یا » فرد فردي«نویسان  این نوع مکالمه را نسخه. فرم سؤال و جواب تک مصراعی در تعزیه فراوان است
گیرد و گاهی یک مصراع چند سؤال و جواب است؛ براي  هاي متأخرتر گاهی سؤال و جواب در یک مصراع قرار می در تعزیه

  :مونهن
  سلطان شهر شام سالم:شمر
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  !السالم ها:یزید
  آورده ام خبر:شمر
  زکجا؟:یزید
  دشت کربال:شمر
  فتح است یا شکست؟:یزید
  به اقبال شاه فتح:شمر
  حمد خداي را که خدا داد کام ما:یزید

  سلطان دین شهید شد؟
  آري به خون تپید:شمر
  کس یاري اش نکرد به دشت بال؟:یزید
  !چرا:شمر
  د یاري اش مگر آنجا؟که کر:یزید
  برادرش:شمر
  نامش چه بود؟:یزید
  حضرت عباس باوفا:شمر
  عباس کشته شد؟:یزید
  بلی او شهید شد:شمر 

  از کینه هر دو دست شد از پیکرش جدا
  ؟نمود میچون جنگ :یزید
  دلیرانه:شمر
  وصف کن:یزید
  ه اژدها زد بر سپاه ما چو یکی نرّ:شمر
  لشکر ستاده بود؟:یزید
  نه:شمر
  چون شد؟:دیزی

  گریختند:شمر
  از یک نفر؟:یزید
  بلی چومگس از بر هما:شمر
  از ما چقدر کشته شد آنجا؟:یزید
  هزار تن:شمر
  در چند روز؟:یزید
  به یک حمله:شمر
  )بازار شام(        !مرحبا:یزید

  :که اگر به صورت بیت نوشته شود بدین شکل خواهد بود
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  زکجا؟دشت کربال، آورده ام خبر    !السالم ها، سلطان شهر شام سالم
  !حمد خداي را که خدا داد کام ما    فتح است یا شکست؟به اقبال شاه فتح

  !کس یاري اش نکرد به دشت بال؟چرا    سلطان دین شهید شد؟آري به خون تپید
  نامش چه بود؟حضرت عباس باوفا    که کرد یاري اش مگر آنجا؟برادرش

  ینه هر دو دست شد از پیکرش جدااز ک                 عباس کشته شد؟بلی او شهید شد
  ه اژدها زد بر سپاه ما چو یکی نرّ    وصف کن، ؟دلیرانهنمود میچون جنگ 

  از یک نفر؟بلی چومگس از بر هما    چون شد؟گریختند، لشکر ستاده بود؟نه
  !مرحبا، چند روز؟به یک حملهدر     از ما چقدر کشته شد آنجا؟هزار تن

کند؛ زیرا از آنجایی که  تنیدگی سؤال و جواب زیباییهاي موسیقایی خاصی را فراهم میدر همه این فرمها نزدیکی و در هم 
  .کند نزدیک می» همخوانی«یا » دوخوانی«خوانند فرم آوازي به نوعی  سؤال و جواب را دو نفر می

  
  ها آرایه. 2. 2

از این رو که پربسامدترین . گویی و مغلق ها در خدمت بیان بالغی و مؤثر کالم است و نه براي هنرنمایی در شعر تعزیه آرایه
هاي معنایی پیچیده  شدة شعر فارسی هستند و از آرایه و دیگر صنایع ادبی شناخته) تشبیه، استعاره، کنایه(هاي بیانی ها آرایه آرایه

مندي آنها از آرایه  و بهره البته باید دانست سطح ادبی مجالس تعزیه. خبري نیست... مانند انواع ایهام، اسلوب معادله، پارادوکس و
  .یکسان نیست که این مسأله احتماالً متأثر از شاعر و مخاطب هر مجلس تعزیه و عوامل دیگري است

  تشبیه .1
تشبیه مهمترین و پرکاربردترین آرایه در شعر تعزیه است چنان که ) 65: 1385شمیسا، .(تشبیه در ادبیات یعنی ادعاي شباهت

و در شعر کهن فارسی نیز ) 85:  1372احمدنژاد؛ .(یان معنی در شعر، نثر و حتی کالم عادي نیز هستترین راه ب نخستین و ساده
  :برخی تشبیهات تعزیه آشنا و تکراري اند؛ مانند. بسیار پرتکرار است

شست بستن (     چو روبه شدم عاجز از دست شیر      دو شست مرا بست این سان دلیر
  )دیو

  )قاسم ثانی(      به یادم هست زنجیر سکینه        هچو مو باریکی از چه اي حزین
  )دیرانی فرنگی(    کهمرغروحویازتشنگیشدهازکار    بنایخانۀصبرشزغمخرابشده

  )حوض کوثر(     به حکم حاکم محکم حکیم کل حکیم      ام به کمند رضا سر تسلیم نهاده
  )م ثانیقاس(    ي ما به باد حادثه دادند خاك خانه      ي ما آبی آشیانه بسوخت ز آتش بی

  )حوض کوثر(    نخل قد و قامت سادات عمرانی شکست    اي ملک برگو کدامین کافر از تیغ جفا
  )گل فرستادن فاطمۀ صغري(    زآفتابرخخویشعالمآرایی    درآنمیانهببینیچهماهسیمایی
  )قاسم ثانی(    بیا دمی تو نه سر به روي زانوي من    ابروي من فداي ماه رخت اي هالل

نبرطلعت  مهر رو مه عقاسم ثانی(      سروقد چشمان چون بادام دارد      و گیسوم(  
  :اند و برخی دیگر تا حدي نو و تازه

  )قاسم ثانی(    کنند روز من از طعنه چون شب من    بلی به مکتب غم طفلهاي مکتب من
  )حرکت امام از مدینه(        گرد المم بدل نشسته      پشتم دگر از جفا شکسته

  )قاسم ثانی(    براي گندم ري دین فروختم به دو جو    ش دروکنم ز داس اجل زرع زندگی
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  )حوض کوثر(    زند جوش که اینک دیگ رحمت می    که نه بر روي دیگ قهر سرپوش
  )قاسم ثانی(      سمند طاقتم در ري شده پی      پدر من را ببر مگذار در ري

  )قاسم ثانی(    ات خون، شیشه دل، اندوه ساقی است می      تو را دختر مشقّت باز باقی است
  استعاره .2

هاي تعزیه اکثراً  استعاره) 250: 2ج: 1363همایی، .(استعاره یعنی یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کنند
  :براي نمونه. اندازند هاي آشناي شعر و ادب  پارسی هستند و مخاطب را به سختی نمی استعاره
  )قاسم ثانی(  مریز ز بادام اشک رمانیبه گل        فداي درد دلت آه  قاسم ثانی  گل
  )رفتن مسلم به کوفه(  بدهتومهلتییکلحظهایسکینۀمن      قرینۀمن فدایجانتوایماهبی  ماه
  )شهادت امام حسین(    جان عمه باد قربان سرت      اي فداي لعل خشک انورت  لعل
  )بئرالعلم(    به شیران چه بیم از گروه شغال      سمندان ایا کافر بدفعال  شیر
  )قاسم ثانی(  به گل مریز ز بادام شربت نارت    مگر به خواب رود چشمهاي بیمارت  دامبا

صرّحه«استعاره به دو گونه  کنیه«و » م ه«در استعارة مصرحه. شود تقسیم می» مه«و در استعارة مکنیه » به مشبذکر » مشب
هاي اندکی از استعارة مکنیه و  اند اما نمونه مصرحهها از نوع  دراشعار تعزیه بیشتر استعاره) 251: 2ج: 1363همایی، .(شود می

  :تشخیص هم وجود دارد
  )حوض کوثر(    لرزد دلی زین کار می که خنجر با همه آهن  گردد شهید از نیزه و خنجر حسین امروز می

  کنایه .3
یانه بودن زبان تعزیه سادگی و عام) 273: 1385شمیسا، .(کنایه جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده معناي ظاهري آن نباشد

هایی ادبی و پیچیده محسوب  اند و کنایه ها ساده این کنایه. شود هرچند کنایه چندان پرشمار نیست باعث استفاده از کنایه می
  .شوند نمی

  )قاسم ثانی(    دعایی کن پدر تا من بمیرم    سر به زیرمز خجلت تا به محشر 
  )شست بستن دیو(    ر هم کمترمبه درگاهت از مو      افالك ساید سرماگر چه بر 

  )قاسم ثانی(    ز ماهی تا ماهاست  که رسیده      یا رب از چیست دگر ناله و آه
  )شهادت طفالن زینب(    کجاداریدتابزخموشمشیر      آلودةشیرهنوزلبشمارا

  تلمیح .4
هاي دینی و ملی آن  و افسانهآشنایی شاعران تعزیه با داستانها ) 90: 1379شمیسا، .(تلیمح یعنی اشاره به داستانی در ضمن سخن 

  .شود هاي قابل توجهی از تلمیحات ادبی در شعر تعزیه دیده می چنان است که نمونه
  )حوض کوثر(    بهر خاتم قدر انگشت سلیمانی شکست    فطرتی آه و واویال که دیوآیین و شیطان

  )ر تنور نهادن خولیسر د(    به دشت و کوه و بیابان مثال مجنونم    ز داغ هجر عزیزي جگر پر از خونم
  )حوض کوثر(  هم چو یعقوب از غم آن یوسف ثانی شکست    بان شرع مصطفی شیر خدا پشت کشتی

  )احمد سفاح(    اي به مرتبه کم صالح نه  یقین ز ناقۀ    چنین سعادت عظما که یافتی این دم
م خلیل ی حوض کوثر(     از ذبیح حق رواج و رسم قربانی شکست  کرد چون هفتاد و یک قربانی آن د(  

  )حوض کوثر(    علی کجاست که نوشاندم ز آب حیات    رسول خضرم و شد کربال مرا ظلمات
  ضرب المثلها .5
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. هاي بررسی شده در این پژوهش ضرب المثلهاي زیادي دیده نشد هر چند ضرب المثل در زبان عامیانه فراوان است در تعزیه
  .شمار ضرب المثلها بیشتر است تر شده هاي متأخرتر که زبان باز هم عامیانه در نسخه

  )قاسم ثانی(    لرزد قابض روح دیده می    لرزد بدنت مثل  بید می
  )شهادت امام حسین(  جویی عالج واقعه پیش از وقوع می  گویی سخن ز آشتی و صلح و جنگ می

  استقبال و تضمین .6
تضمین ) 403: 2ج: 1363همایی، .(ینداستقبال آن است که شعري را سرمشق قرار دهند و به همان وزن و قافیه شعري بسرا

هاي بارز آشنایی شاعران تعزیه  یکی از نشانه)1372:85احمدنژاد،(.آوردن یک یا چند مصراع از شاعري دیگر در ضمن شعر است
هرچند گاه شعر حاصل به استواري و پختگی شعر اصلی . با شعر کهن فارسی استقبالها و تضمینهاي آنها از شعر گذشتگان است

  .ستنی
شست بستن (    که بر من عطا کرد قدرت چنین      آفرین کنم حمد خالق جان -
  )دیو

  )بئرالعلم(     که خلقت نمود آسمان و زمین        آفرین به نام خداوند جان -
  سعدي»حکیم سخن در زبان آفرین    به نام خداوند جان آفرین«استقبال از 

  
  )بئرالعلم(    تدارك ماه محرم است هر شیعه در    آمد بهار ماتم و دلها پر از غم است -

  محتشم کاشانی»باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است  باز این چه شورش است که در خلق عالم است«استقبال از 
  
  )قاسم ثانی(      سازید حاللم از راه احسان      جمع رفیقان خیل محبان -

  حافظ»کین غریباندرمان نکردند مس    چندان که گفتیم غم با طبیبان«  استقبال از
  و
  برون درآ ز خیمه و ببین به دل شرارها    اال شهی که چاکر تو هست شهریارها -

  )شهادت امام حسین(    به کف گرفته خنجري چو ابروي نگارها    پیکري ز هر طرف دالوري سوار پیل
  قاآنی  »هواي مرغزارها دهد میکه بوي مشک    جویبارها مگر ز وزد مینسیم خلد «استقبال از 

  
  )شهادت مسلم(      کنم اکنون تنم را  برهنه می      کنون بیرون بیارم جوشنم را -

  فردوسی»برهنه ببین این تن روشنم      کنون بند بگشاي از جوشنم«تضمینی از 
  
  »کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران      تا بگرییم چون ابر در بهاران«بازآ که  -

  )شهادت مسلم(  وز وداع مسلم با شاه دین حسین استر    برخیز اي برادر بنگر چه شور و شین است
  سعدي» کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران  بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران«استقبال و تضمین از 

  
  صد پاره گشت در صف میدان کربال    اي چشم گریه کن به غریبی که تشنه لب -

  )قانیاي فرنگ(  »ز سر ایوان کربالگذشت ا خون می«    شم گریه کن به امامی که در غمشاي چ
  .که تضمین و استقبالی از بند دوم ترکیب بند محتشم کاشانی است
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  »کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست      رواق منظر چشم من آشیانۀ توست« -

  )شهادت مسلم(    که حال غیرت باغ بهشت خانۀ توست    به بخت ناز کن اي هانی کاین بهانۀ توست
  .از حافظ استکه بیت اول 

  
  حیرتم اینکه در این ورطه چرا افتادم     من چه کردم که به این روز گرفتار شدم -
شهادت علی (  »یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم      کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت«
  )اکبر

  .بیت دوم از حافظ است
  تضمین از آیات قرآن و احادیث .7

شود؛  تعزیه دیده میآیات و احادیث مواردي از تضمین و یا اشاره به آیات و احادیث در ها با  به دلیل پیوند موضوعی تعزیه
  :براي نمونه
  )بئرالعلم(     ودود و دادگر و داور شکورواحد    »و لم یولد«و خالقِ » لم یلد«خدايِ 

جري تَحتها«قاسم       او ولی اهللا شاه اولیاست ت نّات سیر کردن آدم و حوا(      ست»ج(  
راط«راه گمشدگان  وي بهر نا الص شهادت مسلم(    مطلب بگو به چاکرت اي هادي السبیل      »اهد(  

سر در تنور نهادن (       »إنَّما«علی ولی آن شه       رسد ابن عم رسول خدا
  )خولی

ا خدیو کشور حسن نا«خصوص آدم فاخر به تاج     خصوص طلعت حو سیر کردن آدم و حوا(  »کرم(  
قُول«      ولتندخویی ز تو نبود معق درِ ع مِ النّاس علی قَ   )شهادت امام حسین(      »کَلِّ

  )بئرالعلم(      مالک ملکت بنی جانی      »اَو اَدنی«عالم علم سرّ 
ی علی خَیرالعمل    اجر ما در زجر تو خیر تو زین اعمال ما شهادت امام (     سالکان راه دین ح

  )حسین
  
  :گیرينتیجه
ر از مشهورترین و پرکاربردترین اوزان شعر فارسی هستند و از وزنهاي نامطبوع خبري جز چند مورد همه اوزان اشعا .1
 مجتث، هزج، رمل، خفیف و مضارعپرکاربردترین اوزان در بحرهاي. کمتر استفاده شده است» دوري«همچنین از وزنهاي . نیست
 .در گذر زمان تنوع اوزان به کاررفته بیشتر شده استهمچنین . هستند

منشأ این اشکاالت را باید در گوینده، مخاطب وفرم بیان اشعار . آزار است وزنی در اشعار تعزیه چشمگیر و دل اشکاالت .2
  .تأثیر نبوده است اشتباهات حاصل از استنساخهاي مکرر نیز در این امر بی. جستجو کرد

ت زیادي همچون اکفا، ایطا، اقوا و سرودن ابیاتی مقفّی و در قالبهاي شعري بوده است اما اشکاالقصد شاعران شعر تعزیه  .3
  .غلو در قافیه وجود دارد

ردیفهاي . ردیفها کوتاه و بیشتر از نوع فعلهاي پرکاربرد، حروف و ضمایر هستند. ابیات مردف چندان پرشمار نیستند .4
  .اسمی هم بیشتر اسم خاص و منادا هستند



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 585

  .خورد ي گویشی به چشم میها تلفظ، تخفیفهاي ناآشنا و ها مانند اماله، کهن گرایی مواردي از تلفّظ غیرمعیار واژه .5

  .شود هایی از جناس و تکرار دیده می هاي لفظی چندان پربسامد نیستند و تنها نمونه آرایه .6

هاي مرکب نو و  واژه«، »و اصطالحات امروزین و عامیانه ها واژه«مهمترین ویژگی لغوي اشعار مواردي مانند استفاده از  .7
گرایی دیده  در ساخت فعل هم انواعی از کهن. است» هاي خاص پربسامد واژه«و » هاي کهن و ادبی رخی واژهب«، »سابقه کم
  .شود می

دارد که » مخالفت با قیاس«عیب نیست و عیوبی از نوع  زبان در شعر تعزیه از نظر دستوري و معنایی چندان استوار و بی .8
  .این عیوب ارزش ادبی شعر تعزیه را کاسته است

هاي شاعرانه و کهن با ترکیبهاي امروزین و عامیانه  اشعار تعزیه حاصل طبع شاعرانی کارآزموده نیست و همنشینی واژه.  .9
  .چندان مطبوع نیست؛ زبان نایکدست از آب درآمده است و زبان اشعار آشفتگی سبکی دارد

ند؛ قالبهایی مانند مثنوي، اشعار تعزیه اکثراً در قالبهاي مشهور و شناخته شده شعر فارسی سروده شده ا .10
سه مصراعی، چهار : شود؛ مانند هایی از قالبهاي کم کاربرد و یا ابتکاري هم دیده می اما نمونه. ،قطعه و رباعی)گونه غزل( غزل

ر هاي متأخرتر بیشت تنوع قالبها در تعزیه. ، مسمط ترجیعی، دوبیتی، بحر طویل، مستزادگونه، مسمط مستزادي)چهارپاره(مصراعی 
 .است

از این رو پربسامدترین . گویی ها و صنایع در خدمت بیان بالغی و مؤثر کالم است و نه براي هنرنمایی و مغلق آرایه .11
کاربرد این . هستند) مانند تلمیح و ارسال المثل(شدة شعر فارسی  هاي شناخته و آرایه) تشبیه، استعاره، کنایه(هاي بیانی ها آرایه آرایه

  .چندانی همراه نیستصنایع با نوآوري 
  .خورد به دلیل زمینۀ مذهبی و اعتقادي مجالس تعزیه مواردي از تلمیح و تضمین آیات قرآن و احادیث به چشم می .12
 .استقبال و تضمین از شعر شاعران مشهور از دیگر ویژگیهاي شعر تعزیه است .13

از شاعر، مخاطب، زمان و مکان تدوین هر سطح ادبی و زبانی مجالس تعزیه یکسان نیست که این مسأله احتماالً متأثر  .14
  .مجلس تعزیه است

.یکی از موارد چشمگیر در متنها و نسخهاي خطی تعزیه غلطهاي امالیی است .15
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 1378فردوس، : تهران. کلیات سبک شناسی. شمیسا،سیروس

 1379فردوس، : تهران. نگاهی تازه به بدیع. شمیسا،سیروس

 1380دفتر پژوهشهاي فرهنگی، : انتهر. تعزیه و تعزیه خوانی. شهیدي، عنایت اهللا

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، : تهران. هاي دورة قاجار نامه فهرست توصیفی شبیه. کوچک زاده، رضا
1389  

 1366جهاد دانشگاهی، : تهران. سیر تحول مضامین در تعزیه. ملک پور، جمشید

 1363توس، :تهران. یفنون بالغت و صناعات ادب. همایی، جالل الدین

 
  هاي خطی موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی نسخه

  ])12[، رضا کوچک زاده »هاي قاجار نامه فهرست توصیفی شبیه«ها بر اساس  شمارة نسخه(
 20252نسخۀ خطی تعزیۀ شهادت امام حسین تکیۀ دولت به شمارة 

 20309نسخۀ خطی تعزیۀ شهادت مسلمتکیۀ دولت به شمارة 
 20397خۀ خطی تعزیۀ قاسم ثانیتکیۀ دولت به شمارة نس

 20229نسخۀ خطی تعزیۀ سر در تنور نهادن خولیتکیۀ دولت به شمارة 
 20183نسخۀ خطی تعزیۀ حوض کوثرتکیۀ دولت به شمارة 

یر کردن آدم و حوا در بهشتتکیۀ دولت به شمارة  20233نسخۀ خطی تعزیۀ س 
 20172اسماعیلتکیۀ دولت به شمارة نسخۀ خطی تعزیۀ پوست کندن سر حضرت 

 20241نسخۀ خطی تعزیۀ شست بستن دیوتکیۀ دولت به شمارة 
 20111نسخۀ خطی تعزیۀ احمد سفاحتکیۀ دولت به شمارة 

 20131نسخۀ خطی تعزیۀ بئرالعلمتکیۀ دولت به شمارة 
 20190نسخۀ خطی تعزیۀ خروج مختارتکیۀ دولت به شمارة 

 20401گتکیۀ دولت به شمارة نسخۀ خطی تعزیۀ قانیاي فرن
  20132نسخۀ خطی تعزیۀ بازار شامتکیۀ دولت به شمارة 
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٢٣٤  

 »درة نادره«ي به در

  »درة نادره«ي در استرآباد خان يمهد ا رزیمي هنرزبان 

  
   1يدیسععباس غالم

  :دهیچک

ة نادرة او  کتاب. تی اسفارسزبان و ادب  سندگانینو نیتر سیدشوارنوی از کي یاسترآباد خان يمهد رزایم   معروف در
، کتاب نیااز نوشتن  خانیمهد رزایمی اصل زةیانگ. در بارة فتوحات نادرشاه نوشته شده است کهی و مصنوع است فنّي از نثر ا نمونه
 نیمچنهی و فارسی تطور نثر خیتار ریسی بررس. توجه داشته است زینی زبان ادبي و هنربه نقش  بلکهی نبوده سینو خیتارتنها 
موفّق بوده  اریبسبا توجه به هدف خود  سندهینو که دهد یمی نشان زبانشناختی و بالغمتن از نظر  تیادبدر  لیدخي ها مؤلّفهی بررس
ي در زبان و ا راههیب بلکهي ا کژراههی و فارسی سینثرنودرست  ریمسی در انحرافرا  خانیرزامهدیمي از معاصران نثر اریبس. است
ا این مقاله سعی دانند یمی فارسادب  ی حتّی و ادبی، بالغي، هنري ها یژگیو کند یم، این امر شاید از برخی جهات درست باشد؛ ام

ة نادره را نشان دهد و از باب زبانشناخت گفت  توان یم. نگاهی نو به این کتاب بیندازد ،"عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو"یِ در
از زبان ادب و  شتریب، کنداز زبان اخبار استفاده  که آني جای است، به علم کامالًی موضوع که خیرتا انیبي برا خانیمهد رزایم که

  .هنر بهره برده است

  

ة نادره،  :هاواژه دیکل یسیدشوارنوي، هنری، نثر فنّ، نثر خانیرزامهدیمدر  .  

  

                                                        
   gholamabbassaeidi@yahoo.com-ي و جامعه المصطفی العالمیهرضوی اسالماستادیار دانشگاه علوم  - 1

mailto:-gholamabbassaeidi@yahoo.com
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  مقدمه

 سانینو رقم استیري را از و"ي خود تاجگذاروز نادرشاه در ر. ی نادشاه افشار بودمنشي، استرآباد خانیرزامهدیم  
دو اثر . ي نپرداختکار چیهشد و به  نینش خانهبعد از قتل نادرشاه ). مو: 1341ي، استرآباد( "ی گماشتسینو خیتاربه ... برداشت و 

ة نادره و : ي داردنادر خیتارمعروف در  م. ينادري جهانگشا خیتاردرلی آسان شدة دوبه ). 10-9: 1335، یفروغ(ی است او
ة نادرة او را برخ. ی زبانزد استسیدشوارنو آنگونه زبانزد خاص و عام شده  کتاب نیاي دشوار. دانند یمی فارسنثر  نیدشوارتری در

: 1341ي، استرآباد( "اند نفرموده غیدرمعاصران از تمسخر به مؤلِّف و مؤلَّف "و  اند گفته ها سخندر بارة آن  انینیشیپ کهاست 
ة نادره  کهگفت  توان یم). بک ة نادره را  ژهیوي ا هیزاوو تنها از  اند نگفتهي انصاف سخن رواز  شهیهممنتقدان در و  اند دهیددر

ة نادره دیگشا یمي تازه درنوشته  نیا. اند دهینپسند به در .  

  

  ی سینودشوار  شنۀیپ

ا پا به پاي آن  رهدوي  سادهاز اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجري، گرچه نثر  ي  وهیشي سامانی و غزنوي ادامه یافت؛ ام
ي مقابل نثر ساده بود؛ به همین جهت به این نوع نثر، نثر فنّی یا نثر مصنوع  نقطهجدیدي در نثرنویسی به وجود آمد و ادامه یافت که 

ي ها هیرایپ، فاصله گرفت و سرشار از تکلّفات و نثر فنّی کم کم ازسادگی و روانی که ویژگی بارز و نمایان نثر ساده بود. ندیگو یم
گفت که بناي نثر مصنوع و فنّی بر آرایش سخن و تناسب الفاظ و  توان یمي صوري و ساختاري شد؛ بنابراین ها شیآرالفظی و 

ثل و حسن تعلیل و یی چون سجع و موازنه و ترصیع و تضمین مزدوج و ایهام و تضاد و مراعات نظیر و ارسال مها هیآرا. معانی است
، و نیز اطناب در وصف با آوردن مترادفات لفظی و ایراد جمل متوازن و متقارن و تضمین آیه و حدیث و خبر  مبالغه و اغراق و غلو

و استفاده از مصطلحات علوم در بیان تعبیرات و اصرار در آوردن تشبیهات و استعارات بدیع و  ها آنو شعر و مثل و استشهاد به 
ي که کار ا گونه، به شود یمکنایات جدید و دیگر بدایع لفظی و معنويِ کالم همه در یک نثر فنّی و مصنوع بسیار زیاد دیده  ابداع

نخستین نثر فنّی  توان یمکلیله و دمنه را ). دو: 1381زیدري نسوي، ( کند یمرا در بسیاري از اوقات بر خواننده یا شنونده سخت 
د بن عبد الحمید منشی از عربی به  مهینکه در زبان فارسی به حساب آورد  ت ابوالمعالی نصراهللا بن محم ل قرن ششم به همي او

  .  و دمنه شروع شده است لهیکلی با فارسی در زبان سینودشوار  کهگفت  توان یم نیبنابرا. فارسی ترجمه شده است

ی به عربیِ سینثرنو نۀیشیپی بررسبا . بوده است دهیپسند یی، رواج داشته وها دورهدر  کمعرب، دست  اتیادبی در سیدشوارنو
ی ابوعل کهآنگاه . اند کردهی را مقبول دانسته به آن سفارش سیدشوارنو ای اند شدهدشوار نوشته  که میخور یبرمي ادیزي ها متن

وله داد ضاحیاالمعروف خود  کتابی فارسحسن بن احمد  در : و گفت دینپسندرا  کتابعضد الدوله . را نوشت، آن را به عضد الد
. را نوشت و آورد کتاب ۀیبقی رفت و ابوعل. مناسب است کودکاني برا نیاي، ا اوردهین دانم یماز آنچه من  شیبي زیچ کتاب نیا

: 7تاج یبي، حمو(نه خودش  میفهم یمنه ما  کهي آورد زیچشد و  نیخشمگ خیشجناب : و گفت کردی بررسرا  کتابعضد الدوله 
. برساند انیپاتنوانست قبل از مرگ به  که ی النّحوفاالقناع ی داشته است به نام کتاب زینی رافیسی مرزبانحسن بن عبداهللا  ).238

پدرم با نوشتن االقناع نحو را به : گفت نیچني پدرش نوشتار سبک؛ اما در بارة کردناتمام پدر را تمام  کتاب، وسفپسرش، ی
: 8ج تا یبي، حمو(ي به شرح ندارد ازین گرید کهپدرش آنگونه ساده نوشت  کهسخن آن بود  نیاانداخت و منظورش از  ها مزبله
 اسکندربن  کاووسیکی المعالعنصر . اند دهیپسند ینمي را آور جناسي و آور سجعی و سیدشوارنوی معموالً فارسدر زبان ). 149
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اگر  دیآی سجع ناخوش پارساندر نامه  لکن دیآاست و خوش  ي سجع هنرتازاندر نامۀ " کهبن قاموس در قابوسنامه  معتقد است 
ی نثر مصنوع اصلاز عناصر  کهسجع را  1ص الکتبهعتبه در  زین عیبد نیالدمنتجب "). 253: 1379ی، عنصرالمعال( "یی بهتر استنگو

فرا از آفت  شیخوتا سخن  دندیکوش یمو  شمردند ینم میمالی فارساست با روح زبان  خود  که نیقرا رادیاو  عیترصسجع و  تکلّ
 "است مصون دارند شیخویی غای و مقصد اصلاز غرض  سندهینوبالطائل و بازماندن  لیتطوو  دهیفای بباعث عمدة اطناب 

د بن  نیالدبهاء ). سه: 1381ي، دریز( مؤمحمل  ي دربغداد دیلالالتّوسی در زمان سندگینو وةیش، به ازدهصفحات نه تا ی ی التّرس
  :کند یمد اشاره خو

سخن به اعتبار مترسالن اما مصنوع باشد و اما مطبوع و مصنوع را به حسب اختالف صنعتها اقسام فراوان و انواع  "
 زیدالوو  قیرقسخن  ای شود یم نهیمعاآثار قوت خاطر از اثناء آن  کهباشد  محکمجزل و  کالم او مطبوع ی... متفنّن است 

و فنون مختلف  اریبسسخن را مناهج  اقتیس میتقس نیاو به حسب ... افتد یمون آن مشاهده لطف طبع از مضم لیدال که
 نیاو ...  دهند یم شیآرا لتیحو مطالع و مقاطع سخن را بدان  سپرند یم عیتسجو  عیترص قیطری بعض... آمده است  دیپد

 نامتمکّنمرصع قلق و  کالم قیطرو از د رکن کاوقات ی شتریبچه  ستینمهرة سخن صناعت محبوب  کینزداسلوب به 
 ضیعر تیغابه  کینفراخ و عرضۀ  کینی مجال کهترسل  دانیمی ماند و نامرعجانب فصاحت  عیترصي تنگناافتد و از 

 وهیش نیبدسخن  اقتیساگر  که ستیناز آن  تر يقومصداق  چیهی را معن نیاو  دیآدارد به مقدار چند خطوة معدود باز 
 قیطری علمساق  نیابرهان فصاحت و عنوان بالغت است  که لیتنز محکمي در آمد کمالی تدعمسي و بودمستحب 

 تیامنو به حسب طاقت و وفق  کنند یمی طوفي گرد سخن مصنوع ا فهیطا... يشد افتهی وجه االتّفاق یعلاالتّساق ال 
و  گردانند یمآن مشحون  ریغ و اشتقاق و موازنه و مطابقه و سیتجني مختلف چون ها صنعترا به  مکاتبات شیخو

نه در دقّت  کوشند یمو در رقّت الفاظ  کشند یمعذب خوشگوار  کلماتآبدار و  فیلطبر سخن  اریاختی رقم گروه
  ). 10-9: 1315ي، بغداد( "یمعان

ا به  اند کرده یمی سفارش سیدشوارنواز  زیپرهی و سینو سادهبزرگان به  نیاگرچه  کهتوجه داشت  دیبا ی از فارسنثر  جیتدرام
 وةیشدو  نیبی است حالتی دارد، سینو سادهسفارش به  همه آن کهباال  کتابي در بغدادخود  وةیش.  ي رفتدشواری به سمت سادگ

و در واقع در  افتد یمدر آن دو اسلوب ممتاز ساده و مصنوع مشهود  کهي ا وهیشی عنی قهیطر نیا). دشوار(و مصنوع ) ساده(مطبوع 
ص قرار دارد، تا اواخر قرن ششم و  قیطردو  نیا نایمی منزلت قرن  لیاواقرن و  نیااز اواخر . ابدی یمادامه  زینقرن هفتم  لیاوامشخّ

و تصنّع و  تکلّفی به اوج فنّو نثر  کند یم رییتغی فارسو اسلوب نثر  رود یم انیماز  باًیتقر میقدنثر  سبکآثار  کههشتم است 
او  وهیشي به گرید کسان، بعد از او میبدان سیدشوارنو نیاولی را منشچنانچه نصراهللا ). چهار: 1381ي، دریز( رسد یمي دشوار

ی و فارسمعروف  سانینودشوار . دیرسي استرآباد خانیرزامهدیمی عنسلسله ی نیانفر از  نیآخرنوبت به  آنکهدشوار نوشتند تا 
 دیحمی قاضي در چهارمقاله، سمرقندی عروضی نظامی علاحمد بن عمر بن  و دمنه، لهیکلی در منشنصر اهللا : عبارتند از شانیکتابها
ي، منتجب دیحمی در مقامات بلخعمر بن محمود  نیالدبهاء الکتبهدر عتبه  عیبد نیالد ،د بن  نیالد مؤمحمل بغداد دی ي در التّوس
ل، محمد بن ال د بن حسن علی التّرس نجم  ي در سندبادنامه،سمرقندي ریظهی بن محمد بن  ابوبکر نیالدمانیسلیِ بن علمحم 

دور، ابوالشّرف ناصح بن ظفر بن سعد راوند د بن نیمی خیتاری در ترجمۀ جرباذقاني در راحه الصي در روضه ویملطي غازی، محم
د  نیالدی در مرزبان نامه، شهاب نیوراو نیالدالعقول، سعد  عالءي در نفثه المصدور، نسوي دریزي خرندزمحمعطاملک نیالد 

اف الخضره در  بیادی، نیجوي جهانگشا خیتاری در نیجو اف و  خیتارعبداهللا بن فضل اهللا ملقّب به وصخانیمهد رزایموص 
ة نادرهاسترآباد ي در در   .  
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  یادبی و نقد سیدشوارنو

 اتیادبی راستبه . میداري خود ابر اتیادبما از  کهی فیتعری دارد با میمستقی در بالغت و ادب، ارتباط سیدشوارنوی بررس
از دوهزار  شیبپرسشها  نیا؟ کند یمشعر جدا  ریغی عنی، یادب ریغمتن  کی مثل شعر را از یادبمتن  کیی یها یژگیو؟ چه ستیچ

. اند داده ها پرسش نیای به متفاوتي متعدد و البتّه ها پاسخ، خیتاردر طول . است کردهذهن بشر را به خود مشغول  کهسال است 
الهۀ شعر به ذهن شاعر  اي رب النوع یسواز  کهی الهام، دانست یمشعر را الهام  ژهیبو، اتیادبی ذاتی و جوهرة اصلی ژگیوافالطون 

به نظر افالطون، ).32: 1379، چزید( دیگو یماز زبان شاعر سخن  کهالهۀ شعر است  نیا، گریدبه سخن . شود یمي جار بیادو 
استوار  الیخخود را بر  فیتعر ادیبن،  .)م.ق322 –. م.ق 384حدود (ارسطو). 37: همان( کند یم انیبا ی رآسمان قیحقاشاعر 

در ساختمان شعر نظر  الیخعنصر  تیاهم، به ربازیداز ارسطو از  دیتقلیی، به اروپاناقدان . داند یم لیمخی سخنو شعر را  کند یم
معروف خود،  کتاب، در .)ق672 – 597(ی طوس نیالد رینصی، خواجه اسالم بزرگ میحک). 8: 1366ی، کدکنی عیشف( اند داشته

ی، اقبال(ی آن ذاتنه از فصول  داند یمرا از لوازم شعر  هیقافو ) 586: 1367ی، طوس( داند یم لیمخی کالم، شعر را اساس االقتباس
: 1370ی، کدکنی عیشف( "اند دانسته لییتخشعر را  دایبنو  لیمخ کالمی، شعر را اسالمي منطق دورة کتابهادر همۀ  "). 14: 1363

 لییتخی آن ذاتی ژگیو، جوهر شعر و ادب و ندیگو یمی اسالمي حکماي از اریبسی و طوس رینصخواجه  که، آنگونه نیبنابرا). 28
  : میریبپذ دیبا کهرا دارد  ریزبزرگ  امدیپاصل  نیا رشیپذ. ي استالورزیخو 

یی ابتدانقش بارز و . رود یم کاري إخبار به برای عن، یتیواقع انیبي برا شتریبي عادمتن . اوت استي متفعادی با متن ادبمتن 
  .دانست تیواقع انیبو ) یرسانخبر (إخبار  چگاهیهی ادبمتن  کی

ی  دو ادبن مت کي یبرا کهي ا گونهشده است، به  رفتهیپذ میمستق ریغو  میمستقمسلمان  سانینوی بالغی تمامي سواصل باال از 
ل و معن: ی داردمعنی دو نوع ادبمتن  کی ندیگو یمی عن، یرندیگ یمی در نظر معن ممعنیِ اوبالغی نویسان مسلمان، براي معنی . یِ دو

ل و دوم  ثانوي(او ( دي وضعمعنی و معنی المعنی : مثل اند کردهاصطالحات متعد) ،فائدة )263: 2004جرجانی فائدة الخبر و الزم ،
س افغانی، (، إخبار و أغراض أخري )42: 1368تفتازانی، (، حکم و الزم حکم )27: 2003قزوینی، (خبر ال ؛ جارم و 232: تا یبمدر

ي عادی نسبت به متن ادبي متن دشواری خود به خود باعث ادببودن متون  هیدوال نیا. )49: 1386؛ شمیسا، 147: 1999امین، 
فاصله گذاشته  هیالدو  نیا نیبچقدر  بیاد ای یادبمتن  سندةینو کهدارد  نیای به بستگآن هم  ي و سطحدشوار نیا زانیم. شود یم

ة نادره را ادبمتن  کحال چنانچه ی.  باشد نیبي است و البتّه ثانوي معانواز نوشتن آن رساندن  سندهینوی اصل زةیانگ کهی مانند در 
ل به بوتۀ نقد و معن ۀیزاوه،  از ي بلند افتادا فاصلهو  قیعمی شکافیی معنا ۀیالدو  ی برخ که شود یمهمان  جهینت، میبگذاري داوری او
  . اند گفتهارزشمند  کتاب نیاو معاصران در بارة  انینیشیپاز 

  

  ياسترآباد خانیمهد رزایممخالفان و موافقان 

در  کهی است کرمانناظم االسالم  ها آن نیتندتری از کی. است داشتهي ادیزبعد از خود مخالفان  خِیتاردر طول  خانیرزامهدیم
و شاعران معروف  سندگانینوی و فارسادب  خیتاربه تمام  که خانیرزامهدیم، نه تنها به انیرانیاي داریب خیتارمعروف خود،  کتاب

به  ریتأثي ما چه نوع شعرااز آثار ادباء و  کنونتا  کهمالحظه نمود  دیبا": دیگو یمو  ردیگ یمو همه را به باد انتقاد  تازد یمآن 
 "داده است جهینتچگونه  اند کشته کهی تخمو  دهیبخشي ثمرچه  اند نشاندهي سخنوردر باغ  کهی نهالو  دهیرسعرصۀ ظهور 

 کمالو  دیرشو  ریظهي و انوری و عراقی و فرخّي و عنصری و رودکی چون بزرگاناو ابتدا از شاعران و ). 141: 1ج1381ی، کرمان(
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اغالقات منفور  ":دیگو یمي استرآباد خانیمهد رزایمو در بارة  کند یم ادی یزشتی به خاقانی و سنائی و سوزنم و ي و هماسعدو 
فات  خانیمهد رزایم کهی و امثال او بود خاقان اف را به تعسي بهار در الشعرا ملکمرحوم ). همانجا( "افکند هودهیبو صاحب وص
ه و شناس سبک ف در  انیمنشسرآمد  کهي نادر شگاهیپی منشي استرآباد خانیرزامهدیم ": سدینو یم نیچناو  فیتألی در بارة مؤلّ

 سبک( ردیبگقلم را  انیطغی عبارت و تتبع وافر باز نتوانسته است جلو پختگی و عیطبقدرت قلم و ذوق  کمالآن دوره است با 
ة نادره را  شانیا). 311: 3ی جشناس 1: سه قسم منشئات دارد خانیمهد رزایم": سندینو یمو  انندد یم دیرمفیغو  متکلّفانه اریبسدر- 
در تمام وصاف  بلکهی و وصاف است نیجومحض از موارد دشخوار و ناهنجار نثر  دیتقل کهو نامرغوب  متکلفانهو  دهیچیپ اریبس
  ). 312: 3ی جشناس سبک..  (.ي آورده باشد نثر تکلّفي و تعسف و دشخوار نیابه  کهچهار پنج مورد بتوان به دست آورد  دیشا

ی را به باد انتقاد سینثرنواو در  وةیشو  خانیرزامهدیممحترمانه،  اریبسخود،  عیبدعلم  کتابی در مقدمۀ فروغ نیمحمدحس
از  کیچیهبه  نیبنابراآن را بتوان سخن شناس گفت و  سندهینومؤلف و  کهام  دهیندفن  نیادر  کتاب کبنده ی نیا":ردیگ یم

نبود  نیچناست و اگر  مشکلتري قدر احالت را دارد ی نیهمو از شعر گذشته نثر خوب هم  ستیني اعتماد مذکوري ها تذکره
خود آن مرحوم  بلکهسرمشق باشد  نیمترسلي برا که کردند ینمي را در عصر و زمان ما طبع نادر خانیمهد رزایممنشئات مرحوم 

و عجب  ستینی کوچکو  کممرحوم از اجلّۀ فضالء بود و مرد  خانیمهد رزایم که دیندا یمو شما  نمود ینمانشاء  سبک نیا اریاخت
ة  آنکه ادهیزشما با جاللت قدر  کتاب نیانادرشاه است، به او گفت  خیتار کهي نادربعد از نوشتن در  از  ریغاست و  مشکلاز حد

را  ينادري جهانگشا خیتار، کندرا آسان  کارخواست  انخیمهد رزایم، دیآ ینمبر  نیاي از عهدة فهم احد نیمتبحرفحول ادبا و 
 دیدانیم، دیبخواني چند سطرنگاشته  کتابیِ آن خیتاردر اول هر سال از سنوات  که هاتیتشبو از  دیکننوشت و اگر شما همت 

ه سکنه  گریدسلطنت نادرشاه نبود حاال  عیوقا تیاهمی دور افتاده و اگر اصلآن مرد فاضل چطور از راه  خانیمهد رزایمی اسم در  
ه  کتاب که کنم یمعرض ...   آمد یم انیمی به حرفي او جهانگشاو نه از  برد یمرا  کتاب دیتقلبه  خانیمهد رزایمي را نادردر 

: 1335ی، فروغ(رود یمخود وصاف باشد حرف  کهمغول است، نوشته و در اصل  خیتاردر  کهي رازیشعبداهللا  بیاد فیتألوصاف 
9-10.(  

ي پردرددل  که باشند یم دوردیفرشخسرو  دکتري آقاهستند، جناب  اتیح دیقهنوز در  که خانیمهد رزایم زیتاز منتقدان تند و 
متأسفانه در  ": ، از جملهاند نواختهرا  خانیرزامهدیم اند افتهی یفرصتدارند و هر جا  سانینوو مغلق  انیفرههنگستاناز فرهنگستان و 

 به وجود آورده اتیادبی در زبان و انحرافي ناسالم و ها انیجر که اند بوده کجروان گونه نیاي جهان، همواره از ها زبان خیتارطول 
ی چون بافانمغلق  کاری و فرهنگستاني و ریدساتلغات  اند جملهاز آن  اند ساختهي و نثر مغلق و شعر بد درآورد منو لغت غلط و 

جعفر  دیس دکتراز معاصران، . 1)79-78: 1380، دوردیفرش("... ی منش خانیرزامهدیمه و ی و وصاف الحضرنیجو نیالدمنتجب 
ة نادره را  سندهینو نیاي به مساعد کامالًي نظر دیشه نظر مخالفان  شانیا. است کردهچاپ  حاتیتوضو همراه با  حیتصحدارد و در

ه  خانیمهد رزایمو  اند کردهی انصافی بي ا اندازهاو تا  کتاب در باره مؤلف و نانیا مییبگواگر  ": سدینو یمرا قبول ندارد و  و در
ه  مشکلتنها  میگفت چنانکه، ستین جایبی و معاملۀ خمانه را از جانب فضال عصر ما ندارند لطفی ب نهمهیانادره استحقاق  بود نثر در

خوانندگان هم متوجه آن  شتریب دیشا که میمستق ریغعامل  کنم یمرا آماج طعن ساخته است، گمان  خانیمهد رزایم که ستین
 دیبستای او را کساند  خواسته ینمداشته اند و  کتابی قهرمان زندگاني آخر سالهااز  رانیابعض مردم  کهي است بد، خاطرة ستندین
 کهي ما برااست و  کینزدبه عصر ما  خانیمهد رزایم که نیا گرید. داشته باشد شیستاجنبۀ  که سدیبنوی کتابي ودر بارة عصر  ای

 خانیمهد رزایمبا  خیتاراگر  دیشا. ستین تیاهمی از خالفاصله  نیای کوتاه میکن یمی تلقي شتریبرا با ارزش  میقدگذشته 

                                                        
. حوزة هنري سازمان تبلیغات اسالمی: تهران. حات علمی و فنّیسازي و وضع و ترجمۀ اصطاللغت). 1380. (خسرو فرشیدورد. : ك. ر - 1

  .695و  582، 408، 79: صص
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ي براو  کردند ینمي مهری بحد در حق او  نیبد، فضال تا بود یماست  ستهیزدر آن  کهی زماناز  شیپو چند قرن  کرد یممساعدت 
ی مقدار ب نیابه زعم  کهی حال، در فرمودند یم نییتعی التّرسل الو التوسل  الکتبهوصاف و عتبه  خیتار فیردی در مقامي وانشاء 

ه قائل  شتریبی ارزشی الترسل الي التوسل برا ستینسزاوار  ي نثرها نیبي دیشه دکتر). کد – کج: 1341ي، استرآباد( "میشواز در
ل معنبه  شتریب کهي عادم را معانو شتریب کهی بالغی و ادبي نثرهاو  پردازند یمیِ اوی کس": گذلرد یمفرق  نگونهیا، پرورند یمي دو
از نامۀ  کههمان را بخواهد  نیالدو منشئات منتجب  مشکاني ابونصر ها نامهی فرق نگذارد و از ادبی و نثر خیتارنثر  نیب که

مقلّم عصر  کاسۀچون  دیبگوي بداند و غذاخوری را منحصر در کاش کاسۀ دةیفا کهی است کسی مطلوب است، مانند بازرگان
 ستیني ا عاقالنه کارو نگاهداشتن آن  نیخر، پس  خورد ینمغذا  کاسهی در کسامروز  گریدو  دیآ ینمي غذاخور کاري به صفو

ی سفالتنگ  اي یصفوی عصر شکاظرف  تیاهم که ستیناو متوجه ! ختیرآورد و به دور  رونیب ها موزهآن را از قفسۀ  دیباو 
اثر  نیاي زیآمبه خاطر هنر سازنده در پرداختن و رنگ  بلکه، ستیني ریآبگي و غذاخوري براآمدن آن  کاری در به سلجوقدورة 

د بن  ای یمنشنصر اهللا  کتابدر  نیهمچن. است سینف ي درندگان و گفتگوو شغال و موش و  ریشي، مفوضات سمرقندی علمحم
را مشغول  بانیادآنچه خاطر فاضالن و  بلکه، داند ینم خیتاری را مستند عروضی نظامی چهارمقالۀ کسو  ستینرد بحث جانداران مو

ی معان ختنیري برا کهی است سبکو  اند برده کاربه  ها جملهو ابداع  ریتحردر  ها کتاب نیا سندگانینو کهی است مهارت، دارد یم
ة نادره با همۀ  نیهمدر . اند دهیبرگزدر قالب الفاظ  دهید ریدلپذو  وایشي ها فقرهي آن موجود است، ها عبارتدر  کهی تکلّفدر 

ف را استادخواننده مهارت و  که شود یم فاضل آن را  سندةینورا بخواند و قدرت  ها عبارت نیا که ستیک. کند  یم نیتحسي مؤلّ
ی عربی و فارس کلماتو تسلّط او را بر  ابدیناد، طباق و سجع در ، تضریالنظی از انواع جناس، مراعات لفظ عیصنابردن  کاردر به 
  ) ز –و : 1341ي، استرآباد "دینستا

  

  ی دره نادرهسبکي هایژگیو

 ۀیال اي یثانوی معانبه  شتریب سندهینو گرید؛ به سخن ستینی سینو خیتارإخبار و  کتاب نیااز نوشتن  سندهینوی اصلهدف ). 1
ل یمعنی توجه دارد و معندوم  ل  ۀیال ایِ اوفاصله و  که کرداقرار  دیباالبتّه . یی اوهنرنمایی و فرسا قلمي براي است ا بهانهی تنها معناو

ل  ۀیال نیبموجود  شکاف م  ۀیالی و معناوة نادره را نیهمژرف و گسترده است و  اریبسدو نیا. است کردهسخت  اریبس، متن در 
ة دیشه دکتر کهآن  حیتوض. میکن سهیمقارا با اصل متن  کتاب نیاجم ساده شدة ح که میابی یمی در وقتفاصله را  ح دري، مصح
ة نادره را در کتاب انیپانادره، در  متن ساده شده  نیانسبت . و آورده است کردهی سینو سادهاز چهل صفحه  کمتر، تمام مطالب در

به ده  ک، یسندهینویِ دوم، در نظر معنیِ اول به معن تیاهمنسبت  هکگفت  توان یم، نیبنابرا. دهم است کاز ی کمتری اصلبه متن 
  .   ندیب یمی ادبي و هنریی خودنمای و فروش فضلو دشوار و گاه سرشار از  نیسنگ اریبسخواننده، متن را  کهاست  نیهمي برا. است

 کهي ا گونهدارد، به  ها آني مجازی و قیحقی معانی و فهم فارسی و عربي بر واژگان ادیز اریبستسلّط و مهارت  سندهینو). 2
 .ي نامأنوس استها واژهیی او آوردن هنرنما نیبزرگترگفت  توان یم

به . دهند یم لیتشکرا  کتاب نیا ریتحری صنعت اساس رکنسجع و جناس دو . است اریبس کتاب نیای در لفظ عیصنا). 3
 رکاکتی از ثقل و خالی معندر لفظ و  کهعبارت  نیچندجع س کی اجناس ی کی به خاطرآوردن یگاه سندهینو کهي ا گونه

  .از همه عالقمند است شیبانواع جناس، به جناس خطّ  نیباز . آورد یم ستین
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ی و ایهام و تضاد و فارسی و عربو امثال و اشعار  ثیاحادو  اتیآچون موازنه و ترصیع و تضمین  گریدی بالغي ها هیآرا). 4
از  شیب، اما سجع و جناس ستین کمدر درة نادره  زین... ل و حسن تعلیل و مبالغه و اغراق و غلو و اطناب و مراعات نظیر و ارسال مث

  .رفته است کاربه  ها آنهمۀ 

ي دارد ادیزامر مهارت  نیادر  سندهینودارد و  کتاب نیاي در ا ژهیو گاهیجاقرآن و امثلۀ عرب است  اتیآ نیتضم). 5
 .شده است نیتضمي قرآن ها هیآبا ) موردجز هفت ( کتابي عنوانها

  

  سجع و جناس در درة نادره

ة نادره  گریدي ها هیآرااز  شیب، سجع و جناس میگفت که گونه همان مانند صاحب بن  کتاب نیا سندةینو. شود یم دهیددر در
 گریدی رانیاعرب و  سندگانینواز ي اریبسي و دیحممقامات  سندةینوی بلخ نیالد دیحمی قاضیِ عرب دوست و رانیا ریوزعباد، 
 ۀیالی از جمله سجع و جناس در اصل مربوط به بالغي ها هیآرا کهی است هیبد. ی به سجع و جناس داشته استبیعج اریبسعالقۀ 

ل نه تنها  ۀیالي برا. ی استمعندوم  ی رسانی معنو  در امر إخبار ها هیآرا نیا، گاه، بلکه، مینداری بالغي ها هیآرای به چندان ازیناو
ي آنگونه در بند استرآباد خانیرزامهدیمی و بلخ نیالد دیحمی قاضی چون صاحب بن عباد و سندگانینو. کنند یمخلل وارد 

سجع بود  فتۀیش گونه آنصاحب بن عباد  که ندیگو یم. کردند یمی اول را فراموش معنگاه  کهبودند  هیقافیی چون سجع و ها هیآرا
ی وقت چارهیبی قاضو آن  فقم عزلناكی بقم قد القاض هایا: کهدر شهر قم نوشت  شیخوی از قضات کي به یا مهناي روز... " که

 کرده نییتع) زیبرخپس (=  فقمو )نام شهر(=  قمی ندارم، سرنوشت مرا سجع گناه چیهمن : گفت کردعزل خود را مشاهده  حکم
عشق ابن عباد به ": دندیپرسی بیمساز ابن  که ندیگو یم نیهمچن).  19: 1377ی، کدکنی عیشف( "ی بوده استقاضاست و حق با آن 

جمله  نیا گسالندیمرا از هم  ملک رازةیشو  زندیمرا به هم  کشوراگر داند سجع او نظام  کهاست؟ گفت تا بدانجا  هیپاسجع تا چه 
ي، سوار بر امواج دیحمدر مقامات  زینی بلخ نیالد دیحمی قاض). گو: 1341ي، استرآباد( "در نگذرد شیخوو از سجع  ردیبپذرا 

در ". لحظه هم در آن شهرها نبوده است کدر عمر خود ی که آورد یمیی در شهرهاو سر از  رود یمیی سفرهاسجع و جناس به 
و  زدیآم یم یی هم به همایجغرافي سوی سمت و حتّگاه  که دهیچیپي مؤلّف پاچنان بر  عیترص دیقسجع و  ریزنجسفرها  نیاواقع در 

ف  که مینیب یمجا  کمثالً ی. زدیر یمفواصل در هم  ي از شهربه هر حال  اسمرقند ی امبدأ سفرش بلخ ی رسد یمبه نظر  کهی بلخمؤلّ
 کاما ی 1/آوردم شابورینبه  حرکتي راو  کردمسفر صبور  دیشدادل بر / است  شابورینباشد، عازم  کهني خراسان بزرگ شهرها

آورده  شابورین او را به کهبوده  صبور ي سجعقوبه احتمال  که کرد حکم توان یم کهاست  نیا! آورد یمدر  هینیارمر مرتبه سر از شه
از  چکدامیه سندهینوو گرنه  دهیکشان آذربادگاني را به و آزادگانبرده و توازن اوش مؤلّف را به شهر  کهاست  دوشی هماهنگو 

از  کهی بوده لفظ عیصنا ریتسخمقامه ذهنش آنچنان در  انیبباشد در  دهیدو اگر هم  دهیند برد یمنام  کهیی را نواحشهرها و 
ة نادره هم در ). 18: 1365ی نژاد، انزاب( "ردیگي بر ا بهرهنتوانسته  زینی خود قبلي ها یآگاه ل  ۀیالي از موارد اریبسدر در ی معناو
اف(سجع  کي یبرا سندهینو که مینیب یم ریزرت نمونه را، در عبا. ي شده استسازي و جناس آوري سجع فدا چه ) وص

ی صواف، و الصافی درج درج امالئه ف عیالبدو اجناس الجناس  عیالتّرصانواع جواهر ": هم چپانده است کناري را به زور ها عبارت
اف عیالتّوق عیوقی مواقع علی الضافی درج انشائه ف حیالتّلمو  حیالتّوشاصناف وشائح  ی الفضل عبداهللا الملقّب اب، ابن فضل اهللا طو

اف ة نادره، در  خانیرزامهدیم سبکبا  شتریبیی آشناي برا). 13: 1341ي، آباداستر ( "بالوص ي و آور سجعیی از ها نمونهبه  ریزدر در

                                                        
ین ابوبکر عمر بن محمودي بلخی. : ك. ر - 1 مرکز نشر دانشگاهی: تهران. به تصحیح رضا انزابی نژاد. مقامات حمیدي). 1372. (حمید الد.  
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ة نادره  کتاباز  ها مثالدر تمام موارد . میانداز یمی نگاهي وي ساز جناس در هر . گرفته شده است يدیشهجعفر  دکتر حیتصحدر
ص شده است   :  مورد شمارة صفحه مشخّ

میرزامهدي ). 41: 1384همایی، ( "در وزن یا حرف روي یا هردو موافق باشند ها نهیقرسجع آن است که کلمات آخر " :سجع
وردن یک سجع چندین سطر ي نادره گاهی براي آ درهي عجیبی به سجع دارد و در  عالقهنیز مانند بسیاري از ادیبان فارسی و عربی 

در کتاب خود ابن فضل اهللا ابوالفضل عبداهللا الملقّب بالوصاف  از خواهد یم، نمونه را، آنگاه که آورد یمعبارت درشت و زمخت 
  ).13: 1341استرآبادي، (نامی ببرد، چند سطر عبارت ناهموار را به هم پیوسته است 

و خامه، ) دست، شست(و ) کار، بار(روي هر دو مطابق باشند، مانند آن است که کلمات در وزن و حرف ":سجع متوازي
  ).22: 1ج 1384همایی، ( ")نامه

د ولد ایلبارس را .... طریق رشاد را به ان گروه القا و ایشان نیز به سمع رضا اصغا نموده :سجع متوازي در غیر فعل ابوالمحم
ص و تلمص بخشیدند و جمعی از رؤسا ....  تان که دوستان و راستان را جاي آستان ... عزّ ترخّ بآستان نصرت پاسبانِ خدیو کشورس

تان، روي نیاز آورده مورد احسان شدند  شمسهاست و ماه  590(ي درگاهش اعداء باستان را سال آس.(  

ه این در و بر گوش زمان گفت یمقضا به لسان حال شاهزادگان و هو انطق من لسان المقال این نکته  :سجع متوازي در فعل
  ).701( سفت یم

  ).695(در کنارت نهند و آخرت اجرت اُجرت دهند ... کاري آغاز کن که در انجامش جزاي خیر 

  ).42: 1384همایی، ( "آن است که الفاظ در حرف روي یکی و در وزن مختلف باشند":سجع مطرف

  )557(ي شد ور لهیحیل حبایلِ اظهار مجادعه و مخادعه کرده حا زوال یببا دولت  :سجع مطرّف در غیر فعل

ش را ورد زبان آوردند و ... مشایخ و شبان  :سجع مطرّف در فعل ي چرخ  خانه کمانبه ...  نینش چلّه رانیگ گوشهشتم و ذم
  ).679(تُرسی روي نیاز آوردند 

و ) نهال، بهار(و ) ارکام، ک(آن است که کلمات قرینه در وزن متّفق و در حرف روي مختلف باشند، مانند ":سجع متوازن
  ).43: 1384همایی، ( ")نامه، ناله

  ).667(مزارع را از قصامه و قصاره و نسافه و عصافه پاك ساخت  باك یباز طبع : سجع متوازن در غیر فعل

  ).674(نانی از خیاالت خامِ وخام براي اوالد و اعقاب خود پخت 

ي صدقِ الیه ادعوا  کعبهذلک هو الخسران المبین، مبین و رخ از  ي خودبینیِ نهییآصورت حال را در : سجع متوازن در فعل
  ).695(و الیه متاب، متاب 

  ).707(از گلزار دهر دو رنگ جز گل قحبه نروید و بر ثبات او اعتمادي نشاید 

زنه آوردن رایجترین نوع موا... ي تقابل اسجاع متوازن است لهیوسجمله به ) یا چند(هماهنگ کردن دو "):مماثله(موازنه 
  ).42-41: 1386شمیسا، ( "مخلوطی از اسجاع متوازي و متوازن است
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  . از بیم همنامی طال، طال در دامن دشت نگشتی و از خوف هم اسمی نقره، نقره در بساط زمین پدید نگشتی 

  ). 662(، از تذلّل پا بر فلک دیدند سودند یمجمعی که از تدلّل سر بر فلک 

  .س در گفتن و نوشتن یعنی در حروف و حرکات یکسان و در معنی متفاوت هستندي جناها هیپا:جناس تام

بعد از مضی جوشنٍ من اللیل، افواج فوالدجوشن، حوس حوش الفؤاد، در جوشن خوش جوش، : جناس تام در غیرفعل
الم رهیحظي  رهیحظجوش و خروش برآورده بر سر رومیه که جمعی در حوش و  و بعضی در محاذات   ي کاظمین علیهما الس

  ).304... (معسکر نصرت احتشام در کنار شطّ به رسم استحفاظ مقام، مقام داشتند 

, ي گمنامی نکشد گوشهانسان ساغرِ عافیت، تا خود را به ... ي طمع نتافت نور عزّت بر او نتافت  پنجهتا :جناس تام در فعل
  ).691(و شاهد توفیقش چهره، تا کشف حجاب خودي ننماید، ننماید  در راه سلوك تا زیر پاي خود نپاید، نپاید... نکشد و 

  ).692(هر که دین به دنیا فروخت، نار جحیم بر خود فروخت 

  .ي جناس بسیط یا در حکم بسیط است و دیگري مرکّبها هیپایکی از :جناس مرکّب

ار أشأم آشام خونیالن : جناس مرکّب در غیرفعل من قدار مشغول کارزار گشته و بر ایشان  تا هنگام شام با آن گروه غد
  ).278(کار، زار ساخته 

  ).106(سایه نشینان قباب گردون اگر عالی م گر دون، پیوسته در راسته بازار جهان به آزار راستان ، زبونند 

  )689(هر که عاقبت کار را نگریست عاقبت کار نگریست  :جناس مرکّب در فعل

  ).690. (ود روي نیاز آرد نیازاردعارف، دلی را که به درگاه معب

رد  و نهال ... ي جاوید نبرد و تا از شاخ بی برگی بر نخورد به کام دل برنخورد  بهرهتا از عالئقش نه دستار ماند و نه ب
  ).691(برخورداریش تا نوگل توکّل برنیارد، بر نیارد

لمخرج با هم متفاوت هستند، مثل گام و کام، بست قریب ا) يها صامت(ي ها همخواني جناس تنها در ها هیپا: جناس مضارع
  ...و پست و 

  )307(بختی فلک حامل در جنب هیکلشان خامل بود : جناس مضارع در غیر فعل

و کام خصم از خضم و قضم به حدي ناکامی گزید که جمعی هر روزه به رسم دریوزه راه گریز جسته، جسته جسته جسته، 
  ).  312 – 311( گشتند یم... یان خود را از حصار بیرون افکنده وارد معسکر نصرت اثر خسته، خشته، حسبه للّه گو

تش : جناس مضارع در فعل أس و العین گفته، نخست به آب گوهر معنی دهان شست و به جنبش پاي جبین راه تحی پس قلم بالرّ
  ).42(چست، جست 

  :جا بیشتر داردي جناس، در آغاز یک یا دو هها هیپایکی از :جناس مطرّف
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آغاز ستیز کردند ... تیز و همانروز ... بر آهنگ جنگ چنگ و چنگال اقتحام : جناس مطرّف در غیر فعل
)314.(  

  ).692(هرکه با قضا ستیزه کرد، کمان کین به راستی به خود زه کرد 

زخارف دنیا پیش . ردصاحب توکّل غم کالن و خرد نخورد و حریص هرگز صرفه از زد و برد نب:جناس مطرّف در فعل
ي تعلّق، زیور گرد نکرد و تا سر به گریبان خمول نکشید پاي رفعت بر سر بیض و سود  قالدهنمود ننمود و هیچ هوشیار  وران دهید

  ).689(نسود 

  ).106(همیشه چرخ نیلوفري تیغ خصومت بر سر دانشوران نیکوفر، آخته است و خرگاه دولت براي بیهنران افراخته 

لجناس مذ خطاب این بانوك سراییدن گرفت  بانو یبی و بناهاي بان یبي جغد و جغدهاي کنگره در سراهاي ها کنگره: ی
)135.(  

  ):ناقص(جناس محرّف 

اللَه گشوده بار عزیمت را : جناس محرّف در غیر فعل اللَه کشیده و غُ عالمِ مقصود را غعالم ا بوساطت ایلچی و علماء اعالم، اَ
  ).605(معلوم معکوم ساختند  بار دیگر به سمت

رُست : در فعل) ناقص(جناس محرّف  رَست، گل مرادش نَ و گوي سعادت از میدان تا دام عالئق ... دنیا پرست تا از قید هستی نَ
رَد  ب رَد، نَ 691(نب(  

مانند  ي مختلف باشند،گذار نقطهآن است که ارکان جناس در کتابت یکی و در تلفّظ و :1جناس خط یا جناس مصحف
رکن اساسی صنعت تحریر این  "گفت که  توان یم).56: 1384همایی، ( "کلمات بیمار، تیمار و پیر، تیر و شور، سوز و نظایر آن

ي را که در لفظ و معن خالی از ثقل و رکاکت ها عبارتکتاب، جناس و مخصوصاً جناس خط است و گاهی به خاطر این جناس 
  ).که: 1341استرآبادي، (و ظرَز طریر ظریر طرز تلفیقش سراسر جواهر رنگین آبدار : مله، مانند این جکند یمنیست انشاء 

  ).306(از ممرّ تیغ خونبار، جویبار خون چون جیحون در شاطئ شطّ سیالن یافت :جناس خط در غیر فعل

  )696(سبکباران از سنگباران فتنه بر کنارند 

ذاي زحمت بدل کرده از  داي رحمت را به جِ 985(حق آئب و ضایع و حقائب دولت را ضایع و باطل کرد چون ج.(  

و برقع ترفّع از روي آرزو و هوس هوش پرداز، پرداز و هر یوم از نوم پندار بیدار  دان یماي شقیق شفیق، میدان جاه را پرچاه 
غفور قُوي را قَوي مشغول ساز و  باش و پاس بساتین نشأتین بدار و بد از نیک بیک نظر بی بطر بشناس و بسپاس دادار داددآور عفو

رام باکرام و با خسان باحسان سلوك مسلوك دار و از  ي نفس بدراي بدرآي  عهدهساز هوا و هواجس را یکباره بکناره نه و با ک
)693.(  

  : ي میرزامهديبند هیآراي نگارش در  وهیشنقش 

                                                        
  .گویندجناس خط را صنعت مضارعه و مشاکله نیز می - 1
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تا ضبط عنان نفس سرکش ...قی رو بیاري نیاري تا ترك هواجس نگویی با محبوب حقی: جناس خط یا جناس مصحف در فعل
  ).690(نکنی توسن تفوق بجهانی نجهانی 

ا در امال متفاوتها هیپا :جناس لفظ ي جناس در تلفّظ یکسان هستند ام:  

  ).692(ي توفیق بر خواست  دوحهاز سر هوا بر خاست و از :جناس لفظ در فعل

یر مأسور شدند  ي سیف مأثور و طعمهجمعی : رفعلیغجناس لفظ در  628(به سیر فتراك عتاق سریع الس .(  

کف : مصوت کوتاه در وسط اضافه دارد+ ي صامت  مجموعهیکی از کلمات متجانس نسبت به دیگري یک ":جناس وسط
  ).63: 1386شمیسا، ("و کنف

  ). 37( راند یمو به بال حمایتش هر ذباب ضعیفی شیرمگس  پراند یمدر زمان دولتش عنکبوت از بیکاري مگس 

جمعی از افشاریه که پاسدار سرادق شهریاري و از شعار عار عاري بودند در میان سراپرده پی به سر او برده با تیغ : جناس مذیل
  ). 682(الماسگون یاقوت مذاب از کان ارکان وجودش بر انگیختند 

  :جناس اشتقاق یا اقتضاب

م و خیل و خول و خیالء و خیاالت ه686(جز حسرت و خسرت با خود نبرد  از آن همه ب .(  

  ).985(ي هستی سترده سطر سطورِ دولت خود نمود  صفحهنقش بی نقیشِ عمرِ نفیس را به دست خویش از 

  ).45... (چون دبیر همت، قلم اظفار قلم کرده، ترقیش و ترشیق و تعلیق و تمشیق آغازید : جناس قلب

  :جناس و رسم الخط

 انگرینماخط . برد یمو از آن بهره  شنود یمجناس را  کهگوش است  نیا نیبنابرا. دارد کارسر و  جناس البتّه با آواها  
ة نادره، گاه، . ي زبان استآواها را  جیرافعالً جناس  توان یم.. دارد کاربا چشم سر و  بلکهنه با گوش  که میداری جناس نوعدر در
ل است جناس  که م را جناس  ی و جناسگوش اي یداریشناز نوع اوه  ریزمثالً به عبارت . دینامی چشم اي یداریددودییفرماتوج:  

  ).310(کردند یمماحضر درویشانه ساخته شکم آز را سنگ قناعت  جستند یماز فرط گرسنگی اگر سنگی 

 کهقدر آن گریدبه سخن . تا گوش برد یماز آن حظّ و بهره  شتریبچشم  کهي است ا ژهیوجناس ی سنگاگر و ی گرسنگ نیب
نوع جناس با جناس خطّ  نیا که میباشتوجه داشته . ماند ینمي و تلفّظشان به هم گفتارحالت  ماند یمبه هم  ها آني ظاهر شکل
ی چشم در عني؛ یداریدي باشد و هم داریشنهم  که دیآ یم شیپی وقتیی در جناس بایزاوج  کهی است هیبد. متفاوت است کامالً

 يدیشهجعفر  دکترتوانمند معاصرشادروان  بیاد که درة نادرهدر متن . از آن بهره ببرد دنیشن وقت خواندن و گوش در وقت
ي انتخاب شده است ا گونهنگارش به  وةیشی عنو به چاپ سپرده، رسم الخط در خدمت جناس قرار گرفته است؛ ی کرده حیتصح
  : است دهیچسببه اسم بعد از خود  به از موارد حرف اضافۀ ي اریبسمثالً در . ي هم بشوندداریدي هستند، داریشن که ها جناس که

  ).692(هرکس که آشناست بدوست، روي آشنا و بیگانه بدوست 
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  ).693(بد از نیک بیک نظر بی بطر بشناس و بسپاس دادار دادآور عفو غفور قُوي را قَوي مشغول ساز 

  ).693(ي نفسِ بدراي بدرآي  عهدهاز 

به واژة بعد از ي آنظر، به سپاس و به در  کبه دوست و به او است، به یي ها عبارتدر  "به" ضافۀي باال حرف اها نمونهدر 
به سخن . ي هم بسازدداریدي جناس داریشنعالوه بر جناس  يبدرا، بشناس و کینبدوست، ي ها واژهبا  بیترتتا به  دهیچسبخود 

  : رساند یمامر را  نیابهتر  ریزدو مثال  سۀیمقا. تخطّ در خدمت جناس قرار گرفته اس وةیش کهگفت  توان یم گرید

  ).693(اي شقیق شفیق میدان جاه را پر چاه میدان 

  ).694(دم را غنیمت دان که دمِ دیگر نه چشم خواهدت ماند نه بینی . آنچه از دمسردي دي دي دیدي، فردا نه بینی

ي بسازد؛ اما در مثال داریدجناس  دانیماست تا با  دهیچسبعل به ف یمی عنفعل ی نیشیپ، جزء دان یمدر مثال اول در فعل امر 
با هم جناس ی  نیبو نه ) ینینب(ی نیبنه  و جدا از فعل جدا نوشته شده تا دو عبارت نهبه صورت  نـی سازِ منفو  نیشیپدوم جزء 

  . ي بسازنددارید

  ی جناستداع

آن را در نظر  اتیجزئماهر است و تمام  هیآرا نیادر آوردن آنقدر به آوردن جناس عالقه دارد و آنقدر  خانیمهد رزایم
ی تداعرا  هیآرانوع  نیا انوع جناس ی نیانام  توان یم که مینیب یمي از جناس ا تازهي او نوع ها عبارتی برخگاه در  که ردیگ یم

  :   دییفرماتوجه  ریزبه مثال . گذاشتی متداعجناس  ای جناس

  ).311(ي ملک، أَذلُّ من قیسیٍ بحمص شدند  اعزهجمیع در طلب حمص، نه خود بلکه 

به حمص  با که کند یمی تداعرا در ذهن  نخودواژة  نه خودعبارت . یفارسنَخود  یمعنی است به عربواژة  کی حمصواژة 
ی عنیی لفظي از جهت گریدو  حمصی از جهت عني یمعنوی از جهت کی شود یم تیتقوی از دو جهت تداع نیا. ی استمعن کی

ی جناس وجود نوعی شده است، تداعمفقود است اما  کهنخود  موجود است و که نه خود نیب نیبنابرا.  نه خود از جهت عبارت
  . به آن توجه داشته است خانیمهد رزایمحتماً  کهدارد 

  :يریگ جهینت

ة نادره را ی   نثر  کچنانچه نثر درخباري و عادی را به فارسآن، زبان  سندةینو کهشد سخن درست با نیا دیشا، میبداني ا
ا هدف  راههیب ای کژراهه زةیانگ. است خیتار، گرچه موضوع آن خبر و ستینإخبار  کتاب نیااز نوشتن  سندهینوی اصلبرده است؛ ام 

ة نادره  خانیرزامهدیمی اصل ادب. یسینو خیتاری و رسانی است نه خبر سینوی ادبیی و هنرنمااز نوشتن درۀیال اي یثانوی عانمبا  اتی 
ة نادره در هیزاو نیاچنانچه از . ي واحد به طرق مختلفمعناي اداي نست جز زیچدارد و  کاری، سر و معندوم  و  مییبگشاي به در
و آبدار به  نیریشي ا وهیمدر هر گام  که میشو یمی سرسبز و شاداب روبرو باغ، با میبکني در آن ریسو  میببري به به درون آن سر
ي  درهکه دلیل اصلی مشکل بودن  دهد یمنشان  ها یبررس. دهد یمو خوشبو به دستمان  بایزی گلو در هر گوشه  اندازد یم مانیپا

ي  فاصله. کند یمبه معنیِ اول توجه داشته باشد، براي معنی دوم سعی و تالش  که آننادره این است که نویسنده بیش از و پیش از 
ت متن  درجهی اول و معنی دوم، از یک سو باعث سخت شدن متن و از سوي دیگر نشانگر ي بین معن گستردهژرف و  ي ادبی

  .  گردد یم
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٢٣٥  

  المالئکهبررسی مضامین مشترك فریدون مشیري با نازك

  
  اکرم سلطانی

  زهرا رفیعیان

 :چکیده

نقد و  مقایسه ي آثار  آنها یکی از اهداف  د جمعی وتحقیق در زبان و فرهنگ  و تاریخ ملتها به منظور استفاده از ثمرات خر
در جهت انتقال  ذوق  و احساس  و عواطف  و خرد انسانها به یکدیگر به منظور ایجاد ارتباط و  تواند یمادبیات تطبیقی است که 

ملتها تأثیر  گریدادبیات و هنر  هر ملتی بر اساس فرهنگ و هویت خود از.نقش آفرین باشد ها فرهنگپیوند میان ملتها و تاثیر متقابل 
این مقاله بر آن است تا .هرچند که تأثیر پذیري اندك یا فراوان باشد سازد یمو این تأثیر پذیري را در آ ثار خود نمایان  ردیپذ یم

ه صورت ضمن معرفی نازك المالئکه شاعره توانمند عراقی و فریدون مشیري مضامین مشترك این دو  شاعر رمانتیک معاصر را ب
را نیز در ...ي زبانی،واژگانی و سبکی وها يهماننددر این وجیزه نگارنده وجوه اشتراك و افتراق،.تطبیقی مورد بررسی قرار دهد

  .حد توان مورد تحلیل ،مداقه و بازکاوي قرار داده است

  

  .فریدون مشیري، نازك المالئکه، شعر و ادبیات معاصر، مضامین مشترك :هاکلید واژه
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  دمهمق

او تحصیالت خود را در بغداد به . در بغداد دیده به جهان گشود 1923آگوست  23نازك المالئکه ، شاعر معاصر عراقی، در 
نازك براي تکمیل تحصیالت خود به . پایان برد ودر رشته زبان وادبیات عربی از دانشسراي عالی آن شهر فارغ التحصیل شد

از دوران کودکی نبوغ . تطبیقی  از دانشگاه ویسکنسین آمریکا مدرك فوق لیسانس گرفتآمریکا سفر کرد و در رشته ي ادبیات 
ي ارزشمندي را در گنجینه ادبی خود ها تجربهواستعداد خود را در سرودن شعر عامیانه و فصیح بروز داد و از همان دوران 

و بسیاري از آنها را در مجالت و  خواند یمر خود را اودر زمان تحصیل در دبیرستان و دانشگاه به مناسبتهاي مختلف اشعا. اندوخت
شهرتش اساساً به سبب پیشگامی شعر آزاد عربی است که او خود را بنیان گذار  ).1994/2/563بصري ، ( کرد یمي عراق چاپ ها روزنامه

در این مجموعه نازك . سیدبه چاپ ر 1947اولین مجموع اشعار او با نام عاشقه اللیل در سال ) 265:1378رجائی،.(داند یمآن 
نازك . م 1949در سال  .او در این اشعار به تنوع قافیه عنایت ویژه داشت. کوشید تا مظاهري از نوگرایی خود را به نمایش بگذارد

برد  ي واحد بسیاري از احساسات را از بین هیقافاو دریافت . با چاپ مجموعه شظایا و رماد تحولی بنیادین در شعر عربی ایجاد کرد
  )104:1384عالق،.(راند یمو معانی بی شمار در جان شاعر را 

رد پاي شعر جبران خلیل جبران و میخائیل نعیمه . انقالب که نازك آغاز گر آن بود توسط دیگر شاعران ادامه و توسعه یافت 
... سماعیل، ابراهیم ناجی وطه، محمود حسن ا دید و به شعر شاعران رمانتیک عرب همچون علی محمود توان یمرا در شعر او 

فضاي )323:همان.(پردازد یمي سرشار  عاطفهشعر از نظر نازك المالئکه به پاالیش درون از خالل پاالیش آن از . عالقه وافر داشت
و با همان حاالت عاشقانه  در جستجوي چیزهاي نایافته و دور دست.دهد یمشعر او را، همان فضاي شعرهاي  رمانتیک تشکیل 

حزن . عالوه بر این توجه نازك به موضوعات رمانیتسم در شعرش کامالً نمایان است)  137:1380شفیعی کدکنی،.(ها کیترمان
معانی غربت و تنهایی کشنده ، اندوه و ناامیدي . کشد یمواندوه و تنهایی و غربت را در عاشقه اللیل بیش از هر چیز دیگر به تصویر 

و نیم نگاهی به اجتماع و  شود یمدر قراره الموجه اندکی از پیله تنهایی اش خارج . کنده اند، درد و بدبینی بر شعرش سایه اف
: در کل مهمترین موضوعاتی که به آنها توجه داشته است. کند یمو در شجره القمریه مسائل سیاسی بیشتر توجه  اندازد یماطرافش 

  .انسان ، مرگ ، سعادت و دنیاي آرمانی ، زمان و غربت دانست حزن ، مسائل سیاسی ، برخی مسائل اجتماعی ، عشق ، زندگی و

دوره ابتدایی و متوسطه را در مشهد و تهران به .خورشیدي ، در تهران دیده به جهان گشود  1305فریدون مشیري  در سال 
تلگراف و تلفن به کار سپس در وزارت پست و . پایان برد و چندي هم در رشته ادبیات در دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد

مشیري از نوجوانی شعر  )143:1379حاکمی، (. از هجده سالگی اشعار او به طور پراکنده در مطبوعات انتشار یافت. مشغول شد
به نسبت هم نسالنش،بسیار دیر به شعر نو کالسیک و نو روي .با شعر کالسیک آغازید کهآشکار است .گفت
شعر کوچه که شاید در تاریخ شعر نو،شعري به این مردم .شعرهاي مشیري زبانزد مردم استبسیاري از ) 371:1381عابدي،.(آورد

او از همین زاویه معتدل و محافظه کارانه به .فریدون مشیري شاعري است سنت گرا)96:1381محمدي،.(باشد پسندي وجود نداشته
شعر مشیري را به شعر مخملین )105:1381بهفر،.(دسرایش شعر پرداخت و تا به آخر حقه ي شعرش بدان مهر و نشان ماند که بو

کالم مشیري منزه و )17:1384اختیاري،باقرزاده،.(کنند یمتعبیر کردند و کالمش را همچون حریر،لطیف و نرم و دلنشین تعریف 
  )31:1375مشیري،.(شود ینماي دور از عفت پیدا  ژه   واي شعرش عبارت یا حتی  مجموعهدر سراسر .محترم است
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حادثه آنقدر شدید بود که او را مدتها در بهت و حیرت فرو . عه ي مرگ مادر اساسی ترین ضربه را بر روح او وارد آوردواق
براساس توالی تاریخی آنها به صورت زیر تقسیم بندي  توان یمدوره ي شاعري فریدون مشیري را . دو سال تمام بیمار بود. برد
  .کرد

  سالگی 15سالگی تا  9-8ز شعرهاي دوره ي کودکی ونوجوانی ا -1
 سالگی 25سالگی تا  19شعرهاي جوانی از  -2

 .»بهار را باور کن«، »ابر و کوچه«شعرهاي دوره ي میانی شامل آثار منتشر شده  -3

، »آواز پرندة غمگین«، » ازدیار آشتی» «آه باران« ، » از خاموشی «شعرهاي دوره ي کمال او یعنی آثار منتشر شده در  -4
 .اما از نظر محتوا و مضمون ، شعر مشیري به صورت زیر قابل بررسی است. » اهوراییتاصبح تابناك «

  شعرهاي عاشقانه -1
 شعرهاي روایی و اخالقی -2

 :شود یمشعرهاي اجتماعی که خود به چند دسته تقسیم  -3

  شعرهایی با مضامین انسان گرایانه ،  :الف

  شعرهاي وطنی و انتقادي ، :ب

  اجتماعی –شعرهاي اعتراضی  :پ

عشق محور اصلی همه ي شعرهاي فریدون مشیري  ).146:1384مشیري ، (شعرهایی که به مناسبت ي مختلف سروده شده اند :ث
  .شود یماست و اشعارش بیشتر روح و لحن غنایی دارد او صاف بکر و پر معنی و زبانی بلیغ در شعر او دیده 

  :یات شعري مشترکی هستند از جملهو خصوص ها یژگیواین دو شاعر معاصر عراقی و ایرانی داراي 

 دنیاي ارمانی و بازگشت به آرمان شهر -1

  عشق -2
 اندیشیدن به مرگ و فم و درد پیري -3

 غم غربت -4

 زمان -5

 جنگ و بازتاب مسائل سیاسی -6

 بازتاب مسائل اجتماعی -7

  غم و انزوا -8
  .سعی ما در ین مقاله بررسی مضامین مشترك در شعر مشیري و نازك المالئکه است

  

  مانی و بازگشت به آرمان شهردنیاي آر - 1

یکی از دستاوردهاي مکتب رمانتیسم براي شاعران پناه بردن به دنیاي خیال براي تسلی خاطر و فرار از واقعیتهاي زندگی است 
او در بسیاري از اشعارش الفاظ حلم و خیال را به کار برده است و در بسیاري . نامد یم» شاعره االحالم«نازك در شعرش خود را 
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تا نازك  شود یمشرایط سیاسی و اجتماعی عراق باعث . کند یمدیگر بدون ذکر این گونه کلمات آرزوها و رویاهایش رامطرح 
اما به  دیگو یمبا این وجود ، نازك از رویاها و آرزوهاي خود سخن . وامثال او در بیان رویاهاي خود آن طور که باید  آزاد نباشند

  .ه مرسوم زمانش تطابقی نداردروشی که ویژه اوست و با شیو

. است» عاشقه اللیل«او . رود یماو در شب بربالهاي آرزو و آزادانه به هر جا که بخواهد . دنیاي آرزوهاي او دنیاي شب است
اوتوپیا، سمبل شهري خیالی است که . او از اتوپیا سخن می گیوید. زیرا در شب بهترین ساعات و لحظات خود را سپري کرده است

  :شهري که هیچ قید و بندي در آن دست و پاگیر انسان نیست. ردیگ یمط در آرزوهاي نازك معنا فق

رحــیقاً                  نمـیراً و التـفـزُغُ األکـؤس الـحیاه حیث تفیض  

التنعس الزمـان                  و حیثُ الکواکب حدود و حیث تضیع  

  تـفـور بنـشـوتــه األنـفُـس                 هناك الحیاه امتداد الشـباب 

  )39-40، ص  2ج: دیوان (

و  رود یمو جایی که حدود زمان از بین  شوند ینمجایی که زندگی سرشار از آب و شربت گواراست و جامها هرگز خالی (
  )دجوشن یمدر آنجا زندگی امتداد جوانی است و جانها با مستی اش . شوند ینمستارگان خاموش 

بدان داخل شود و البته بیشتر متمایل است که  تواند ینماما هرگز . شود یماودر عالم خیال به سوي این مدینه فاضله رهسپار 
نازك ضمن توجه به مظاهر زیباي طبیعی شهر آرمانی اش ، توجه ویژه به رفتار و . وجود این شهر برایش در حد خاطره باقی بماند

و از برخورد مستقیم با مشکالت اجتماع خود ناتوان شده است لذا پناه به دنیاي خیال را بهترین وسیله ا. اخالق شایسته بشر دارد
  .ندیب یمبراي کاستن از فشارها و اضطرابهاي درونی و حاکم بر دنیاي اطرافش 

  قد سئمت الواقع المرَّ الممال                   و لقد عدت خیاالً مضمحالً

  ـیالـی اتـسلّی                  آه کاد الیأس یعرونی ، لوالفاتـرکـینـی بـخ

  انـنـی ُلــذت باحـالم الـسماء                  و تخیرت خــیـال الـشعـراء

  )599، ص  1ج : دیوان (

ک است که یأس آه نزدی. از واقعیت تلخ سرزنش آور بیزارم و به خیال پوچ برگشته ام ، رهایم کنید تا با خیالم تسلی یابم(
  ).کردم ینمو خیال شاعران را انتخاب  بردم ینماگر من به رویاهاي آسمان پناه . وجودم را تهی کند

شاعر از این که دنیا خالی از مهر و . ابدی یمدر شعر مشیري ، حقیقت و مهربانی نسبت به سایرین فقط در آرمان شهر تجلی 
است تا در درگاه الهی آن چنان غم خویش را فریاد کند که از شدت  آن ، اوخواهان مرگ  کند یممحبت است احساس اندوه 

  .به لرزش درآید ها کاخ

آنجا با کمند کهکشان تا آسمان /  کردم یمکه من تا روي بام ابرها ، پرواز /  کردند یمبند از پاي جانم باز  خواست یمدلم 
   ) 365:1380مشیري ،/ (که کاخ صد ستون کبریا لرزد / کردم یمدر آن درگاه ، درد خویش را فریاد / رفتم یمعرش 
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دنیا خانه اي پر از مهر و محبت باشد و مردمان از جدال و دشمنی  خواهد یماو . کند یمشاعر آرزوهاي خویش را بیان 
 به اموال یکدیگر طمع نورزند و به دنبال کسب آرزوهاي خویش در ناکامی دیگران و محروم کردن آنها از. بپرهیزند
  .نگاه شاعر نشان دهنده ي آن است که شاعر به آرزوي خود نرسیده است. نباشند شانیها خواسته

طمع در مال یکدیگر / ، مردم در همه احوال با هم آشتی بودندخواست یمدلم / ، دنیا خانه ي مهر و محبت بود خواست یمدلم  
،  ها فتنه،  ها ختنیراز این خون / جستند ینمي یکدیگر ها يمرادنامراد خویش را در / بستند ینمکمر به قتل یکدیگر / کردند ینم

  ).همان( کردند یمپرهیز 

انسان را که ، از مسکن و مأواي خویش دور افتاده و غریبانه در کره ي خاکی زندگی  تواند یممشیري معتقد است عشق 
ي آن ها بالیی عشق نهفته است و این موج طربناك و ، از ملک رهایی داده و به ملکوت برساند و این خاصیت در بال رویا کند یم

و نور با ذات خویش همه جا  رسد یمکه فقط گلبانگ سرور و شادي روح به گوش  برد یم» ناکجا آباد«جهانی ، انسان را به مکانی 
  .کند یمرا به گلزاري خوش و خرم تبدیل 

اوج / به افالك مرا رسانند یم/ بال رویایی عشق / جادویی شعر بال / چون به جان آیم در غربت خاك / نه عقابم نه کبوتر اما 
همه / همه موسیقی جان است و گل افشانی نور / سوي جهانی که در آن  روم یم/ دور از این مرحله دور شوم یم/ ، اوج رمیگ یم

  )171: 1376مشیري ، / (آن موج طربناك مرا برد یمتا کجا / گلبانگ سرور 

  

  عشق - 2

ي عواطف و احساسات را ها شاخهه همیشه بیانگر عاطفه شخصی و محدودي نیست؛بلکه جنگل انبوهی از شعر عاشقان
عشق محور اصلی همه ي شعرهاي فریدون مشیري است، تخیل و ادراك و زبان شعر او همه )166:1384عباس احسان،.(اندینما یم

که شاید نتوان آنها را  میخور یماز عواطف و احساسات بر اما در بررسی اشعار نازك به مجموعه اي . چرخند یمگرد این محور 
او در اجتماعی از . عشق را تنها عامل برانگیزاننده آن احساسات به شمار آورد توان یمدقیقاً تحت واژه ي عشق گرد آورد  ولی 

رد از عشقش سخن زن شاعر عراقی در بسیاري از موارد حق ندا. که سخن از عشق فقط حق مردان است کند یمعشق صحبت 
نازك نسبت به زنان شاعر معاصرش از . به صراحت مکنونات قلبی اش را بیان کند تواند ینمبگوید و اگر بخواهد چنین کند 

  .جرأت واعتماد به نفس بیشتري برخوردار بوده که توانسته یکی از موضوعات دیوانش را به عشق اختصاص دهد

عشق او عشقی پاك و متصف به عفاف بود عشقی صادقانه و . دانشگاه تجربه کردنازك اولین بار عشق را زمان تحصیل در 
  .جاودان که سرتاسر وجودش را در برگرفته بود

  حــبی االلــهی النــقی ظلـمــته                     و وفاء روحی الشاعريّ العابد

  ).م ستم کرديبه عشقی الهی ، و پاك من ، و به وفاي روح شاعرانه و پرستشگر(

  )522، ص  1ج : دیوان (

نازك نه تنها از این عشق با کسی صحبت نکرد بلکه تصمیم گرفت آن را به دست فراموشی بسپارد در برخی از اشعارش 
و از فراق و جدایی و دوري از معشوق که سخت عذاب آور است سخن  کند یمآرزوي وصال به محبوب را مرتب تکرار 
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دوري از معشوق در شعر کوچه ي فریدون مشیري قابل . ر چه باشد ، باعث غم واندوه شاعر شده استعلت فراق ه. دیگو یم
  .مالحظه است

ي  دلپذیر از عشقی سالم،شرم آلود ،شیرین،غم انگیز،بی خطر،بی ضرر،معصومانه،گذرا و در عین حال  خاطرهکوچه بیان یک  
ي عاشقانه ي جوان،گفت و گوي عاشق و معشوق بر سر جوي،بی اعتبار اه ادمانگذشتن از کوچه ی)83:1375مشیري،.(پایدار است

وفانی  دانستن این عشق از سوي معشوق و پایان گرفتن رابطه در پس این  جمالت و در پایان با گذر عاشق از کوچه و یادآوري 
 ) 107،1381بهفر،.(ي شعر کوچه است هیمادرد آور خاطرات،اثبات ماندگاري عشق،درون 

، اگر چه سخن مشیري در یک شب مهتابی است ، اما آدمی ناخود آگاه گمان شود یمعر که با واژه ي مهتاب شروع این ش 
و با تمام وجود به  خورد یمکه نام معشوق اوست که بدون او قدم در کو چه ي شب مهتابی گذاشته است و حسرت آن را  برد یم

  .دیداري دیگر فرونشاندتا بتواند عطش حسرت خود را با  گردد یمدنبال او 

شوق دیدار تو لبریز شد از جام / همه تن چشم شدم ، خیره به دنبال تو گشتم / بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 
  )402:  1380مشیري ، (/ شدم آن عاشق دیوانه که بودم/وجودم 

زیرا داشتن . خورد یمکه چرا حسرت  کند یمشاعر پس از این حسرت خوردن ، گذري بر گذشته دارد و براي خواننده بیان 
یک زندگی عاشقانه که اینک با گذر عمر از بین رفته هم موجب عدم رضایت از حال و در نتیجه دلخوشی با خاطرات گذشته 

و در حقیقت با این کار درصدد است تا اندکی از فشارهاي  گذراند یمنازك هم با خاطرات خوش گذشته روزگار . شود یم
  .ابدی یمد بکاهد وامید به وصال تنها وسیله اي است که نازك با پناه بدان اندکی التیام روحی خو

  و اذا وسوسـت بصـدرك اشالء                    االمانی و زهـجـرت فـی جـنون

  و مضت توقظ الشکوك و تعزي                    بلـیالیــک عــاصــفات الظنـون

  ذکرا                    ك و اُمعنت فی الجمود المهینو تـخـیـلــت انــنـی بعـت 

  فـانــتظرنی ، البــدان نـلتـقی یـو                    مــأو ألــوي بشـکّک المجنون

  )293-294، ص  2ج : دیوان (

در شبهایت طوفانهاي و زمانی که سینه ات را بقایاي آرزوها وسوسه کردند و جنون وار غوغا برآوردند ، شکها بیدار شدند و (
تردید برانگیخته شد ، و گمان کردي که من یاد تو را فروخته ام و در سکوتی پست و حقیر فرو رفته ام، منتظرم بمان ، روزي 

  .)چمیپ یمهمدیگر را مالقات خواهیم کرد و شک جنون وار تو را درهم 

بی گمان سرآغاز اندوه شاعر . رسد یمدایی از معشوق مشیري در پایان شعر کوچه ، بعد از یادآوري خاطراتش به نقطه اي ج
  )72: 1384مشیري ، (. شود یمي دیگر در ظلمت غم و جدایی سپري ها شبدر دوري ازمعشوق است که آن شب و 

نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم / نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر  هم / ي دگر هم ها شبرفت در ظلمت غم ، آن شب و 
  )405:  1380مشیري ، (/ ، اما ، به چه حالی من از آن کوچه گذشتم بی تو ../ 
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. ازدواج ، زندگی مشیري را دگرگون کرد. خورد یمعشق به همسر و کانون خانواده در شعر نازك المالئکه و مشیري به چشم 
و واقعیتهاي بیرونی در هم    که احساس ، عاطفه ستینگر یمروح حساس و طبع نازکانه ي شاعر کانون خانواده را از زاویه اي 

. عشق او به همسرش را باید از درون کلماتی یافت که از سال نخستین ازدواجش تاکنون بر صفحات کاغذ نوشته است. ختندیآم یم

  ) 82: 1384مشیري ، (

خانواده در آن از این جهت که  کند یمتأکید » البیت«بر کلمه ي  دیگو یمنازك هم در برخی موارد آنگاه که از عشق سخن 
و این خود بهترین دلیل و شاهد بر  ردیگ یمسکونت دارند و برخی دیدارهاي دو عاشق در شعر او تحت نظر خانواده صورت 

  .عشقی عفیف و پاك است

  

  اندیشیدن به مرگ و غم و درد پیري - 3

. یریهاي متفاوتی اتخاذ شده استمرگ ، مسأله اي است که همواره فکر بشر را به خود مشغول کرده و در برابر آن موضع گ
درمیان عناوین . کند یممرگ بزرگترین مصیبت زندگی بشر از نظر نازك است و این مسأله او را تا حد بسیاري غمگین و افسرده 

معنا و مفهوم مرگ براي نازك ناشناخته است و . اشعار او عنوانهایی وجود دارد که حاکی از توجه ویژه او نسبت به مرگ است
  .اید همین مسأله باعث شده او مرگ را مصیبتی بزرگ بداندش

ر؟ ابــداً اســأل اللیــالی عــن المو                  ت ماذا تــري یکون الـمصی  

ه الــمکنون   هل فهمت الحیاه کی افهم المو                  ت و أدنومن ســرِّ

  عزّ حـال علی فـؤادي الـحزین    لــم یــزل عــالــم المنــیه لـغزاً              

  )26، ص  1ج : دیوان (

که راستی سرنوشت چیست؟ آیا زندگی را فهمیدم که مرگ را بفهمم و به راز سر به  پرسم یمهمواره از شبها در مورد مرگ «
  .»دنیاي مرگ همچنان معمایی است که حل آن بر قلب غمناکم سخت است. مهرش نزدیک شوم

  .ي نوستا لژیک و ایجاد غم در شعر مشیري استها نهیزم، یکی از یاد پیري و مرگ 

یک تار / در البالي موي چو کافور خویش دید/ افکنده صبحگاه ، در آیینه چون نگاه / آهی کشید غمزده ، پیري سپید موي 
/ یز در آیینه دیده بود سی سال پیش ، ن/ در خاطرات تیره و تاریک خود دوید/ در دیدگان مضطربش اشک حلقه زد / مو سیاه 

  )1: مشیري ، بی تا / (» واي«: دستی به موي خویش فرو برد و گفت / یک تار مو سپید 

 ردیگ یممرگ جامه ي عاریت را از او .  دیگو یمشاعر از خانه نشستن خود و ناگاه آمدن مرگ سخن  » آفتاب پرست«در شهر 
  .کند یمو کام او را پر از باده ي جانگزا  

اي / هر لحظه به مار بوسه باید داد / بر سینه ي سرد گور باید خفت / فریاد  زنم یمگذران وادي هستی از وحشت مرگ اي ره
انصاف اگر دهیم شیرین   / ده روزه ي عمر با همه تلخی / این است حدیث تلخ ما ، این است / واي ، چه سرنوشت جانسوزي 

  )43: 1370مشیري ، (/ است 
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  :کند یمقهار و شکست ناپذیر مرگ اشاره نازك هم به قدرت 

  ما الذي ینفع الـمکاء و مـایـعـد              ـغی الی الصارخین قلب القضاء؟

م المـمات شقایی یوماً عــلی عـم               ـري و لن یرح البـکاء لن یزید  

  دجـاهـــا هی ستُصغی الی رجائی المنایا                إن تمـنیـت صـمتـها و

  )27، ص  1ج: دیوان (

 دیافزا ینمگریه هرگز یک روز به عمرم . دهد ینمگریه چه سود دارد و حال آنکه قلب سرنوشت به فریاد کنندگان گوش فرا (
  .)گوش خواهند داد میدهایاماگر سکوت و خاموشیشان را بخواهم به  ها مرگآیا   . کند ینمو مرگ به بدبختی ام رحم 

اً در اشعارش که مربوط به مرگ است از وحشت مرگ سخن گفته است اماگاهی مشیري از وحشت تنهایی به نازك تقریب
  .داند یمآن را همزبان جاودانی  برد یممرگ پناه 

از دلم / بیا شعري به تابوتم بیاویز / بیا شمعی به بالینم  بیفروز / بیا درکلبه ام شوري برانگیز / بیا اي مرگ ، جانم بر لب آمد 
که امشب وحشت تنهائیم کشت / بیا اي همزبان جاودانی / شست  زند یمکه این مرگ است و بر در / سینه کوبد سر به دیوار 

  )13: مشیري ، بی تا (

  

  غم غربت - 4

غربت اجتماعی از مهمترین مظاهر غربت اوست . بررسی کرد توان یمپدیده ي غربت را در شعر نازك بارویکردهاي متفاوت 
  :ردیگ یمنتیجۀ عوامل زیر شکل  که در

  .او ناخودآگاه ازمحیط همساالن خود هر چه بیشتر فاصله بگیرد شود یممطالعات فراوان اواز دوران کودکی که باعث  -1
وقوع جنگ جهانی دوم و جنایت استعمار در منطقه که یکی از عوامل مهم و مؤثر درنوع دیدگاه شاعر نسبت به زندگی  -2

 .تیجه غربت اجتماعی اوستو محیط اطراف و در ن

وضعیت خاص زنان در جامعه عراق که باعث شد بسیاري از روشنفکران از جمله نازك در صدد تغییر اوضاع حاکم بر  -3
 .جامعه برآیند و چون سیر تحولی بسیار کند بود ،آثار نامطلوبی بر روحیه شاعر بر جاي گذاشت

 

از هیاهو و اضطراب شهر به سکوت روستایی خوش  دهد یمو ترجیح ا. غربت مکانی یکی دیگر از اشکال غربت نازك است
، از غربت و عزلت  کند یمزمانی که نازك براي تحصیل به آمریکا سفر . نازك مغلوب غربت مکانی است . آب و هوا بگریزد

  :برد یمرنج بیشتري 

  و نخاف االصیل

  و نرحل ال رغبه فی الرحیل
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  ویلو لکن لنهرب من ذاتناء ، من صراع ط

  )303، ص 2ج: دیوان (و من اننا لم نزل غریاء                       

، از جدالی طوالنی ، از اینکه  میزیگر یماز خودمان  . ولی عالقه اي به سفر نداریم  میکن یمو سفر  میترس یمو از عصر (
  )همواره غریبیم

ي فراوان که بیانگر غم غربت است به ها نهیزمشعار او  فریدون مشیري هم مانند نازك یکی از شاعران رمانتیک است که در ا
  :به آنها اشاره کرد توان یمیی که ها نهیزمازمهمترین . خورد یمچشم 

،بازگشت به )مادر(دوري از معشوق ، غم و اندیشیدن به مرگ ، کودکی ونوجوانی ، از دست دادن یکی از اعضاي خانواده 
هر دو شاعر به آرمان شهر خود پناه ببرند و غم خود را با آرزوها و رویاهاي خود کمرنگ تا  شود یمغم غربت باعث . آرمان شهر 

  .کنند

و دیدن حیاط  افتد یمبه نام سوغات ، به یاد دوران مدرسه و کودکی خود » بهار را باور کن « مشیري در شعري از مجموعه ي 
  :دهد یمو کوچه و مدرسه ، به حسرت شاعر رنگی دیگر 

 ها آنروزي به / این حیاط مدرسه این کبوترها ي معصومی که ما /  آسود ینمر کهن سالی که هیچ از قیل و قال ما این سپیدا
مشیري ، /      (آه.... این همان ایوان ، همان در / این همان خانه ، همان درگاه / این همان کوچه ، همان بن بست /  میداد یمدانه 

1380  :524(  

  :دیگر یمو به یاد آن روزها  خورد یمجوانی و گذشته تأسف  شاعر به یاد روزهاي

از فرط رنج / که یاد جوانی ام  شود ینمیک دم / در ظلمت مالل نگریم به حال خویش /  ها گذشتهکه به یاد  رود ینمروزي 
  )39،  1380مشیري، (سر نبرم زیر بال خویش 

ر از خاطرات شیرین کودکی است که بازگرداندن آنها ممکن نازك هم دائماً متوجه گذشته است ، زیرا گذشته اش سرشا
  :درست مانند مشیري  کند یمنیست و دنیاي کودکی دنیاي پاك ومعصومیت است و یاد گذشته را با غم واشک مرور 

را نگاه دل / درشعله هاي حسرت و نومیدي و دریغ / از برابرم  گذرند یمدر موج اشک /  ها گذشتهدر کنج غم نشسته و به یاد 
  )41:  1380مشیري ، /          (برم یمو رنج  کنم یم

  

  زمان - 5

  :الفاظ زمان در شعر نازك متعددند از جمله. به اعتقاد بسیاري از شاعران ، زمان پیچیده ، مبهم و وحشتناك است

یکی از . ح شده اندکه هر کدام با صفات بخصوصی مطر. عالم ، دهر، یوم ، لیل ، فجر ، صباح ، ماضی ، سابق ، امس 
نازك براي زمان صفت قهر و غلبه قائل . کند یمویژگیهاي خاص زمان در شعر او این است که زمان براي او بسیار ترسناك جلوه 

  :دهد یماست که ظالمانه همه چیز را تحت سیطره ي خود قرار 
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  سأحمل قیثارتی فی عذ

  و ابکی شجن العالم

  وارثی لطالعه األنکد

  )569، ص  1ج: دیوان (من اظالم             علی مسمع الز

  )خوانم یمو بر آن به خاطر طالع نحسش و برگوش زمان ستمکار مرثیه  میگر یمو فردا گیتارم را برخواهم داشت و برغم دنیا (

تشنه کام . کند یم، دندان تیز  ها انسانکه با خونخوارگی خود براي ریختن خون  داند یممشیري همانند نازك زمان را اژدهایی 
شاکري (تا خود به خونخواره اي تبدیل شود که قدرت مقابله به مثل داشته باشد طلبد یمشاعر از خداوند یاري . است ،سیري ناپذیر

  )183:  1384یکتا ، 

  است اژدهاي زمان تشنه کام

  هر نفس خون ما را خورد یم

  یک نفس یاریم کن! اي خدا  

  .تا خورم خون این اژدها را

  .رندیگ یمکنار هم قرار  ها لحظههاي ناکام مانده ، صبح جوانی و شام پیري ، در نومیدانه ترین آرزو

  چشم بر زندگی وانکرده

  مرگ زور آزمایی کند یم

  رنگ صبح جوانی ندیده

  )همان(شام پیري کند خودنمایی

در . عار خود از شب بهره برده استهمانطور که شب در شعر نازك جایگاه ویژه اي دارد و عاشق شب است ،مشیري نیز در اش
ي ها ادمانو باز به یاد معشوق در شب از کوچۀ ی ندینش یمو بر لب جوي  گذرد یمشب مهتابی است که با معشوق خود از کوچه  

  .گذرد یمعاشقانه ي جوانی 

ار تو لبریز شد از جام شوق دید/ همه تن چشم شدم ، خیره به دنبال تو گشتم / بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 
پر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته / یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم / شدم آن عاشق دیوانه که بودم /وجودم 
  )402:  1380مشیري ، /  (ساعتی بر لب آن جوي نشستیم/ گشتیم 

  

  جنگ و بازتاب مسائل سیاسی - 5
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سرود در جریان جنگ عراق که نازك . م  1941رشید عالی گیالنی در سال  نازك اولین اشعار خود را به مناسبت کودتاي
  :کشد یمشاهد این بالي خانمان سوز است بسیاري از خرابیها و نتایج شوم آن را به تصویر 

و ماعـاد یـدفن االموات اسفــاً ضــاقت المــیادیــنُ بالـقـت                 لــی  

  ش                جار خلف القصور و االکواخفی سفوح الجبال تحت ذري اال

ـراخ لیس غیر الــمــوتی عــظاماً و اشال                ء و غــیــر اکــتابـه و صـ  

  )44، ص  1ج: دیوان (

در دامنه کوهها ، زیر سایه ي درختان پشت . شوند ینمدیگر دفن  ها مردهافسوس که میدانها از کشتگان تنگ شده اند و (
  .)جز استخوان و اعضاي مردگان و جز غم و فریاد چیزي نیست ها رانهیوا و قصره

بیان شاعرانه اي است از حس تنفر از جنگ و دل نگرانی از آنهایی و » بهار را باور کن«شعر کوچ مشیري در مجموعه ي 
  )351:  1384مشیري ، (. ،رجعت به بدویت.سرگردانی انسان جنگ زده و پناه بردن به طبیعت

  .شر دوباره به جنگل پناه خواهدبردب

  به کوه خواهد زد

  )515:1380مشیري،(به غار خواهد رفت

  .پناه بردن دوباره به جنگل ، کوه و غار یعنی اشاره به فاجعه و سرنوشت انسان جنگ زده و بی پناه

  تو کودکانت را به سینه می فشاري گرم

  و همسرت را ، چون کولیان خانه بدوش

  ی از دنبالکشان یم میان آتش و خون

  و پیش پاي تو ، از انفجارهاي مهیب

  .دهان دوزخ وحشت گشوده خواهد شد

  و شهرها همه بر روي خاك خواهد ریخت

  ) 515: 1383مشیري، (و آرزوها در زیر خاك خواهد مرد

شعر نازك هم به چشم در  ها مؤلفهکه این . دهد یمي ویرانگري ها مؤلفههمه خبر از . آتش و خون ، انفجار و دوزخ و دود
  .خورد یم

  فیم هذا الصراع؟ فیم الدماء ال             حـمـرُ تجري علی الثري العطشان؟
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م              ر لــمــاذا یلــقــی الــی الــمیزان و الشباب البري فـی زهره الع  

  )386، ص  1ج : دیوان ( 

؟ چرا جوانان بی گناه در اوان جوانی طعمه آتش شود یمجاري این جدال براي چیست؟ چرا خونهاي سرخ بر زمین تشنه (
  )؟شوند یم

که طبق آن  شود یممشیري که گرفته شده از فرمانی است که از طرف پلیس در رژیم گذشته صادر » خوشه ي اشک«یا شعر 
در اواسط دهۀ چهل باعث  وترهاکبکه ظاهراً پرواز  شود یمکبوتر بازي در تهران و شهرستانهاي که فرودگاه دارند ممنوع اعالم 

  .برد یمپلیس در چند نقطه کبوترهاي خانگی را جمع کرده و سر . شود یمسقوط یک هواپیماي جنگنده 

  روزگاري است که پرواز کبوترها

  در فضا ممنوع است،

  .که چرا

  ) 505: 1383مشیري، !( خصمانه تجاوز شده است ها جتبه حریم حرم 

  .شود یمن صلح، در ذهن خواننده القا در این شعر، قبح جنگ و حس

  خوبی  ←پرواز / کبوتر قفس/ قناري / گنجشک 

  جنگ ←خصومت/ تجاوز / آسمان / فضا / جت 

او نیز همچون . نازك عالوه بر توجه به حوادث جاري عراق به مشکالت دنیاي عرب چون فلسطین و لبنان نیز توجه دارد
  .آورد یمو جنوب لبنان حساس است و جنایات اسرائیل او را به خشم  بسیاري از شاعران نسبت به اشغال فلسطین

  یافـا و حیفا فی غد نلتقی                     فنحن و الضوء علی موعد

  تـبقی فـلسطیـن لـنا نـغمه                      قدسـیه عــلی فــم النـشد

  ـاب الـزمن المـوصدو نسـرنا الشـامـخ لن ینثنی                    أمام ب

  غداً فـلـسطـینُ لنـا کلـهـا                     کانّ اسـرائیل لــم تــوجد

  )498، ص  2ج : دیوان (

فلسطین برایمان نغمه قدسی و الهی بر لبان آواز خوان . ما و نور وعده دیدار داریم. یافا و حیفا را فردا مالقات خواهیم کرد(
فردا همه فلسطین از آن ماست گویی .آورد ینمقد برافراشته ما در برابر دروازه بسته زمان سر تعظیم فرو  و عقاب. باقی خواهد ماند

  .)که اسرائیل اصال وجود نداشته است

  »با تمام اشکهایم«مشیري هم شعري دارد که تحت تأثیر بمباران مدرسه اي در لبنان سروده است با عنوان 
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  نهبا تمام اشکهایم ، باز ، نومیدا

  کنم یمخواهش 

  بس کنید

  بس کنید

  فکر مادرهاي دلواپس کنید

  ي نازك نورس کنیدها غنچهرحم بر این 

  ) 505: 1383مشیري، !( بس کنید

  

  بازتاب مسائل اجتماعی - 7

در شعر نازك وضعیت خاص زنان و به تصویر . در شعر مشیري و نازك ،مسائل اجتماعی جهان و جامه ، منعکس شده است
او یکی از مشکالت جدي جامعه آن روز عراق که دختران جوان قربانی سوء ظنها و افکار مسموم . از جمله آن است کشیدن فقر

  .شوند یمبرخی از آنها به داشتن روابط عاشقانه متهم   کند یمرا مطرح  شدند یمجامعه مردان 

اه« ام «و سواد و دموع و حشرجه  

  نو انبجس الدم و اختلج الجسم المطعو

  و الشعرُ المتموج عشش فیه الطین

اه« و لم یسمعها اال الجلّاد » ام  

  )351، ص  2ج: دیوان (                                             

  

و موها فردار که . ، نفس آخر ، اشک و سیاهی ، و خون روان شد و تن زخم خورده بی اختیار تکان خورد و لرزید» اي مادر«(
  .)که کسی جز جالد آن را نشنید» اي مادر« ) صداي(و . نه کرده استگل در آنها ال

 شوند یمکسانی که در سکوت متولد . از دیگر مشکالتی که نازك از آن در رنج است ، تحقیر قشر ضعیف و فقیر جامعه است
  .شود ینمو از مرگ آنها کسی متأثر  رندیم یم، در سکوت 

شعرهایی بامضامین انسان گرایانه ، شعرهاي وطنی و انتقادي ، . شوند یمته تقسیم اما شعرهاي اجتماعی مشیري به چند دس
  .ي مختلف سروده استها مناسبتاجتماعی و شعرهایی که به  –شعرهاي اعتراضی 

  دیرگاهی ست در فضاي جهان
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  آتشین تیرها صدا کرده

  دست سوداگران وحشت و مرگ

  هر طرف آتشی به پا کرده

  تمباغ را دست بی حیاي س

  از نشاط و صفا جدا کرده

  ما همان مرغکان بی گنهیم

  ) 498: 1380مشیري،(خانه و آشیان رها کرده 

یی چون ها مؤلفهبا به کار گیري  کند یمشاعر اعتراض خود را نسبت به بی عدالتی اقتصادي ، قتل عام مردم و جنگ بیان  
ه گلوي شاعر را می فشارد و چتر وحشت را بر سر خود و سوداگران وحشت و مرگ ، تیرهاي آتشین ، دست بی حیاي ستم ، ک

  .کشد یممخاطبانش 

که ، روزگار  دهد یمو شکایت سر  دیگو یمي آزادگی ، پاکی ، مروت و اخالقیات سخن  ها مؤلفهدر شعر زیر شاعر از فقدان 
  .مرگ انسانیت است

  من که از پژمردن یک شاخه گل

  از نگاه ساکت یک کودك بیمار

  یک قناري در قفساز فغان 

  از غم یک مرد در زنجیر قاتلی بردار

  اشک در چشمانم و بغضم در گلوست

  وندرین ایام ، زهرم در پیاله ، زهر مارم در سبوست

  ) 492: 1380مشیري (مرگ او را از کجا باورکنم؟ 

به درگاه الهی ، پیش روي خود  نازك آن قدر از اوضاع فقرا واختالفهاي طبقاتی به درد آمده است که چاره اي جز پناه بردن
در  ها یعدالتگویی معتقد است فضاي حاکم بر  جامه اش ناشی از قضا و قدر است درست مانند مشیري که متوجه ي بی . ندیب ینم

همه معضالت را که بشر براي خودش ساخته ، در قضا و قدر خالصه . کند ینمسطح جامعه است و چون جوابی قانع کننده پیدا 
  )276: 1384مشیري ، . (دینما یمو سؤالهایش را متوجه خالق کائنات  دکن یم

  دنیا رنگ دیگر بود خواست یمدلم 

  مهربان تر بود شیها بندهخدا با 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 615

  فرمود یمازین بیچاره مردم یاد 

  زنجیري گران ، از بارگاه خویش خواست یمدلم 

  ختیآو یم

  که مظلومان ، خدا را پاي آن زنجیر

  )498:1380مشیري،(کردند یمزدرد خویش آگاه 

 

  غم و انزوا - 8

آدورنو، به . و. تئودور. ذهن غنایی ماهیتاً درون گراست. همانطور که گفته شد، اشعار مشیري بیشتر روح و لحن غنایی دارد
ا در انزوا حرف شعر را فهمید که بتوان صداي انسان ر توان یمفقط وقتی : سدینو یمرابطه ي شعر غنایی و جامعه پرداخته است و 

ي ها نهیزمي فردي شاعر نظر نیندازیم و پس ها یژگیوکه در تحلیل شعر غنایی تنها به  دیگشا یموي این دریچه را در برابر ما . شنید
  ) 190: 1384مشیري،.(اجتماعی  و شرایط زندگی وي را در جامعه در درجه ي اول اهمیت قرار دهیم

تشنه ي "، کتاب شود یمي امید بخش متجلی ها ییروشناي دلهره آور و گاه رهایتصوانزواي شاعر، در غناي مضامین عاشقانه، 
  .ي خالقیت خود را در آن ثبت کردهها لحظهمحصول انزوایی است که شاعر جوان، در جامعه سکوت،  "طوفان

ي ها عنوانیی به شعرها ي یأس آمیز بسیار برمی خوریم، از جمله درها بیترکو  ها مضموندر کتاب تشنه طوفان با این گونه  
  :زیر 

  )193: همان، .(مرغ اسیر /اسیر عشق / شمع مرده / دریاي خاطرات / تشنه / خورشید / اشک شوق / شعر غم انگیز / کابوس 

. شود یممصداق بارز عواملی است که نهایتاً به انزواي شاعر منجر  "معشوقه"ي شعر فارسی و شعر مشیري ها واژهیکی از کلید 
معشوق در بطن زندگی اجتماعی اجازه ي . اصلی ترین علل انزوا و درونی بودن شعر عاشقانه همین خفقان عاشقانه است یکی از

همان، .(از نه توي ذهن شاعر غنایی فارسی گو کمی به جهان بیرون سرك بکشد خواهد ینمو  خواست ینمحضور نداشت و 
:195 (  

یی از غم و هجر و عشق را در برابرمان ها مؤلفهان غنایی و مضامین اندوه بار، این روح غنایی اشعار مشیري در هم آمیختن زب
که حکایت از نگاه شاعر جوان به هستی، خویشتن و شعر است و هنوز مانده است تا از این انزواي اعتراض آمیز بیرون  گذارند یم

  .بیاید

ي پایانی عمر غم مرگ ها سالایی که در سن کهولت و تا ج گذارد یمعالوه بر روح غنایی مرگ مادرش تأثیر عمیقی در  وي 
  .شود یممادر در شعرهاي او منعکس 

  :دیسرا یمبه یاد مادر غمگینانه  "تشنه ي طوفان"در دفتر 
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تا / شب بتی چون ماه در بر داشتن / روز، در انواع نمعمت ها و ناز / هر نفس شهدي به ساغر داشتن / در بهشت آرزو ره یافتن 
لذت یک لحظه، مادر داشتن /  بر تو ارزانی، که ما را خوشتر است / ملک هستی را  مسخر داشتن / وج قدرت زیستن  ابد در ا

  ) 9: 1370مشیري، ./(

طبیعی . نازك هم مانند مشیري شاعري است رمانتیک و شعر شاعران رمانتیک سراسر ناله و غم و شکوه از زندگی دنیاست
  :اي حزن به وضوح دیده شوداست که در اشعار نازك هم رد پ

  وحدتی تقتلنی و العمر ضاعا             والسی لم یبق لی حلما جدید

  )484، ص1ج:دیوان(و ظالم العیش لم یبق شعاعا             و الشباب الغض یذوي و یبیذ 

ذارده و نه تاریکی زندگی برایم در حالی که عمر به هدر رفته است، نه غم برایم رویاي تازه اي باقی گ کشد یمتنهایی ام مرا (
  .)رود یمو از بین  شود یمگل با طراوت جوانی پژمرده . شعاع نوري

چون هر دو شاعر به . ، غم و اندوهی که وصف نا پذیر است برد یمبازتاب مسائل جامعه نازك را هم در گریبان غم فرو 
به خصوص نازك که در دوران جوانی  کند یمندوه ایفا مکتب رمانتیسم گرایش دارند این گرایش نقش مهمی در احساس غم وا

  .تمایل شدید به مکتب رمانتیسم داشته است

  

  :نتیجه  گیري

شعر شاعران رمانتیک سرشار از ناله . نازك و مشیري هر دو از شاعران معاصر و رمانتیک و عالقه مند به مکتب رمانتیسم هستند
کند براي یافتن  این غم نمود بیشتري دارد، بخاطر همین است که شاعر سعی می و غم و شکوه از دنیاست،  البته در شعر نازك

هاي غم و شادي به  در حالی که در اشعار مشیري مؤلفه.  هاي زندگی فرار کند آرامش به دنیاي خیالی خود پناه ببرد تا از واقعیت
نکات و مضامین . نگرند  جتماعی پیرامون خود میمشیري و مالئکه هر دو با حسرت به خاطرات گذشته و مسائل ا. خورد چشم می

که ) غم غربت(مشترك در اشعار این دو شاعر قابل توجه است هم چنان که در متن به آن اشاره شد به ویژه در زمینه ي نوستالژي 
  شود یم.... هاي زندگی و  مضمون مشترك هر دو شاعر بود شامل دوري از معشوق، غم، خاطرات گذشته، مهاجرت، مصیبت
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٢٣٦  

  »ویس و رامین« يهپردازي در منظوم ت و شخصیتشخصی

  فخرالدین اسعد گرگانی
  

  1فاطمه سلطانی

    

  :چکیده

تواند به داستان و قهرمانان داستانش رنگ  پردازي است که نویسینده به کمک آن می پردازي از ارکان مهم داستان شخصیت
  .واقعی ببخشد

ها و همچنین  هاي خلقی آن هاي قابل توجه ظاهري و کیفیت گیپژوهش حاضر به بررسی عنصر شخصیت، انواع آن و ویژ
» ویس و رامین«هاي عاشقانه ادبیات فارسی یعنی داستان  ترین رمان پردازي و انواع آن در یکی از قدیمی هاي شخصیت شیوه
  .اي است خانهاین جستار از نظر روش به شیوة استقرایی و از نظر ابزار و میدان تحقیق به صورت کتاب. پردازد می

  

  .پردازي، انواع شخصیت هاي شخصیت ، شیوه»ویس و رامین«داستان  :ها کلید واژه

  

                                                        
 F-soltani@phd.araku.ac.irدانشجوي دکتري ادبیات فارسی دانشگاه اراك      - 1

mailto:F-soltani@phd.araku.ac.ir
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  مقدمه

ت در هر داستان به حساب می شخصیت و شخصیت   آید و به علّت رابطۀ ناگسستنی با  پردازي از عناصر بسیار پراهمی
ررسی این عنصر از میان سایر عناصر داستان نقش بسیار ب... افکنی، کشمکش، فضا و محیط و عناصر دیگر همچون؛ پیرنگ، گره

ی دارد چرا که اعمال هر یک از این شخصیت تواند در زندگی مورد تقلید و تکرار قرار گیرد و بر افراد جامعه تأثیر  ها می مهم
. دهد ارزش و اعتبار میپردازي است و این شخصیت داستان است که به آن  هاي موفق بر پایه شخصیت بنیاد اغلب رمان. بگذارد

. آید هاي داستان به وجود می اند که از شاهکارهاي ادبی، حوادث به طور منطقی از تقابل خلقیات و طبایع آدم عموماً بر این عقیده
تواند منبع و مرجع بسیار مهمی براي دانشجویان و  پردازي می از نظر کاربرد نتایج تحقیق بررسی عنصر شخصیت و شخصیت

  .ها باشد ان جهت آشنایی با نقد و تحلیل داستانعالقمند

  

  »ویس و رامین«منظومۀ 

  .، سرودة فخرالدین اسعد گرگانی در قرن پنجم هجري است که از زبان پهلوي اقتباس شده است»ویس و رامین«داستان   

ه است و نظامی در بیت، که در شعر فارسی به دست ما رسید 7905اولین داستان عشقی مهمی است در » ویس و رامین«  
شک  هاي عاشقانه باشد و بی ترین رمان ویس و رامین شاید بازماندة یکی از قدیمی«. بدان نظر داشته است» خسرو و شیرین«سرودن 

  )1، ص 1324هدایت، (» .مانند ادبیات فارسی است یکی از شاهکارهاي بی

موضوع اصلی کتاب داستان عشق . از آن زمان باشد تر این  داستان احتماالً منسوب به عهد اشکانی است و شاید کهن  
ها  هایی که میان آن رو هستند و عاشق و معشوق از جدایی روبه» شاه موبد«ویس و رامین است اما در این راه با مانع بزرگی بنام 

ها و  شریح سستیتر در توصیف این پیشامدها و تجزیۀ روحی اشخاص و ت شاهکار شاعر بیش. مند هستند افتد پیوسته گله می
ها،  نگاري ها، معماها، نامه ها، خواب در این کتاب شاعر با زبردستی سروده. باشد هاي داستان می احساسات و افکار شخصیت

عشق در این منظومه «. ها را در آن گنجانده است اصطالحات عامیانه، امثال و همچنین اعتقادات و برخی آداب و رسوم و افسانه
تکلّف و متناسب با  پیرایه است و زبان سرایندة آن نیز زبانی است بی زبان داستان نیز ساده و بی. پیرایه و تند و بیعشقی است زمینی 

  )42، ص 1387سلطانی، (» .بیان احساسات عاشقانه

  

  پردازي هاي شخصیت تعریف شخصیت، انواع شخصیت و شیوه

کنند  چه می به آن. آورند یا گفتار خود داستان را به وجود میهاي داستان کسانی هستند که با اعمال  قهرمانان و شخصیت  
به زمینه و عواملی که باعث گفتار یا اعمال . شود گویند دیالوگ یا گفتار گفته می و به آن چه می Actionآکسیون یا عمل 

هر فعل یا حرفی باید  و بدیهی است که در یک داستان حساب شده. گویند می Motivationشود انگیزه  قهرمانان داستان می
  )179، ص 1383شمیسا، . (علّت و انگیزه مناسب و خاصی داشته باشد

چرخد به کلیۀ عوامل دیگر،  براهنی عقیده دارد که عامل شخصیت، محوري است که تمامیت قصه بر مدار آن می  
  )242، ص 1362اهنی، بر. (کند عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودي خود را از عامل شخصیت کسب می
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یا » شخصیت اصلی«کند،  گیرد و نظر خواننده را به خود جلب می شخصیتی را که محور داستان قرار می: شخصیت اصلی  
، ص 1385جزینی، . (چرخد همه حوادث حول محور حضور او می). 176، ص 1380میرصادقی، . (نامند می» شخصیت مرکزي«

48(  

ها  صلی، ممکن است یک یا چند شخصیت دیگر نیز در داستان بیایند، این شخصیتعالوه بر شخصیت ا: شخصیت فرعی  
  )43و  296همان، ص . (نامیم را شخصیت فرعی می

  )93، ص 1380میرصادقی، . (شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندك تغییري بپذیرد: شخصیت ایستا  

اي از شخصیت او،  ان دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبهشخصیتی است که یکریز و مداوم در داست: شخصیت پویا  
  )94همان، ص . (عقاید یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود

داد، . (گویند می» شخصیت مخالف«داستان در مبارزه با شخص دیگر داستان باشد آن شخص را » شخصیت اصلی«اگر   
  )305، ص 1383

را بهتر یا » هاي مخالف شخصیت«گیرند یا  قرار می» هاي اصلی شخصیت«برابر اشخاص دیگري که در : هاي مقابل شخصیت
  )70، ص 1380میرصادقی، . (معروفند» هاي مقابل شخصیت«دهند به  تر نشان می برجسته

کند و با او اسرار مگو را در  شخصیت فرعی در داستان و نمایشنامه است که شخصیت اصلی به او اعتماد می: شخصیت همراز
  )182، ص 1377میرصادقی، . (گذارد ن میمیا

  :هاي زنده و قابل قبولی عرضه کند، باید سه عامل مهم را در نظر داشته باشد نویسنده براي آن که بتواند شخصیت  

 هاي مختلف رفتار متفاوتی داشته باشند، مگر این که براي قدم باشند، نباید در موقعیت ها باید در رفتارشان ثابت شخصیت) الف 
  . چنین تغییر رفتاري دلیلی وجود داشته باشد

  . دهند باید انگیزة مقولی داشته باشند ها، براي آن چه انجام می شخصیت) ب  

ها باید نه نمونۀ مطلق پرهیزکاري باشند و نه دیوسرشت، بلکه باید ترکیبی از خوبی و  ها باید واقعی جلوه کنند؛ آن شخصیت) ج
  )49ـ  50، ص 1376پراین، ) (85، ص 1380میرصادقی، . (بدي باشند

  

  پردازي شخصیت

. نامه یا شعر است هاي اخالقی و روحی شخص در داستان یا نمایش پردازي، آفرینش اشخاص با ویژگی شخصیت   
  )46، ص 1378رضایی، (

  

  پردازي هاي شخصیت شیوه
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  .ها با یاري گرفتن از شرح و توضیح مستقیم ارائه صریح شخصیت) الف  

  .ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن ئه شخصیتارا) ب  

. هاي ذهنی و عواطف درونی شخصیت ها و کشمکش تعبیر و تفسیر با نمایش عمل ارائه درون شخصیت، بی) ج  
  )92ـ 89، ص 1380میرصادقی، (

  

  پردازي اهمیت شخصیت و شخصیت

شتر آکسیون داستان فراموش شود، ولی اشخاص داستان هنوز در آرایی و بی گاه ممکن است جزئیات طرح و دقایق صحنه  
اند و یا شاید آن قدر اعمال و رفتار شخصیت در ذهن خوانند تأثیر گذاشته که  ذهن خواننده هستند و در وجود او همچنان زنده
تأثیر عمیقی در ذهن خوانند  هاي آن بشناسد، زیرا شخصیت داستان توانسته است ممکن است نام داستان را به نام یکی از شخصیت

یعنی اشخاص داستان صرفاً در میان صفحات آن زندگی . شود بگذارد و به همین دلیل هیچگاه از ذهن خواننده، محو نمی
کند  ها زندگی می گویی خواننده با اشخاص داستان و در محیط آن. کنند، بلکه پا فراتر گذاشته در ذهن خواننده ماندگار شدند نمی

ها این است که اعمال هر یک  یعنی نویسنده توانسته پندار واقعیت طبیعی و متأثر ایجاد کند از موارد دیگر اهمیت شخصیتو این 
  .تواند در زندگی مورد تقلید و تکرار قرار گیرد و بر جامعه و افراد جامعه تأثیر بگذارد هاي داستان می از شخصیت

ها  پردازي آن هاي موفق بر شخصیت است از این رو بنیاد اغلب رمان پردازي بیشتر در رمان کارساز و مهم شخصیت  
اند که در شاهکارهاي ادبی،  عموماً بر این عقیده. دهد هاست که به رمان ارزش و اعتبار می هاي آن گذاشته شده است و شخصیت

ها نشان  این هدف اصلی بسیاري از داستانآیند، بنابر هاي داستان به وجود می حوادث به طور منطقی از تقابل خلقیات و طبایع آدم
هاست و از این نظر غالباً نویسندگان براي خلق داستان جالب توجه، کشمکش مهمی را در  دادن خصلت و طبیعت شخصیت

  )86، ص 1380ك، میرصادقی، .ر. (کنند زندگی شخصیت اصلی داستان انتخاب می

  

  »ویس و رامین«خالصۀ داستان 

رو است، در فصل بهار جشنی آراست که در آن بزرگان ایران و زنان و دخترانشان از شهرهاي که پادشاه م» موبد«  
شهرو که . کند شود و از او درخواست ازدواج می می» شهرو«شاه موبد عاشق زیباترین زن این بزم یعنی . مختلف گرد آمده بودند

پس از . د که اگر دختري به دنیا آورد او را به همسري شاه دربیاوردبندن زند ولی با شاه پیمان می سنّ و سالی از او گذشته سرباز می
دایه که . سپارد می» خوزان«آورد و او را براي نگهداري به دایه در سرزمین  به دنیا می» ویس«چند سال شهرو دختري زیبا به نام 

شود  بعد از آن که ویس دختر جوانی می. برد را برعهده دارد، ویس را با خود به خوزان می» رامین«سرپرستی کودکی دیگر به نام 
گاه شمار اختران  آن. بیند شایسته می» ویرو«مادر او را براي همسري پسرش . شود به همدان نزد مادرش شهرو بازگردانده می

د به همدان نزد ناگاه رسولی از جانب شاه موب. کنند برگرفتند و در دي روز از آذرماه هنگام بهار جشن ازدواج آن دو را برپا می
فریبد و  اي شاه، شهرو را با مال و خواسته می در ادامه با نوشتن نامه. خواهد که بر سر عهد و پیمانش بماند آید و از وي می شهرو می

زند و چشم رامین  در راه بادي پردة عماري ویس را به یکسو می. گیرد رضایت شهرو را براي بردن ویس با خود به سرزمین مرو می
خواهد براي  ویس که از پیوند خویش با شاه موبد ناخشنود است، از دایه می. دهد افتد و دل از دست می ویس و زیبایی او می به
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بندد و از  دایه با افسون و طلسم، شاه را بر ویس می. اي بیندیشد و گرنه خود را خواهد کشت اش از دست شاه موبد چاره رهایی
از طرفی دیگر رامین که از عشق ویس بیمار و . ماند کند و بند بر شاه جاودانه بسته می را تباه می آید و آن طلسم بخت بد سیلی می

ماجراي عشق رامین و ویس با وجود مشقّات و موانع زیاد و . رسد گیر شده بود سرانجام از طریق دایه به وصال معشوق می گوشه
آید و رامین،  بت شاه موبد، در اثر حملۀ گرازي در شکارگاه از پاي درمیعاق. ماند تهدید  و تنبیه شاه موبد، همچنان استوار می

ها صاحب دو فرزند به نام  آن. رسند گونه مانعی به وصال هم می شود و عاشق و معشوق بدون وجود هیچ پادشاه سرزمین مرو می
ت که هشتاد و سه سال آن را پادشاه بود و رامین افزون از صد سال زیس. شوند و سالیانی کام دل راندند می» جمشید«و » خورشید«

اي از آتشگاه برزین برآورد، او را بدان دخمه برد و به مدت سه سال در  چون ویس درگذشت، رامین دخمه. با ویس به سر برد
  .دخمۀ وي معتکف شد تا جان به یزدان سپرد

  

  سرایی فخرالدین اسعد گرگانی شیوة داستان

ها را از بیرون داستان شرح  دید بیرونی، استفاده کرده است یعنی؛ افکار و اعمال شخصیتسرایندة داستان، از زاویۀ   
اي،  شاعر چون راوي و گوینده. بیان شده است) داناي کل(داستان ویس و رامین، به صورت زاویۀ دید سوم شخص مفرد . کند می

  .کند هاي مختلف را روایت می تدهد و وضعی هاي داستان را به خواننده گزارش می رفتار و اعمال شخصیت

رود که راوي در نقش یک شخصیت حضور ندارد بلکه آن چه را که براي دیگران اتفاق  سوم شخص زمانی به کار می  
  .ها حضور ندارند نیز مشاهده کند تواند زمانی را که شخصیت کند در روایت سوم شخص، راوي می افتاده است نقل می

. کند، در درون جهان داستان، تقریباً قدرت مطلق دارد استفاده می) داناي کل(د سوم شخص وقتی نویسنده از زاویه دی  
ویس و «در منظومۀ . هاي آنی نویسنده است هاي مکانی و زندگی آنان وابسته به تصمیم ها، دوستان، موقعیت ها، خانواده شخصیت

. ها را به خواننده نشان دهد ا، خاطرات و آرزوهاي همه شخصیتبا چنین زاویۀ دیدي راوي، توانسته است حتی افکار، رؤیاه» رامین
هاي مختلف غم و  گذرد آگاه شود و حالت هاي داستان برود و از ذهنیت آنها، و از آنچه که در درون آنها می به قالب شخصیت

  .را براي خواننده تشریح کند... اندوه، شادي، پشیمانی، پریشانی و آشفتگی و

  

  »ویس و رامین«در داستان  زيپردا شیوة شخصیت

جا که  از آن. پردازي فخرالدین اسعد گرگانی در داستان ویس و رامین، شیوة روایت و بیان کردن است شیوة شخصیت  
چه را که  زند و آن گذاري می داستان جنبۀ هنري بسیار باالیی دارد نویسنده خودش با اقتدار و آزادي دست به توصیفات و ارزش

  .دهد د در اختیار خواننده قرار میخواه خود می

ها با یاري گرفتن از شرح و توضیح مستقیم  پردازي در این داستان، به صورت ارائۀ صریح شخصیت شیوة شخصیت  
باشد شاعر با شرح و تحلیل و توصیف رفتار و اعمال و  می» فخرالدین اسعد گرگانی«توسط سوم شخص مفرد یعنی خود شاعر 

هاي داستان را به خواننده  گویی درونی، عالم درون و بیرون شخصیت به صورت روایی و هم به شکل تک ها، هم افکار شخصیت
  . اند و گوها به خود اختصاص داده بخش قابل توجهی از این داستان را گفت. کند معرفی می
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کشد و  فتگوها به درازا میها این گ نگاري اند هر چند که در نامه گفتگوها، سبب پویایی، تحرك و طراوات داستان شده  
  .شود باعث دلزدگی می

  

  پردازي مستقیم شخصیت

هاي شخصیتی را  پردازي مستقیم، نویسنده در همان ابتدا از زبان خود و یا شخصیت دیگر داستان ویژگی در شخصیت  
عر در همان ابتدا شا. پردازي به صورت مستقیم صورت گرفته است در ویس و رامین، در اغلب موارد شخصیت. شمارد برمی

مواردي از آن . شود ها اغلب از زبان راوي توصیف می در ویس و رامین شخصیت. کند هاي شخصیت را به خواننده القا می ویژگی
  :عبارتند از

  توصیف قیافۀ ظاهري) الف

شود و بعد نوع  لب و چشم و ابروان و موها توصیف و تحسین می: در توصیف قیافۀ ظاهري زنان، ابتدا اجزاي بدن مانند  
هاي تنومندي، زیبایی قد و صورت، دالوري،  در وصف مردان اغلب ویژگی. شود هاي مربوط به بدن توصیف می لباس و آرایه

خوردگی آن با تخیل و  ها قابل توجه است، گره چه در توصیف ظاهري شخصیت آن. شود ها توصیف می باکی آن جنگاوري و بی
هایی هستند  به اند و یا مشبه از عناصر طبیعی مایه گرفته» ها به مشبه«بیشتر . اره، کنایه، اغراق و مبالغه استهایی چون تشبیه، استع آرایه

  ... .یاقوت، دیبا، حریر، گوهر و عاج و: هاي داستان است مانند که مرتبط با زندگی شاهانه و اشرافی شخصیت

  :در توصیف شهرو اینگونه آمده است

  و خورشیدبه باال سرو و بار سر
  

  به لب یاقوت و در یاقوت ناهید  
  رخ از دیبا و جامه هم ز دیبا  

  
  دو دیبا هر دو در هم سخت زیبا  

  لبان از شکر و دندان ز گوهر  
  

  سخن چون گوهر آلوده به شکر  
  دو زلف عنبرین از تاب و از خم  

  
  چو زنجیر و زره افتاده در هم  

  ز تاب و رنگ، مثل ریزش زاج  
  

  ویخته گسترده بر عاجز سیم آ  
  )44، ص 1388گرگانی، (  

  

  :توصیف ظاهر ویس

  گهی گفتی که این باغ بهارست
  

  هاي آبدارست که در وي الله
  بنفشه زلف و نرگس چشمکانست  

  
  چو نسرین عارض و الله رخانست

  رخش دینا و اندامش حریرست  
  

  دو زلفش غالیه گیسو عبیرست
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  تنش سیمست و لب یاقوت نابست
  

  همان دندان او در خوشابست
  ماسورة عاج  ده انگشتش چو ده  

  
  به سر بر هر یکی را فندقی تاج

  )48همان، ص (  

  :توصیف ظاهر رامین

  به باال همچو شمشاد روان بود
  

  ولیکن بار شمشاد ارغوان بود
  به پیکر همچو ماه جانور بود  

  
  ولیکن با کاله و با کمر بود

  بود صد بارقبا بر وي نکوتر   
  

  که نقش چینیان بربت فرخار
  کاله او را نکوتر بود بر سر  

  
  که شاهان جهان را بر سر افسر

  به دیدار آفت جان خردمند  
  

  به آفت جان هر کس آرزومند
  هم از خوبی هم از کشور خدایی  

  
  سزا بر وي دو گونه پادشایی

  )96همان، ص (  

  خصوصیات روحی و روانی) ب

ی دارد» ویس و رامین«ان در داست   مسائل روحی که به . احساسات، افکار، تخیالت و آرزوهاي تجسم یافته، جایگاه مهم
مثال زیر وصف شادمانی ویس از . ها و خشم و پشیمانی است قراري ها و بی ها، ناکامی شود، حاصل تنهایی صورت مستقیم بیان می

  :پیشنهاد مادر در مورد ازدواج با ویروست

  دش به دل بر مهربانیبجنبی
  

شی همداستانی نمود از خام  
  نگفت از نیک و بد بر روي مادر  

  
  که بود اندر دلش مهر برادر

  دلش از مهربانی شادمان شد  
  

  فروزان همچو ماه آسمان شد
  ي هر دم عذارششد یمبه رنگی   

  
  به رو افتاده زلف تابدارش

  )52همان، ص (  

  :برد آباد نزد شهرو می ه پیغام موبد شاه را به ماهگاه ک وصف عصبانیت زرد آن  

  چو شیري در بیابان گور جویان
  

  و یا گرگی سوي نخجیر پویان  
  )54همان، ص (  

  :شود شود به شدت خشمگین می وقتی موبد از ماجراي ازدواج ویرو و ویس آگاه می  
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  ز بس خوي کز سر و رویش همی تاخت
  

  تنش گفتی ز تاب خشم بگداخت
  بس کینه همی لرزید چون بیدز   

  
  چو در آب رونده عکس خورشید

  گهی چون مار سرخسته بپیچید  
  

م پر شیره بجوشید   گهی چون خُ
  )60همان، ص (  

  :برد وصف شادي موبد بعد از آن که ویس را با خود به مرو می

  شتابان روز و شب در راه تازان
  

  به روي دلبر خود گشته نازان  
  بیند گور بسیار چنان شیري که  

  
  و یا مفلس که یابد گنج شهوار  

  )80همان، ص (  

دهد، چرا که ویس از خداوند خویش و  ابیات زیر حالت آشفتگی و دودلی درونی ویس را بعد از دیدن رامین نشان می  
است، اغلب با واژة هاي درونی که ناشی از تالطم امواج عشق در درون ویس  حالت تردید و ترس و آشفتگی. هراسد بدنامی می

  :همراه است» گهی«

  چو ویس آمد به زیر از بام گلشن
  

  شد خورشید روشن به چشمش تیره 
  ستنبه دیو مهر آمد به جنگش  

  
  بزد بر دلش زهرآلوده چنگش

  چو بد دل بود ویس دلشکسته  
  

  ز جان آرام و از دل خون گسسته
  گهی اندیشه بر وي زور کردي  

  
  ر کرديهوا چشم خرد را کو

  گهی گفتی چه خواهد بود بر من  
  

  جز آن کز من برآید کام دشمن
  گهی شرمش هوا را دور کردي  

  
  خرد اندیشه را دستور کردي

  )122همان، ص (  

  :کند قرارش اینگونه نجوا می شود، با دل بی جا که رامین در سرزمین گوراب باري دیگر خواهان دیدار ویس می و یا آن  

  خویش اي حیران بیبدو گفتی که 
  

  چو مجنون فارغ از بیگانه از خویش
  گهی در شهر و جاي خویش رنجور  

  
  گهی از خان و مان و دوستان دور

  گهی با دوست کردن بردباري  
  

  دوست کردن زار واري گهی بی
  همی گفت اي دل رنجور تا کی  

  
  می تو را بینم بسان مست بی

  همیشه تو به مرد مست مانی  
  

  زشت از خوب و نیک از بد بدانیکه 
  )288همان، ص (  
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کند و قفل و کلید را  را در باغش محبوس می» ویس«گاه که  رساند، آن را می» شاه موبد«هاي زیر نیز جدال درونی  بیت  
درونی او  شود حالت اضطراب و نگرانی و آشفتگی کند پشیمان می او بالفاصله از این به دایه اعتماد می. سپارد دست دایه می
  :شود اینگونه بیان می

  همه شب شاه شاهان تا سحرگاه
  

  از اندیشه همی پیمود صد راه
  گهی گفتی که این زشتی بپوشم  

  
  به بدنامی و رسوایی نکوشم

  گهی گفتی هم اکنون بازگردم  
  

  بهل تا در جهان آواز گردم
  گهی او را خرد خشنود کردي  

  
  آلود کردي گه او را دیو خشم

  گهی چون آب گشتی روشن و خوش  
  

  گهی چون دود گشتی تند و سرکش
  

  )214همان، ص (

  :وصف اخالق ویس از زبان دایه  

  همی نپسندد اکنون آنچه ماراست
  

  گونه خزّ و دیباست و گر چه گونه  
  هاي سخت نیکو چو بیند جامه  

  
  بگوید هر یکی را چند آهو  

  که زردست این سزاي نابکاران  
  

  این سزاي سوگوارانکبودست   
  سفیدست این سراي گنده پیران  

  
  دو رنگست این سزاوار دبیران  

  اگر روزست و گر شب گاه و بیگاه  
  

  کنیزك خواهد اندر پیش پنجاه  
    

  گفت و گو)ج

تر، آزادانه، در ذهن شخصیتی واحد در هر اثر ادبی، صورت  ها، یا به طور گسترده صحبتی که در میان شخصیت  
  )227، ص 1389رضوانیان، . (شود نامیده می» و گو گفت«، گیرد می

  )461، ص 1380میرصادقی، . (برد کند و عمل داستانی را پیش می ها را معرفی می شخصیت» گفت و گو«  

ك، .ر. (دهد داند که به اشخاص داستان زندگی می و گو را عنصر مهمی از داستان کوتاه یا رمان می یونسی، گفت  
  )314ص ، 1369یونسی، 

گاهی نحوة حرف زدن مردم را از هم متمایز . هاست کنندة صفات و خصوصیات آن ها، منعکس طرز صحبت کردن انسان  
لغات، اصطالحات، تعبیرات و لحن . ها به یک شیوه است کردن تمامی شخصیت در منظومۀ ویس و رامین، طرز صحبت. کند می

در . هاي کهن است هاي داستان این داستان، همه و همه یکی است و این از خصیصهاداي سخن شاه با پیک، دبیر، چاکر و دایه، در 
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شود،  گویی درونی می جا که تبدیل به تک گیرد ولی آن این منظومه، عنصر گفتگو اغلب خصوصیت جسمانی را دربر می
  :کند در مثال زیر شهرو اشاره به پیري خویش می. گیرد هاي روانی و خلقی را نیز دربر می خصیصه

  چو از شاه این سخن بشنید شهرو
  

  به ناز او را جوابی داد نیکو
  اي جهان کامگاري: بدو گفت  

  
  چرا بر من همی افسوس داري

  نگویی چون کنم با شوي پیوند  
  

  از آن پس کز من آمد چند فرزند
  )45، ص 1381گرگانی، (  

  : ، در جواب پیغام موبد شاه»زرد«پاسخ ویس به   

  آن نگارین پاسخ زردچو بشنود 
  

  به گرمی و به خنده پاسخش کرد
  که زردا زرد باد آن کت فرستاد  

  
  بدین فرزانگی و دانش و داد

  به مرو اندر شما را باشد آیین  
  

  چنین ناخوب و رسوا و بنفرین
  که زن خواهد از آن جاکش بود شو  

  
  ز پاکی شو و زن هر دو بی آهو

د مسپر دیگر این   راه بدین امی  
  

  که باشد دست امید تو کوتاه
  )57همان، ص (  

، »ویرو«دهد که نشانگر وفاداري او نسبت به  ، فرستاده و برادر شاه موبد را می»زرد«ویس با طنز و ریشخندي پاسخ   
  :سرسختی، جرأت و جسارت اوست

  بدو گفت این پیام بد شنیدم
  

  وزو زهر گزاینده چشیدم
  ويکنون رو موبد فرتوت را گ  

  
  به میدان در میفگن با بالگوي

  مبر زین بیش در امید من رنج  
  

  به باد یافه کاري برمده گنج
  مرا ویرو خداوندست و شاهست  

  
  به باال سرو و از دیدار ماهست

  مرا تا هست سرو خویش و شمشاد  
  

  چرا آرم ز بید دیگران یاد
  و گر ویرو مرا بر سر نبودي  

  
  ور نبوديمرا مهر تو هم در خ

  )70همان، ص (   

وگوها اغلب جهت خوارداشت طرف دیگر  کم نیست گفت» ویس و رامین«در ابیاتی از این دست که شمارش در   
هاي داستان راه یابد و داستان واقع نما  شود خواننده به طور طبیعی به قلمرو احساس و افکار شخصیت عنصري فعال است، سبب می

هاي لفظی فراوان در تار و پود این  وگوها قابل تأمل است، حضور پررنگ عنصر تخیل و آرایه گفتچه در منطق این  آن. شود
  .هاي گفت و گوست هاي طرف وگوهاست، همچنین هماهنگی این عنصر با شخصیت و اندیشه گفت
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جان طبیعی  بی ها عناصر از نکات مهم در مورد عنصر گفت و گو در داستان ویس و رامین، این است که گاهی شخصیت  
ي را مورد خطاب قرار می آب، باد، : عناصر طبیعی چون» رامین«هایی فراوانی در منظومه ویس و رامین هست که  دهند نمونه و ماد

دهد، که همه و همه در خدمت نمایش  هایی نظیر دل و چشم را مورد خطاب قرار می و همچنین اندام... ابر، خاك، برف و
  .باشد خسته و رنجور می ت درونی عاشق و معشوق دلاحساسات درونی و حاال

  

  گویی درونی تک

گفت و گو ممکن است میان دو شخصیت یا بیشتر صورت بگیرد، یا تنها در ذهن شخصیت واحدي تحقق پیدا کند، در   
عاطفی و درونی  دهد، تجربۀ اي که افکار درونی شخصیت داستان را نشان می شیوه. شود گویی درونی خوانده می صورت اخیر تک

یابد و تصاویري از خیاالت، هیجانات و احساسات شخصیت را  کند، به الیۀ پیچیدة زیرین ذهن دست می او را غیرمستقیم نقل می
این شیوة مؤثري است که بعضی از نویسندگان براي معرفی و تکوین شخصیت و پیشبرد داستان در آن استفاده . کند ارائه می

  )1479، ص 13 میرصادقی،. (کنند می

در منظومۀ . تر است و گوهاي بیرونی تأثیرگذارتر و هنري  به طور کلی گفت و گوهاي درونی در این داستان از گفت  
ها در اثر  هاي اصلی داستان و وضعیت روحی نامناسب شخصیت به دلیل شرایط بحرانی زندگی شخصیت» ویس و رامین«

روي » گویی درونی تک«هاي اصلی داستان اغلب به  ت و موانع زیاد، شخصیتها و مشکال ها، حقارت ها، دلتنگی قراري بی
حالت پرسشی، . آمیز، به طور کلّی عاشقانه و خالصانه است اي، عتابی، شتاب ها در چنین شرایطی گالیه لحن شخصیت. آورند می

م در خواننده می آهنگ خیزان و شکوه ترح هاي زیر نمونهمثل . شود آمیز جمالت سبب برانگیختن حس:  

  گفتگوي شاه با خود

  همی تا او ز مرو آمد سوي ماه
  

  نیاسودي ز اندیشه دل شاه
  همی گفتی که زرد اکنون کجا شد  

  
  چنین دیر آمدنش از مه چرا شد

  به بوم ماه وي را نیست دشمن  
  

  که یارد دشمنانی کرد با من
  چه کار افتاد گویی زرد ما را  

  
  رد ما راکه افزون کرد راهش د

  همی گفتی چنین با خویشتن شاه  
  

  دو چشمش دیدبان گشته سوي راه
  )58، ص 1381گرگانی، (  

  :گوید آمیزي با خود می در این مثال رامین با لحن گالیه  

  دل اندر تاب وجان در یوبۀ جفت
  

  غریوان با دل ناالن همی گفت
  نگارینا روا داري بدین سان  

  
  و باران تو در خانه من اندر برف

  تو در خوابی و آگاهی نداري  
  

  که عاشق چو همی گرید بزاري
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  )170همان، ص (

  :توان دریافت در گفتگوي درونی زیر احساس خشم شاه از رامین را می  

  همه شب با دل او را بود پیکار
  

  که تا کی زین فرومایه کشم بار  
  همی تا در جهان یک تن بماند  

  
  ندبه نام زشت یاد من بما  

  سپردم نام نیکو اهرمن را  
  

م کردم به زشتی خویشتن را   لَ ع  
  اگر ویسه نه ویسست آفتابست  

  
  چو مینو نیک بختان را ثوابست  

  نیرزد جور او چندین کشیدن  
  

  ز مهرش این همه تیمار دیدن  
  )213همان، ص(  

  :گوید در ابیات زیر شاه موبد در حالت پشیمانی با خود می  

  ن که از جانم برآمدچه دود است ای
  

  ازو ناگه جهان بر من سرآمد
  چه بود این خشم و این آزار چندین  

  
  به جانانی که چون جان بود شیرین

  اگر چه شاه شاهان جهانم  
  

  درین شاهی به کام دشمنانم
  چرا با دلبري تندي نمودم  

  
  که در عشقش چنین دیوانه بودم

  )200همان، ص (  

  .رجوع شود 292و  210، 196، 180، 170، 122، 142شتر به صفحات هاي بی براي نمونه  

  

  پردازي ابزار شخصیت

پردازي فخرالدین اسعد گرگانی در داستان ویس و رامین، توصیف است؛ توصیف  یکی از ابزارهاي مهم شخصیت  
شادي، غم، : هاي مختلفی چون لب، چشم، ابرو و رنگ رخسار، در موقعیت: هاي بدن چون رفتارها، حرکات و سکنات سایر اندام

در واقع شاعر با . پوشانند هاي داستان، رفتارها و کردارهایشان را فرو نمی دهد که شخصیت این نشان می. پشیمانی و اضطراب
شود و از  ها آگاه می کاود، از احساسات و عواطف و حیات روحی شخصیت ها را می توصیف این رفتارها، دنیاي درون شخصیت

  .کند پردازي استفاده می نوان ابزاري در جهت شخصیتبه ع  آن

  

  ها ویژگی شخصیت
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انداخت و گیسوانش  داد، لبخندش شکر را از رونق می رویی است که خورشید را از چهرة خویش تشویر می پري: ویس  
بانویی است . بازد دل نمی دوشیزه ایست سرسخت و با آزرم که گشّی مناعت را به کمال رسانیده و به آسانی. شکست بازار عنبر می

  .شود که مادرش شهرو، قبل از تولدش براي وي رقم زده بود خویش کام و دیر رام که اسیر سرنوشتی می

او که در کودکی با ویس . نواخت آوازي خوش داشت و طنبور می. برادر شاه موبد است و از دالوران سپاه وي: رامین  
زند از عشق ویس مدهوش بر زمین  گاه که دست سرنوشت، پردة عماري ویس را کنار می در سرزمین خوزان پرورش یافته بود، آن

دهد و او جسارت  یزدان پاك، دایه را بر سر راه رامین قرار می. سازد عشق سوزناك ویس وجودش را بیمار و رنجور می. افتد می
مین پس از مرگ موبد شاه، بر تخت پادشاهی سرانجام را. یابد از طریق دایه، ویس را از ماجراي عشق خویش آگاه کند می
  . او شخصی رمانتیک، احساسی و زودرنج است. نشیند می

. کند پوشی می هاي همسرش چشم وفایی شاه سرزمین مرو است، او نیز مردي است عاشق پیشه که از جفاها و بی: »موبد«  
  :برد ار است یعنی آدمی است که از آزار معشوق لذت میدچ 1به بیماري مازوخیسم» شاه موبد«از نظر تحلیل روانشنسانیک گویی 

  چو یاد آرم به دل جور و جفایش
  

  بیفزاید مرا مهر و وفایش
  بتر گردم چو عیبش برشمارم  

  
  تو گویی عیب او را دوست دارم

  )159همان، ص (  

دهد و  اش را به شاه موبد می او کسی است که ابتدا قول ازدواج دختر نازده. یا شهربانو مادر ویس و ویروست: شهرو  
کند تا با  آید به او پیشنهاد می به همدان می» خوزان«ولی بعد که ویس از . آورد زمینۀ آن همه رنج را براي ویس به وجود می

  .دهد او سرانجام ویس را در قبال گنج و خواسته به شاه موبد می. برادرش ویرو ازدواج کند

را به زور با » ویس» «شاه موبد«ولی وقتی . مردي شجاع، اهل جنگ و شکار است. تپسر شهرو برادر ویس اس: »ویرو«  
  .کند برد براي بازگرداندن وي کاري نمی خود به مرو می

داند و  او افسونگري می. ، شخصی بسیار زیرك، با جرأت و جسارت است براي ویس مثل مادر دلسوز و غمگسار اوست» دایه«
مخاطب او را دوست . شود او  به عنوان یک شخص فداکار و ناجی وارد داستان می.  رهاند الت میدر چند مورد ویس را از مشک

  . رهد رسد و شخصیت اصلی از رنج و خطر می شود رنج به پایان می دارد زیرا وقتی او وارد عمل می

و ویرو، پیام شاه را نزد شهرو همان کسی است که به عنوان رسول در شب عروسی ویس . او وزیر و برادر شاه موبد است: زرد
  .او محرم راز و طرف مشورت شاه موبد بود. آورد می

  .کند رامین پس از رها کردن ویس با او ازدواج می. است» رفیدا«زیبارویی از سرزمین گوراب و دختر : »گل«

که رامین و ویس از  بعد از آن. کرد جوانمردي هنرمند از دوستان صمیمی رامین بود و در ري زندگی می: »بهروز«  
  . دهد گریزند و بهروز به آنها پناه می زنند، به همراه دایه به ري می آزمون گذر از آتش تن می

  .کند تا مرو را ترك کند و به جایی دیگر برود او پیشگو و اخترشناس است و رامین را تشویق می: »به گوي«  

                                                        
  )23ك، شفیعی کدکنی، ادوار شعر فارسی، ص .ر( - 1
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  . کنند ها در مواقع درماندگی با او درد دل می آن. برادر استاو کسی است که سنگ صبور دو : مادر رامین و شاه موبد  

هاي محرمانه و عاشقانه دو معشوق  اي مورد اعتماد است که اغلب نامه فرستاده. قاصد و پیک ویس و رامین است: آذین  
  .رساند را به هم می

هاي ظاهري، ویژگیهاي شخصیتی  ها در داستان ویس و رامین با توجه به کتاب هزار توي داستان، با نشانه شخصیت  
ها و تغییر و دگرگونی  ها، کشمکش ، تاریخچۀ زندگی، ارتباط و پیوند با دیگر شخصیت)عاطفه، احساس، منطق، تجربه، صداقت(

  1.شوند ها شناخته می آن

  

  »ویس و رامین«انواع شخصیت در داستان 

  .هستند» شاه موبد«و » رامین«، »ویس«هاي اصلی داستان  شخصیت: هاي اصلی شخصیت  

ترین  هاي فرعی را در نظر بگیریم، پراهمیت هاي شخصیت اگر میزان نقش و عملکردها و کشمکش: هاي فرعی شخصیت  
گوي و رفیدا  است و پس از وي به ترتیب شهرو، زرد، ویرو، گل، مادر رامین، بهروز، آذین، به» دایه«شخصیت فرعی این داستان 

  .هستند

                                                        
  76ـ 77هزارتوي داستان ص ... ك، سی، آرتور و کالرك و.ر - 1
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  .ویس و رامین    شخصیت اصلی         

  .شاه موبد: شخصیت مخالف              

  .دایه، شهرو: شخصیت فرعی مهم  شخصیت فرعی             انواع شخصیت

  .رامینویرو،گل، زرد، بهروز، آذین، مادر : شخصیت فرعی معمولی             

  .گیس خاقان قارن، مشکین، زرین: سیاهی لشگرهاي معمولی  سیاهی لشگرها               

  .است که فقط به ذکر نام آنها بسنده شدسیاهی لشگرهایی               

  

  هاي فرعی شخصیت

آنها با اعمال و رفتار خود باعث پیشرفت خط . شخصیتهاي فرعی در داستان، به خوبی از عهده رسالت خود برآمدند  
مادر ویس است که » شهرو«مونه چنین شخصیتی ن. اند افکنی در داستان باعث پیچ و تاب داستان شده چرا که با گره. اند داستان داده

اش را به  او قول ازدواج دختر نازده. آورد بندد اولین عقدة داستان را به وجود می با عهد و پیمانی که در آغاز داستان با شاه موبد می
  :دهد موبد شاه پیر می

  چو شهرو خورد پیش شاه سوگند
  

  بدین پیمان دل شه گشت خرسند  
  زین پیمان فراوانسخن گفتند ا  

  
  به هم دادند هر دو دست پیمان  

  گالب و مشک را در هم سرشتند  
  

  وزو بر پرنیان عهدي نبشتند  
  که شهرو گر یکی دختر بزاید  

  
  به گیتی جز شهنشه را نشاید  

  نگر تا در چه سختی اوفتادند  
  

  که نازاده عروسی را بدادند  
  )47، ص 1381گرگانی، (  

تقدیر و سرنوشت، بند و افسون و : برد مسیر داستان این است که عوامل نامتعارف و غیرعادي چوننکته مهم در پیش  
مثالً  شهرو که مثل درخت . برد کند و خط داستان را جلو می هاي فرعی را در رسیدن به اهدافشان کمک می طلسم، شخصیت

  :آورد دنیا میشود و ویس را به  اي بود بعد از سی سال سر پیري باردار می خشکیده

  

  زمانه بندها داند نهادن
  

  که نتواند خرد آن را گشادن  
  چو این دو نامور پیمان بکردند  

  
  درستی را به هم سوگند خوردند  

  نگر چندین شگفت آمد ازیشان  
  

  کجا بستند بر نابوده پیمان  
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  زمانه دستبرد خویش بنمود
  

  شگفتی بر شگفتی بر بیفزود  
  شد از سردرخت خشک بوده تر   

  
  گل صد برگ و نسرین آمدش بر  

  به پیري بارور شد شهربانو  
  

  تو گفتی در صدف افتاد لؤلؤ  
  )47همان، ص (  

  .داستان ویس و رامین آمده است 91و  92همچنین بند و افسون کردن دایه دو بار شاه موبد را که در صفحات   

  

  سیاهی لشگرها

تک تک این افراد به منظور ایفاي . ها پس زمینه هستند آن. اهمیت هستند یهاي ب هایی در داستان داراي نقش شخصیت  
اما سیاهی . قارن، مشکین و زرین گیس خاقان: مثل. شوند نقش مختصري در داستان طراحی و سپس به کلی از نظر ناپدید می

زند و  کوتاه عمل و کاري از آنها سر نمیشود، حتی به اندازة یک جملۀ  لشگرهایی هستند که تنها به بردن نامی از آنها اکتفا می
گیس، شیرین، فرنگیس،  سرو آزاد، آبنوش، ناز، دینارگیس، زرین: نام زنانی چون: مثل. کند ها بسنده می راوي تنها به ذکر نام آن

رام، رهام به: ناز، آب ناهید، گالب، یاسمن، گلبوي، مینوي، آذرگون و گلگون و سهی و نام سپهداران و پهلوانانی چون آب
  .زاد، ساسان، رفیدا، ارغش، ایزدیار، ایرانشاه، رویین، نار اردبیلی، گشسپ، شاپور بیگی، آذین، کشمیر، سام، گیلو، آذرباد، فرخ

  

  شخصیت مخالف

» ویرو«است او با شخصیت اصلی داستان یعنی؛ رامین و شخصیت دیگري به نام » موبدشاه«شخصیت مخالف این داستان   
  .بیرونی و کوتاه با رامین درونی و طوالنی است» ویرو«با این تفاوت که جدال او بر سر عشق، با در ستیز است 

  

  شخصیت همراز

او کارسازترین و مؤثرترین شخصیت فرعی است که شخصیت اصلی یعنی؛ ویس به . دایه در این داستان شخصیت همراز است 
  .خواهد گذارد و از او کمک می ان میکند و رازهاي خویش را تنها با او در می او اعتماد می

  

  شخصیت واسطه

شوند، اما نقشی اساسی در تغییر روابط و خط داستانی  هاي واسطه افرادي هستند که فقط یک بار در داستان ظاهر می شخصیت 
  )236، ص 1374بیشاب، . (هاي اصلی دارند شخصیت
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مهتر اخترشناسان است، یکباره در . در داستان است هاي واسطه که شخصیتی ساده و ایستا دارد از شخصیت: گوي به  
ها و  دارد که موقعیت او کسی است که رامین را بر آن می. شود و نقش مهمی در تغییر روابط داستان دارد داستان ظاهر می

مرو به جایی  کند که ویس را رها کرده براي مدتی از هاي خویش را به خاطر عشق دختري از بین نبرد و او را تشویق می فرصت
ازدواج » گل«جا با دختر رفیدا به نام  رود، در آن رامین نیز به نصیحت او معشوق خویش را رها کرده به گوراب می. دیگر برود

از » گوي به«. توانست براي مدتی فکر و مسیر زندگی رامین را دگرگون کند و شرر هجران به جان ویس بیندازد» گوي به«. کند می
  .ی داستان است اما نقشی اساسی در تغییر روابط و خط داستانی شخصیت اصلی داستان داردهاي فرع شخصیت

  

  شخصیت متغیر

هاي پویا و متغیر  ویس، و شاه موبد از شخصیت. هاي رفتاري پیچیده هستند ها از نظر خلقیات و انگیزه این نوع شخصیت  
ها سبب تحول خلق و  ها و برخی آزارگري شکنی اطرافیان، پیمانشرایط سخت زندگی، طرز برخورد نامناسب . این داستان هستند

  .شود ها می خوي این شخصیت

موبد . و علت تمام این نوسانات رفتاري وي، ویس است. است» شاه موبد«ترین شخصیت داستان  ترین و پرنوسان پرتحول  
شود ولی دوباره  زود عصبانی می. گیرد و نادیده می بخشد که بسیار به ویس عالقمند است، گناهان نابخشودنی ویس را به آسانی می

خواهد که از میان  ها می زند و براي روشن شدن صداقت سوگند و گفتار ویس و رامین، از آن گاهی تازیانه می. آید بر سر رحم می
  :کند ر میدهد و با رامین به نیکی رفتا آید و تاج و نگین به ویس می آتش سوزان عبور کنند اما باز به رحم می

  چو چشم شاه موبد بر وي افتاد
  

  همه شغل جهان او را شد از یاد  
  چنان کان خویی ویسه فزون بود  

  
  مرو را نیز مهر دل بیفزود  

  فرامش کرد آزار گذشته  
  

  تو گفتی دیو موبد شد فرشته  
  )165، ص 1381گرگانی، (  

  . یابد و این حالت متغیر او تا پایان داستان ادامه می  

ها از موقعیتی خارج  انگیز در داستان این است که شخصیت هاي مؤثر و شگفت یکی از روش«: گوید سکات کارد میا  
  ) 28، ص 1387اسکات کارد، . (گر شود ها جلوه ها آن هاي متفاوتی از شخصیت دیگري قرار گیرند تا جنبه  شوند و در موقعیت می

شود، آن دختر سرسخت و دیررام به یک باره عنان  بیند دگرگون می ا میخصوصیت شخصیتی ویس نیز بعد از آن که رامین ر
  .کند مباها با رامین پیوند دوستی برقرار می نهد و با وجود داشتن همسري مقتدر چون شاه موبد بی صبر از کف می

  

  شخصیت ایستا
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شود و به نصیحت  طر میخا اگر چه از لحن تحقیرآمیز ویس آزرده. هاي ایستاي داستان است از شخصیت: رامین  
ر می ازدواج می» گل«رود و با  مرو را ترك کرده به گوراب می» گوي به« شود ولی در تمام  کند و از نظر خلق و خوي کمی متغی

  .کند طول داستان به یک گونه است و تغییري نمی

زنی است دلسوز، . کند و تغییري نمیدایه شخصیت فرعی داستان، ایستاده و ساده است در تمام طول داستان به یک گونه است 
  .شود ها که تا آخر داستان دگرگون نمی وفادار و گشایندة بسیاري از گره

کند معموالً  هاي فرعی داستان است شخصیتی ایستا و ساده دارد او نیز در طول داستان تغییري نمی نیز از شخصیت» ویرو«  
  . کند دهد و کاري نمی برد تن به قضا و قدر می رو را با خود به مرو میدر آن هنگام که شاه موبد همسرش وی. تفاوت است بی

او که . کند شخصیت فرعی است که در داستان تغییر کمی پیدا می. مادر ویس نیز داراي شخصیتی ساده و مسطّح است: »شهرو«
  . نماینده زنی مختار و مقتدر است

  

  پردازي زن در منظومۀ ویس و رامین شخصیت

دایه، زنی دلسوز و وفادار ، . ي مهم زن در داستان ویس و رامین؛ ویس، شهرو، دایه، گل و مادر رامین هستندها شخصیت  
اختیار . شود زنی مختار و مدیر معرفی می» شهرو«زنی زیرك و  "مادر رامین"دختري سرسخت، جسور، مقاوم و خودسر،  "ویس"

ها به زنان به گفتۀ  اختصاص این ویژگی. دهد واج دخترش را به شاه میفرزندان در دست اوست، بدون اذن همسرش قارن قول ازد
آمیز بانوان در روزگار باستان که به  مادرساالري ، که به دلیل ارزش اجتماعی برتر و حرمت تقدس/ آیین زن  به«گردد  آیدنلو، برمی

حتی تا (شان  ا باروري طبیعت بر پایگاه اجتماعیها ب هاي زنان در کار کشت و ورز و تطبیق توان زایندگی آن جهت نقش و نوآوري
  )381، ص 1388آیدنلو، (» .افزون شد) رسیدن به مقام ایزدي

فریفته شدن شهرو در برابر مال و خواسته، لغزش دایه در برابر رامین، که : مثل. هایی دارند با این حال برخی از این زنان لغزش
  : تا دیدگاه شخصی خود را در مورد جنس زن بیان کند دارد شرح همین ماجراها، شاعر را بر آن می

  چو بر زن کام دل راندي یکی بار
  

  چنان دان کش نهادي بر سر افسار  
  )104، ص 1381گرگانی، (  

  زنان هر چند سست و ناتوانند
  

  آراي دلیران جهانند دل  
  هزاران خوي بد باشد دریشان  

  
  سزد گر دل نبندد کس بریشان  

  )117همان، ص (  

  چه نیکو گفت موبد پیش هوشنگ
  

  زنان را آز بیش از شرم و فرهنگ  
  زنان در آفرینش ناتمامند  

  
  ازیرا خویش کام و زشت نامند  

  )109همان، ص (  
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  زنان نازك دلند و سست رایند
  

  به هر خو چون برآري شان برآیند  
  زنان گفتار مردان راست دارند  

  
  به گفت خوش تن ایشان را سپارند  

  ن ار چه زیرك و هشیار باشدز  
  

  زبون مرد خوش گفتار باشد  
  بالي زن دران باشد که گویی  

  
  تو چون مه روشنی چون خور نکویی  

  )55همان، ص (  

  

  :گیرينتیجه

را باورپذیر » ویس و رامین«هاي داستان  شاعر با توسل به ابزار و شیوة شرح و بسط انگیزه به صورت مستقیم، شخصیت  
از عوامل مهم دیگر که سبب . و از این طریق به رابطۀ علی و معلولی بین حوادث داستان رنگ منطقی داده استکرده است 

هاي داستان شوند، خصلت بارز هر یک از  ترین شخصیت ها شده است و باعث شد تا به یادماندنی باورپذیر شدن شخصیت
ت آزارگرانۀ وي دانست که با توسل به قدرت و ابزار شاهانۀ ، باید آن را مربوط به خصل»شاه موبد«هاست؛ در مورد  شخصیت

در مورد رامین شخصیت رمانتیک و احساسی سبب برجستگی شخصیت او . کند رغم میل باطنی ویس با او ازدواج می خویش علی
مادر «و » دایه«رد در مو. شود درپی او مربوط می هاي پی هاي روحی و جسمی و بداقبالی شود و در مورد ویس به درد و رنج می

هاي  شود، این دو به شخصیت کند و همین امر سبب می هاي اصلی داستان معرفی می ها را به عنوان ناجی شخصیت شاعر آن» رامین
  .به یادماندنی داستان تبدیل شوند

اي در  هاي درونی، عنصر تخیل نقش برجسته گویی پردازي از جمله؛ توصیف، گفتگو و تک در تمامی مراحل شخصیت  
  . ها دارد ایجاد جذابیت شخصیت

آید، اغلب تغییر و تحول خلقیات و خصلتهاي درونی آنهاست که  ها به وجود می ها و تحوالتی که در شخصیت دگرگونی
هاي داستان است؛ به این معنا که در اثر فشار دیگران و رفتارهاي نابهنجار اطرافیان با  نتیجۀ طرز رفتار اطرافیان با شخصیت

عامل مهم دیگري که در این منظومه سبب . کند ها نیز تغییر می هاي شخصیتی آن هاي داستان، خلق و خوي و خصیصه صیتشخ
هاست؛ اغراق در عشق،  پردازي گیري فراوان از عنصر اغراق در شخصیت هاي اصلی و فرعی شده است، بهره درخشش شخصیت

  .اه شکنی ها و سنت پشیمانی، تهدید، توصیفات و جسارت
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  .نگاه، چاپ پنجم: نویسی، تهران ، هنر داستان)1369(ـ یونسی، ابراهیم، 
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237  

  کودك و جنگ در شعر معاصر فارسی و عربی

  )پور و سمیح القاسم بررسی تطبیقی شعر قیصر امین(

  1لیمیعلی س

  2حسین عابدي

   :هچکید
یا اعتراض این زاللِ جاري اما، با تلنگر یک جنگ، انقالب، مقاومت، . آالیش است دنیاي کودکی دنیایی ساده، پرفروغ و بی

ها و  ي مستقیم یا غیرمستقیم در پیوندي ناگزیر با پیامدها، آسیب بدون تردید کودکان به گونه. آید اي به تالطم درمی انتفاضه
  . هاي ناشی از این شرایط قرار خواهند داشت شونتخ

هاي تقریباً همسانی از حمله متجاوز به خاك سرزمین  نمونه بارز این کودکان در دو کشور فلسطین و ایران هستند که تجربه 
اي از  سیماي برجسته، که »کودکان سنگ«توان شعر پایداري فلسطین را واکاوي نمود اما از  از این روي نمی. اند خود را آزموده

هاي  فلسطین، این کودکان انقالبی را با رویکردها و جلوهامروز القاسم از شاعران  سمیح. مقاومت هستند، سخن به میان نیاورد
در ایران آوازه یافت، نمودهایی از جنگ » شعر کودك«پور نیز، که ابتدا با  قیصر امین. گون به شعرخویش خوانده است گونه

  . کند علیه ملت ایران را با زبان و تصاویري شاعرانه و کودکانه توصیف می ساله تحمیلی هشت
ترین مفاهیم و موضوعات  در ادبیات تطبیقی، برجسته» مکتب آمریکایی«کوشد با تکیه بر اصول و مبانی  این پژوهش می

تی، آوارگی، مدرسه، شهید، کودکی را از ، میهن، آزادي، جنگ، آش)بویژه پدر و مادر(زندگی، خانواده : اینگونه شعرها همچون
  .  ي تحلیل بسپارد شناسی به بوته منظر زیبایی

  
   

. پور، سمیح القاسم، نقد تطبیقی جنگ، کودك، شعر معاصر، قیصر امین :هاواژه کلید

                                                        
 ي، کرمانشاهرازی، دانشگاه انسانو علوم  اتیادبی، دانشکده عرب اتیادبگروه زبان و  اریدانش - 1
 ي، کرمانشاهرازی، دانشگاه انسانو علوم  اتیادبی، دانشکده عرب اتیادبي گروه زبان و دکتراي دانشجو - 2
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  پیشگفتار . 1

در » ویلمن«توسط ادبیات تطبیقی رویکردي نوین به ادبیات است که اصطالح آن بیش از یک قرن و اندي پیش، 
و در مدتی نزدیک به نیم قرن، ادبیات ) 7: 2001عبود و همکاران، . (م، به کار رفت1827در   هایش در سوربون پاریس، سخنرانی

 .تطبیقی از فرانسه برخاست و به کشورهاي بسیاري سفر کرد

ادبیات «: گوید می در یک تعریف کوتاه لشورِایو . تاکنون از ادبیات تطبیقی، تعاریف متعدد و گوناگونی ارائه شده است 
: یا گفته شده) 25: 1386شورل،(» .هاي فرهنگی متفاوتند اي آثاري است که برخاسته از زمینه تطبیقی مطالعه و بررسی مقایسه

و نیز با سایر هاي دیگر  ادبیات تطبیقی بررسی روابط ادبیات در خارج از مرزهاي یک کشور و بررسی میان ادبیات با ادبیات زبان
ي  ها و مقایسه ي ادبیات یک ملت با ادبیات سایر ملت و نیز ادبیات تطبیقی مقایسه... تاریخ، علوم دینی و  علوم مانند هنر، فلسفه،

 )78: 1983أبو دیب،. (هاي تعبیر انسانی است ادبیات با دیگر زمینه

تر  از همه شناخته شده» مکتب آمریکا«و » مکتب فرانسه«و ادبیات تطبیقی برخوردار از چند مکتب مهم است که در کشور ما د
قرار گرفت، مکتب ) یا مکتب تاریخی یا مکتب تأثیر و تأثر(از مکاتبی که از نظر تئوري و عملی در تعارض با مکتب فرانسه. هستند

وي در سخنرانی . ستمطرح شده ا رنه ولکاست که نقطه نظرات آن در آراء  (new criticism)» نقد جدید«آمریکایی یا 
م، به مکتب فرانسه و نظریات آن تاخت و گرایش این مکتب به 1958سپتامبر  12در » بحران ادبیات تطبیقی«معروف خود با عنوان 

را بر آن خرده گرفت و بر اصول ادبی، هنري و زیبایی   شناسی و ذاتیت اثر ادبی، تاریخ و دوري آن از بررسی جوهر هنري، زیبایی
 )118و117: عبود، همان. (ثر تأکید ورزیدشناسی ا

امروزه رویکرد این مکتب به سمت بسط مفهوم ادبیات تطبیقی است تا با گذشتن و عدم احتساب رابطه متبادل میان دو یا چند 
ي  رابطه هاي شناخت و معرفت، همچون؛ ي یک اثر ادبی با دیگر زمینه شناسی اثر ادبی یا رابطه ادبیات مختلف، به عناصر زیبایی

مجسمه سازي، معماري و موسیقی یا میان ادبیات و علوم تجربی مانند فیزیک، شیمی، جانورشناسی،   میان ادبیات با نقاشی،
  .توجه نماید... شناسی و گیاه

هاي نظري این مکتب به تحلیل تطبیقی دو ادبیات فارسی و عربی با موضوع کودك و  نگارندگان با استفاده از چارچوب
این دو شاعر بدون آنکه به زبان یکدیگر . خواهند پرداختالقاسم  سمیحو  پور قیصر امینر شعر دو شاعر معاصر یعنی جنگ د

هاي  آشنایی کافی داشته باشند و یا میان آن دو، ارتباطی تاریخی و تبادلی ادبی برقرار شده باشد، فقط به دلیل دارا بودن پشتوانه
) دفاع مقدس و مقاومت فلسطین(و زیستن در شرایط ناگوار یک جنگ تمام عیار و نابرابر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همسان 

هاي قابل تأملی در شعر خویش به نمود  ها و تفاوت را با همانندي» کودکان«یکی از موضوعات مهم و حساس جنگ یعنی 
  .اند درآورده

، کسی است که به سن هجده سال تمام نرسیده )م1989( کنوانسیون حقوق کودكکودك در این جستار، بر اساس تعریف 
به همین سبب شعر کودك و ) 23: 1384اسماعیلی،. (است، مگر آنکه در کشوري، قانونگذار سن قانونی را کمتر تعیین کرده باشد

بزرگسال  نوجوان، برخالف نظر برخی که معتقد به جدایی این دو از هم هستند، در اینجا از همدیگر جدا نشدند و در کنار شعر
  : کنند بندي کلّی به دو دسته تقسیم می ادبیات کودك را در یک تقسیم. بررسی گردید

ها  و با توجه به نیاز و کیفیت ذهنی آن» براي کودکان«هایی که به طور مشخص و از ابتدا  ها و سروده ها و نوشته کتاب«. 1
ها  ي آن شوند و در شناسنامه ی که امروزه براي کودکان منتشر میهای ي کتاب مانند همه) 23: 1384پوالدي، (» .آفریده شده است

  .شود نیز معموالً گروه سنی مخاطب مشخص می



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 640

هایی که در اصل براي کودکان آفریده نشده است ولی به دلیل کیفیت خاص براي کودکان  ها و سروده ها و نوشته کتاب«. 2
اما برخی ... . هاي کلیله و دمنه و هاي مثنوي موالنا، بعضی از داستان از داستانبعضی : مانند) 23: پوالدي، همان(» .نیز مناسب است

   : اند ي سومی نیز به این دو دسته افزوده دسته
. اند هاي خاص، براي بزرگساالن نیز مناسب اند، اما به دلیل داشتن ویژگی نوشته شده» براي کودکان«آثاري که در اصل . 3
احمد فضل ) 72و71: 1389باقري، . (»آنتوان دو سنت اگزوپري«از » شازده کوچولو«و » عبید زاکانی«از » موش و گربه«: مانند

  : افزاید که عبارتند از ي دیگري به موارد پیشین می دسته  »ی معاصرعربي شعر فضاکودك و جنگ در «اي به نام  در مقاله شبلول
اما در  دهد یماست که آنان را مخاطب قرار  نگونهیاظاهر آن . ه استنوشته شد» ي کودکان درباره«یی که شعرهاها و  نوشته. 4
نوشته » ي کودك درباره«شود با آنچه  نوشته می» براي کودك«از این رو آنچه ) 3: 2004( .ي سخن با بزرگساالن استرو، قتیحق
داشته باشند و به خاطر نامالیمات رسد جنگ و ادبیات کودك نسبت ضعیفی با یکدیگر  از سویی به نظر می. شود متفاوت است می

ي نگاه نویسنده در این میان اهمیت  هایی که در جنگ است از هم بیگانه باشند، اما این تنها ظاهر قضیه است و نحوه و خشونت
و اینکه تنها به توصیف کشتن و کشته شدن و تصویرسازي از خون و تیر پرداخته شود کمی غیر منطقی ) 10: 1390بهداد،. (دارد

باید از . نگاران است نه نویسندگان و هنرمندان نگاري نیست، آن کارِ تاریخ ي ادبیات و هنر، تاریخ چون وظیفه. نادرست است
  ) 10: 1390بهداد، . (ي انسانی به مسأله نگاه کرد و این تنها در صورتی است که نویسنده دغدغه داشته باشد زاویه

روح عدالت جو، ظلم ستیز و بی اعتنا نبودن نسبت به اوضاع . د انقالب اسالمی استپور از شاعران شاخص و متعه قیصر امین
براي قیصر، جنگیدن چه با سالح . دهد از او انسانی متعهد، با حمیت و غیرت و شعورِ واالي انسانی ارائه می) مانند جنگ(اجتماعی

این که وقتی : گوید خود او در این زمینه می) 33و26: 1388شریفیان،. (جنگی چه با سالح قلم هر دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند
اي که مردم یک  غلتند، هنرمند برود دنبال عیش و نوش خودش چه معنا دارد؟ مسلم است در دوره مردم در خاك و خون می

توانی چه  د میگوید که تو به عنوان هنرمن واقعیت این است که شرایط به ما می. پارچه آتشند، هنرمند هم از آن دسته است
  )26و25: 1387ي نعمت اهللا ایران زاده،  وفایی، مقاله(آلی داشته باشی؟  ایده

شاعران مقاومت «به عنوان  توفیق زیادو  محمود درویشهاي آغاز اشغالگري در کنار  القاسم نیز که از نخستین سال سمیح
اند و در کشورهاي دیگر  میهن خود بیرون رانده شدهشناخته شد، برخالف دیگر شاعران فلسطینی که از زادگاه و  1»فلسطین

یکی از » ي شعر جبهه«امروزه . پناهنده و سرگردانند هیچگاه از فلسطین خارج نشد و مبارزه سیاسی و ادبی خود را از آنجا ادامه داد
یکی از عناصر «سمیح القاسم به خود دیده است و شعر » پایداري«هاي ادبی است که تاکنون تفکر  ترین جبهه ترین و گسترده مهم
: 1366شکري،(» .کند اي غیرمستقیم یاري می را به گونه» پایداري«گري و استعمار است و از این رو  ي رزمنده با صهیونی جبهه
468  (  

  
  زندگی دو شاعر . 2

د را در همین روستا و تحصیالت دبستانی خو 2.ش در روستاي گتوند از توابع دزفول به دنیا آمد2/2/1338قیصر امین پور در 
دانشگاه را تا ) دامپزشکی و علوم اجتماعی(پس از ورود به دانشگاه تهران و دوبار تغییر رشته . دبیرستان را در دزفول به پایان برد

در همین سال بود که دوباره به دانشگاه تهران بازگشت، اما . رها کرد و در خارج از آن به فعالیت فرهنگی پرداخت 1363سال 
به همراه دوستان نویسنده و شاعرش، بیوك ملکی و  1366در سال) 138: 1386اقتصادي نیا، . (اینبار با رشته زبان و ادبیات فارسی

) 56: 1381محدثی خراسانی، . (سردبیري آن را بر عهده داشت 1382فریدون عموزاده سروش نوجوان را طراحی و منتشر کرد و تا
، مثل 1365) مجموعه شعر براي نوجوانان با موضوع عاشورا(منظومه ظهر روز دهم : ان عبارتند ازآثار او براي کودکان و نوجوان

نثر ادبی (، بی بال پریدن 1375) مجموعه شعر براي نوجوانان(، به قول پرستو 1368) مجموعه شعر براي نوجوانان(چشمه، مثل رود 
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ش، زندگی را بدرود 1386آبان  8وي در . 1370) بی براي نوجواناننثر اد(گو  و گوهاي بی گفت و و گفت 1370) براي نوجوانان
  .   گفت

پدرش افسر نظامی بود که همراه دیگر نیروهاي مرزي با . اردن متولد شد» الزرقاء«م در شهر 11/5/1939سمیح القاسم در 
گشتند گریه سمیحِ  ش به فلسطین باز میا در گرماگرم جنگ جهانی دوم زمانیکه خانواده. کردند هایشان در مرز زندگی می خانواده

ببرند، ترس و وحشت آنچنان وجودشان را فرا  ترساند که مبادا هواپیماهاي آلمانی به مکان آنها پی کوچک، همراهان را می
اي او که این حادثه بر بعدها زمانی. شود کار می گیرند، اما پدر سمیح با اسلحه مانع این گیرد که تصمیم به کشتن کودك می می

به آنها نشان خواهم ! خواستند مرا ساکت کنند از کودکی می«: گوید القاسم می سمیح. گذارد شود تأثیر ژرفی بر وي می بازگو می
ي با  وي در خانواده» !گویم و هیچکس نخواهد توانست مرا خاموش کند داد هر زمان و با باالترین صدا که بخواهم سخن می

هاي فرهنگی مدرسه  سپري نمود و از همان کودکی در فعالیت» الرامۀ«مرحله ابتدایی را در روستاي .فرهنگ و ادبی پرورش یافت
همچنین یکسال را . رفت» ناصره«براي ادامه تحصیل به شهر . هاي ادبی و سرودن شعر شرکت داشت مانند نمایش، تشکیل انجمن

. نگاري مشغول بوده است  فراوانی از جمله تدریس و روزنامه پس از آن وي به کارهاي. در مسکو فلسفه و اقتصاد سیاسی خواند
  )9-7: 1ي ج مقدمه. (در شهر حیفا است» مؤسسه ملی هنرها«وي همینک مدیر

فالً آنَذاك: به قول خودش. م، است1948القاسم یکی از کودکان سال اشغال فلسطین،  سمیح ط نْت تَص حلیب /کُ أم نْت کُ
هعی/التاس ل ح وهالفاجِع و شیر فاجعه را /نوشیدم شیر نه سالگی را می/آنزمان کودکی بودم: ترجمه)(161: 1،ج2004القاسم، . (ب (...

ن ي خود،  هاي کودکانه کودکانی که در بازي. توان دریافت ها می این مسأله را به روشنی از اشعار او و روایت او از آن سال د
هاي ترسو و خیانتکار  هاي درخت لیمو طنابِ دار براي انسان گرفتند و بر شاخه می هاي چوبی به دست ، تفنگوار کیشوت

  :بستند می
ی ت یا إخْو.../!هقیم اطیرِ الس یرَ األس م یغرِسوا غَ نا لَ قیمه.. و الیتْم/آباؤُ الرُؤیا الع و/هریمالج یانَۀِ و الخ هالَۀِ وسِ الج نِ منْ غَرْ نَج لْ نِ فَلنَ/فَ ج
زُّقِ زِ التَّمب نْ خُ ضال.. معِ العوۀَ الجو /هاي بیمار نکاشتند پدران ما جز اسطوره!/... اي برادرانم: ترجمه)(74: 1،ج2004القاسم، . (نُکب

  ) ، نکبت گرسنگی العالج را بچینیم...باید از نان تفرقه/باید از نادانی و خیانت و جنایت بچینیم/ و رؤیاي نازا.. یتیمی
  
  درونمایه هاي شعر دو شاعر با موضوع کودك و جنگ . 3

دهد که پرداختن به کودکان جنگ و تأثیراتی  القاسم نشان می جلد از دیوان سمیح 4پور و  ي اشعار قیصر امین بررسی مجموعه
این امر عالوه بر سرایت یکی از دالیل . برجسته است تر و شعر هر دو شاعر بسیار پررنگشود در  که متوجه زندگی و روان آنها می

نواز کودکان و  هاي دشمن، حضور چشم هاي مستقیم ناشی از حمالت و بمباران جنگ به داخل شهرها و روستاهاي کشور و آسیب
اي از بار سنگین مقاومت در سرزمین  توان به گوشه کمی آنسوتر در فلسطین هم می. نوجوانان در بطن دفاع از میهن اسالمی بود

. نماید ، حضور آنها در ادبیات و شعر فلسطین حضوري ناگزیر میره کرد که بر دوش کودکان آن نهاده شده و در نتیجهاشغالی اشا
آید به معنی  شود، اما آنجایی که از شاعري شاهدي نمی هایی آورده می در ادامه براي عناوین و موضوعات مورد بحث شاهد مثال

  .عدم پرداخت وي به موضوع مورد نظر است

  
  کودکی  - 3-1

چه در شعرهایی که براي کودکان و نوجوانان سروده و . اي دارد پور رویکرد نوستالژیک به کودکی نمود برجسته در شعر امین
  :توان به روشنی مشاهده کرد چه در شعر بزرگساالنِ او این غم و حسرت را می
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خیالِ من،  من بودم و بی/دنباله بادبادکی در کف باد/ام دریا دریا زاللِ من، کودکی/ام من بودم و اوج بالِ من، کودکی
  )92: 1390پور،  امین. (ام کودکی
از دیدگاه . اندیشد می -و به عبارتی کودکان فلسطین -ي ذهنش پیوسته به کودکی خود القاسم نیز در دهلیزهاي پیچیده سمیح

  :وي کودکیش، بی فرجام، اندوهبار و نفرین شده است
و یک ک اً أبماً دمد کح نَۀ /...أیتُها الطُّفولَه. أضْ بۀِ الجطعق ةً کَ بتُور ة/یا م زَ فِّ ح تَ زانِ الم فُوالت/ ...یا طُفولَۀَ األح ی الطُّ ونَۀً فلع یا /یا م

رین اه رِ الد هی د لْعونَۀً إلَ اي تکه !/اي کودکیخندم براي تو  گریم و با خون می خون می: ترجمه) (26-24: 4،ج2004القاسم، . (م
  )  اي نفرین شده براي همیشه/ها اي نفرین شده در بین کودکی/...هاي آماده اي کودکی غم/ي پنیر شده همچون قطعه

سمیح خود را همچون . کند شود از خداوند نیز گله اش گاهی سبب می این نگرش منفی نسبت به کودکی از دست رفته
شمرد و از خداوند شکایت  هاي کودکی خویش همسان می هاي رسالتش را با رنج جپندارد و مظلومیت او و رن می) ع(مسیح
فال: است؟ کند که چرا او را رها کرده و به خود واگذارش نموده می ا؟ / یا إله األطْ نَّ ع یت لَّ اذا تَخَ ماي )(68: 4،ج2004القاسم، (ل

  ) اي ؟ چرا ما را رها کرده/خداي کودکان
  

   در حسرت کودکی - 3-2

هاي کودکیش بسته شده و دیگر امکان  پندارد بال او می. پور همیشه درگیر فراق و غم از دست دادن کودکیش است ذهن امین
  :انقالب و جنگ خیلی زود آن روزهاي خوش را نابود کرد. بازگشت دوباره به آن روزهاي زیبا و پر خاطره فراهم نیست

  ) 555: 1390پور،  امین. (دکی از یاد رفتهاي کو قصه/...ناگهان آن روزها را باد برد
باب : اندیشد سمیح نیز همواره به خردسالیش و یادبود آن می فولَۀ و الشَّ ي الطُّ غَد لْء ي  همه: ترجمه) (53: 2،ج2004القاسم، (فَم

  .)فرداي من کودکی و جوانیم است
یۀ؟ ائ ی النَّ ی قَریت ی إلَ یت/منْ دلیلَ ی ب ي إلَ ید عنْ میم؟ م د ي القَ دیم؟ القاسم، /ج ی الرَّحر أُمد ي إلی ص ید عنْ م1،ج2004م :

چه کسی /گرداند؟ ي قدیمی پدربزرگم بازمی چه کسی مرا به خانه/کند؟ چه کسی مرا به روستاي دورم راهنمایی می: ترجمه)(259
  )گرداند؟ مرا به آغوشِ مهربانِ مادرم برمی

: زند بیند و با آن، نقبی به کودکیش می ش از بیروت را یادآور روزهاي خوش کودکی میي برادر در جاي دیگري نامه
ک التُ نا.../رِس تَ فولَ ی طُ ل تدنا/ر تَ راء ی ب ل تدر رس/وغُرفَۀ الد باحِ و الص ی أناشید ل تد ر ساء/و نَۀَ الم یطَ ریه.. و شَ وت /و ساحۀَ القَ ص و

رُ یزْج یک الد: ناأبِ لیومِ یا أوی ل فَ و پاکی و صفایمان /کودکیمان را به من برگرداند/ ي تو نامه: ترجمه) ( 284: 1،ج2004القاسم، ! (کَ
: داشت و صداي پدر که ما را بازمی/و میدان روستا...و شیطنت بعد از ظهر/هاي صبح و کالس درس را زنده کرد و برایم ترانه/ را

  !)تها براي امروز بس اس بچه
  
  پدر - 3-3

از زبان کودکی منتظرِ پدر، اینگونه نگاه را به سوي جبهه و دوري پدران از » خندید؟ آي گلها، چرا نمی«پور در شعر  امین
  :کشاند محیط خانواده و کودکانشان می

» که رسید ها ها و شکوفه غنچه/بهار«گفت مادر به کودکش که /باز کودك ز مادرش پرسید/»آید؟ پس پدر کی ز جبهه می«
  :گوید و سمیح از شهادت پدران وطن می) 476: 1390پور،  امین(

 د تُشهِ أبی اُس بیلِ اهللا-وی س و پدرم نیز شهید شد، در راه خدا: ترجمه(  )153: 1،ج2004القاسم، ( -أیضَاً ف (  
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  : این پدران همیشه در آرزوي پیوستن به خیل فرزندان شهید خود هستند
م بِ دي نَ نایا ولَ ال/اله .نک ی ع ت یب طُولَ غَ نْ تَ قلَقْ /لَ دوري . نه/ آسوده بخواب! اي فرزندم: ترجمه) (340: 3،ج2004القاسم، (فال تَ

  !)  اندوه مدار/من از تو به درازا نخواهد کشید
  
  مادر  - 3-4

شعر او با تمام وجود حس  ي جنگ در تصویرهاي ترسیم کننده. گرایانه و اثرگذار است نگاه قیصر به جنگ، یک نگاه واقع
نالند و مادران  ها می وضعیت خطر و آژیر قرمز در میان سکوت شب. شوند تر بر قلم او جاري می اند و به سادگی هر چه تمام شده

  :ي کودکان خود دارند دار و نگران، دغدغه شب زنده
او در ) 385:  1390پور،  امین(خشکد؟  یکه در گلو نیامده م/جیغ کدام مادر بیدار است/هاي خاکی خواب آلود در خانه

هاي او در در یاري  ها و رشادت کشد و از دالوري را به تصویر می» عمرو«داستان نوجوانی در کربال به نام » منظومه ظهر روز دهم«
نبرد را بازگو  ي مادران کربال و رهسپار کردن فرزندان خود براي جبهه پور بدرقه امین. گوید می) س(رساندن به فرزند فاطمه

مادران میهن از مادران . ي زیباي دیگري از آن را شاهد بودیم تصویري که در زمان ما و در روزهاي جنگ تحمیلی نسخه. کند می
  :فرستادند هاي جان خود را عاشقانه به میدان مبارزه با متجاوز  می جستند و پاره کربال تأسی می

بر کمر، / مادرم با دستهاي خود« :/کودك ما گرم پاسخ داد/»ا خبر دارد؟اي کودك، مادرت آی«:/و صداي آشنا پرسید
  )563: 1390پور،  امین. (ها افتاد از زبانش آتشی در سینه/»!شمشیر پیکار مرا بسته است

  :مادر در شعر سمیح القاسم همواره با اوست و به قول شاعر
ی دائماً عی م الیاي/أُم ی خَ مادرم ذرات وجود من است/مادرم همواره با من است: ترجمه)(123: 2،ج2004القاسم، . (إنَّ أُم (

  :خواند هاي ریخته شده فرا می شاعر، مادران شهیدان را به سوگواري بر خون
ي رِد غْ ز الشَّهید ك/ یا أُم بابِ أوالد وطن، ي جوانان  همه/هلهله کن! اي مادر شهید: ترجمه)(227: 2،ج2004القاسم، .. (کُلُّ الشَّ

  )فرزندان تو هستند
  
  تبعید - 3-5

. اي از روح اوست تکه. اي از خاك بیرون از وجود شاعر باشد سرزمینی است در ضمیر و زبان او فلسطین پیش از آنکه قطعه
را هاي تبعید را بر او گوا و این لطیفه، رنج. هایش با اوست شود فلسطین درون با همه دلبستگی اگر جسمش از فلسطین تبعید می

  :روایت او از صبوري مادر که چون شمع لرزانی در انتظار اوست اینگونه است. کند می
یۀ...آه ال تی الغَ دال فَۀ!/...و اق زَلْ و فَۀ/ لَم تَ نه الغائب/شَمعۀً راجِ ظارِ ابت ی انْ مادر گرانقدرم.. آه: ترجمه)(260: 1،ج2004القاسم، . (ف /!

هاي آن دورانش غافل  او در تبعید هم از یاد کودکی و همبازي) در انتظار پسر غایبش/شمع لرزانیچون /همچنان ایستاده است..
  :شود نمی

ی فَ نْ شَۀِ المح ی و تی، ف فُولَ ی رِفاقِ طُ لَ ع یت کَ در تنهایی غربت، بر دوستان کودکیم : ترجمه)( 188: 1،ج2004القاسم، . (ب
  )گریستم

  
  شهادت کودکان دانش آموز - 3-6

  :کند اش را چنین بازگو می شهادت چهار دانش آموز مدرسه» هاي چهار مدرسه من«صر در شعر قی
چار گل، چار  -/ي مدرسه چید از دل باغچه/ها را بهترین گل/و بر این باغ وزید/ناگهان از سر دیوار، پرید/رحم خزان باد بی
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  )488: 1390پور،  امین( -شهید
ی الحورانی«زي به نام و سمیح درباره شهادت دختر دانش آمو نتَه گوید می» م:  

ی إذَنْ ن ظرْ ی انتَ فَن -سوف آتیک/یا حبیبِ ی کَ ثَّۀً ف سیۀ/ال جدر ی الم ی ثَوبِ ف آتیک وفی/س ب نکَ ی م د /و علَ ر و مائی ونْ دۀٌ مرْح طَ
که با لباس /پوش نه با پیکري کفن -نزد تو خواهم آمد/مرا منتظر باش! اي معشوق من: ترجمه) (181: 2،ج2004القاسم، . (الوطَن
  )چارقَدي است آغشته به خونم و گل سرخ وطن/ هایم در حالیکه بر شانه/مدرسه

م الشُّهداء«و در شعر بلند  عجاي  یکی از این بندها، توصیف گلوله. دهد گونی از شهیدان فلسطین به دست می تصاویر گونه» م
  :نشاند ي دختر خردسال دانش آموزي می نهاست که گلی خونین بر سی

ی  ق مٍ شَ سبلَه/ أي حلْ الم ینَ أهدابِک لَه/بوا أوج بِی/أزع صاصِ الغَ یزِ الرَّ أزِ ةً/بِ ردی و ی/فانتَه سدرالم ک تان س در فُ ت صرَّز مٍ /طَ أي حلْ
ی ق با صداي /آغازش را پریشان کردند/ات هاي فروبسته میان مژه/کدام خواب نگون بختی: ترجمه) (335: 3،ج2004القاسم، . (شَ
  )کدام خواب نگون بختی؟/ ات را آذین بست که روپوش مدرسه/به انتها رسید بسان گلی/ي ابلهی؟ گلوله
  
  اند شهیدان زنده - 3-7

ي گوید که در دل میدان به پیران درس شجاعت و وفادار قیصر از جاودانگی کودکی می» منظومه ظهر روز دهم«در 
  :  آموزد می

خون او در سرخی / خون او در آسمان پیداست/خون او در نبض بیداري است/هاي گل جاري است خون او امروز در رگ
  )  568: 1390پور،  امین. (رنگین کمان پیداست

  :گوید که براي شهیدان نوجوان سروده، می» ي غنچه خنده«و در شعر 
ها فهمیده بودي؟  تو از فهمیده/مگر راز حیات جاودان را/شدن خندیده بوديکه در پرپر /هاي چیده بودي تو همچون غنچه

ها و  ها، کوچه میرند، نام آنها هیچگاه از خاطرات نخواهد رفت چون بر تارك خیابان شهیدان هرگز نمی) 484: 1390پور،  امین(
  :مدارس میهن جاودانه خواهد شد

ی بِ ذْه کُونینَ مدرسۀً ف/أنت لَنْ تَ تَ نینَس نُ اسمها/ی جِ یکو ی«: و نتَهتو هرگز از یادها : ترجمه) (182: 2،ج2004القاسم، (» م
  )منتهی خواهد بود: و نام آن/هستی» جنین«اي در شهر  تو مدرسه/نخواهی رفت

  :ي آزادي وسربلندي از آن سرخواهدزد نشیند وشکوفه خون این کودکان روزي به بارمی
م ال هلُ أجساد تُحلَّ حراءس مال الص ی رِ ةُ ف یرَ غص/ الکَواکب احِ و فَّ تَألألُ کَواکب التُّ تَ نابلُ س الس ج نض تَ 4، ج2004القاسم، (س :

ها خواهند  ها به بار خواهند نشست و سیب و ستاره خوشه/هاي بیابان حل خواهد شد پیکرهاي کوچکشان در شن: ترجمه)(83
  )درخشید

  
  مظلومیت کودکان - 3-8
پناه آن دشت  گناه و بی از ستم بر فرزندان بی» کودکان کربال«زند در شعر  ن پور که نگاه عاشورایی در شعر او موج میامی

  :گوید می
  ) 20: 1390پور،  امین(مشقِ بابا آب بود؟ !/آب! دائماً تکرار مشقِ آب/کودکان کربال، تکلیفشان تنها/راستی آیا

بۀ «و سمیح در شعر   حرُ المس لی نَهر اللُّوارجِ پل دوستی در  ـاي میان دو پل  اي در آن هویداست مقایسه که بازتاب کودکانه» ع
دهد و  این پل که قدیمی و مکانی براي گردشگران تبدیل شده را مخاطب قرار می. دهد فرانسه و پل خونین درفلسطین ـ انجام می

  :اما دختران سرزمین تو در آسایش و امنیت باشند؟  ها را تحمل کند گوید آیا رواست دختر او این همه رنج می
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فلَۀُ ه الطِّ ذةُ ه ه الزَّهرَ ذه/ه القَذائف ذقُّ کُلُّ هح ستَ ه الدموع؟ /هلْ تَ ذ کُلُّ ه این گل، این : ترجمه)(112: 2،ج2004القاسم، (و
  ) ها؟ و مستحق این همه اشک/ هاست آیا مستحق این بمب/کودك من

  
  یمنج - 9- 3

  :در انتظار روزي است که» روز ناگزیر«پور در شعر  امین
ر شوند/در دست کودکان/ها توپ  دریا /روزي که مشق آب، عمومی است/دیوار باغ و مدرسه کوتاه است/آن روز/...از باد پ

عدالت و آشتی را ي  آید و سایه می» نجات دهنده«روزي که ) 240-238: 1390پور،  امین. (در انحصار چشم کسی نیست/و آفتاب
  .کنند تنفّس می» ظهور«در آن روز دیگر کودکان را غمی نیست و کودکی را در هواي با طراوت . گستراند در جهان می

   
  وطن - 3-10

کودکان فلسطینی /ها روزهایی که جوجه. گوید از روزهاي قبل و بعد از اشغال آن سخن می» ي فلسطین منظومه«پور در  امین
ي سبز زیتونی در منقار به النه باز  رفت و با شاخه هر سحر مادر از خانه بیرون می. اي گرم وخوش داشتند سطین النهفل/در پناه مادر

ي کوه و صحرا  کودکان فلسطین آواره/ها اي شوم بر سر النه افتاد و  جوجه ها سایه صهیونیست/ها اما با هجوم کرکس. گشت می
  :شدند

گاه در شهر / ي کوه و صحرا گاه آواره/ها هم به دنبال مادر جوجه/زد به هر سو کبوتر میبال /ها رفت بر باد ي جوجه خانه
  )498: 1390پور،  امین(غمگین و تنها 

کند که  سمیح القاسم حتی براي نشان دادن اوج مظلومیت خویش و درد از دست دادن سرزمینش، آن را به کودکی تشبیه می
  :اند ها او را در بر گرفته چنگال
یو ن ناجِرُ! طَ رُ و الخَ األظاف زِّقُه فالً تُم یا ط ي/و ید ی أناش ام الد تُرابِک ر.. لیاث لشَّمسِ القَ ل میهن : ترجمه) (256: 2،ج2004القاسم، . (و
  )ورشیدو گیتارها براي خ... هایم براي تربت خونین تو ترانه/اند ها و شمشیرها او را از هم دریده اي کودکی که چنگال! من

  
  کودکان مقاومت - 3-11

  :شمار زاییده است قیصر باکی از شهادت قهرمانان کوچک ندارد زیرا مادر وطن از این دست شیرمردان، بی

  )403: 1390پور،  امین. (باز از این دست گل فراوانند/گر چه گل دسته دسته پرپر شد

بهۀ«و سمیح نیز در شعر  نَ الجقریر م هاي مقاومت و پیکار همه اقشار فلسطین و از جمله  از صحنه گزارشی همه جانبه» تَ
  :کند کودکان نستوه آن ارائه می

ینِ أْي العر أیته/ر رَ اش ی الع الً فقات ین/م ال ساقَ ی بِ شیم/ ههج و ه../و لنَّاصرَ با چشم خود : ترجمه) (17و16: 3،ج2004القاسم، ! (ل
  ) بود» ناصره«و چشم انداز او شهر / رفت ا راه  میبدون پ/اي را رزمنده ده ساله/دیدم

  :سراید یا در جاي دیگر می
ایحون األطفالُ یتَص یۀ/و ورات نازیرِ الدبابات التَّ ج تح تَرِقُ النَّهایۀ/ها نَحنُ«:/تَ بدأُ/نَخْ حنُ نَ ا نَ ر/ه جالح ذِّب النَّار/ نُه فش تَ کْ .. نَ

را » پایان«که /هان ما هستیم:/آورند هاي یهودي فریاد برمی و کودکان زیر زنجیر تانک: ترجمه). (439و438: 2،ج2004القاسم، (
  ..)تا آتش را برافروزیم/به صیقل دادن سنگ/کنیم و آغاز می/خواهیم شکافت

  :ها حقیر و درمانده است مرگ در برابر آن
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ك رِ منْ عرُ م أقص/تو افَۀُ المس م/د تَ ي یم ذ نْ/الَّ یشِ م قِ الجناد ك/ب رِ ی ظَه تر از عمر  کوتاه: ترجمه) (343: 3،ج2004القاسم، .. (إلَ
  ..)تا پشت تو/هاي دشمن از تفنگ/شود که کشیده می/مسافت مرگی/توست
  
  کودکان سنگ - 3-12

أطفالُ «عر بلند آنجا که در ش. نمود یافته باشد )شاعر سوري(نزار قبانیشاید بیش از هرجا در شعر » کودکان سنگ«اصطالح 
ة ارجنیا: سراید می» الح رُوا الد هة /ب ارج ی أیدیهِم إال الح ا فم با اینکه در /چشم دنیا را خیره کردند: ترجمه)(203: 6،ج1993قبانی، (و

ي  همهاین سنگ اکنون به نماد پیروزي بر ستم و چیرگی دشمن اشغالگر تبدیل شده است و بیانگر ) دستانشان جز سنگ نبود
) 9و8: 2009محمود صالحۀ، . (هاي انسانی در تحقق رؤیاي بازگشت به میهن و برپایی آزادي، استقالل و عدالت است ارزش

را در سیماي کودکان » نجات دهنده«اند و شاعر فلسطینی،  ي امید شاعران انتفاضه انداز فلسطینی محور الهام و مایه کودکان سنگ
  ) :87: 1379گنجی، . (نگرد انقالبی می

ه  ارجیشِ الح ة الج یار ی س یت علَ ت الصغار/...أنا ألقَ عمنا/أنا ج فْ کافح.. و حلَ ین/... أنْ نُ الد الء رُ ع مع یزِد م نین/ لَ رِ س شْ نْ عع ..
و سوگند یاد /ممن کودکان را گردآورد/..من سنگی پرتاب کردم به سوي ماشین دشمن: ترجمه) (435: 1،ج2004القاسم، (

  ) از ده سال نبود/سنّ عالءالدین بیشتر/... که پیکار کنیم..کردیم
  : داند که دشمن را به گور خواهد فرستاد ها را چون نارنجکی می او در نگاهی شاعرانه و امیدوارانه این سنگ

فات الشَّوارِع طنع م و یوت الب رُفات ی شُ غیرَةُ/فالص ضاتب ت القَ شَ کَم نَابِلِ تَ ة/(حولَ القَ ارجولَ الحـ ح ال بأس.../(!رَّك نْ تَح أیها  إذَ
ك رَّ ی تَح بِ یناصور الغَ ك/...الد برَ فرُ قَ نَح س ، رُ نَحنُ فنَح ها و پیچ  در بالکن خانه: ترجمه). (213: 2،ج2004القاسم، ..(س

رد نارنجک مشت/ها خیابان رد سنگهاعیبی /(ها فشرده شد هاي کوچک گما /... حرکت کن اي دایناسور ابله، بیا!)/.. ندارد، گ
  ) خواهیم کند، قبر تو را 

  :ها آزادي و رهایی خود را بدست خواهند آورد این کودکان با همین تکه سنگ
الصۀ فلٌ یتیم:/و الخُ رٍ/ط جح ي بِ رِ الصه/یشتَ الصه/خَ ي خَ رِ کودك :/الصه این کهخ:ترجمه) (293: 3،ج2004القاسم، ! (و یشتَ

  !)و مرگ دشمن را /نجات خود را/خرد با سنگی می/ یتیمی
  

  مدرسه -13- 3
کنند، شاعر با زبان کنایه و طنز در پی افشاي  هاي مسکونی پرهیز نمی اشغالگران فلسطین حتی از بمباران مدارس و خانه

  :هاست رفتارهاي غیر انسانی صهیونیست
 دارٍ و فلی نَس فلٍیجرَؤُونَ عط ید یاء/تَشرِ حوا أقوِ ۀ/أصبسدر زْوِ م لَی غَ شهامت : ترجمه) (233: 2،ج2004القاسم، ..(یجرَؤُونَ ع

  )کنند به مدرسه حمله می/اند نیرومند شده/اي را ویران کنند و کودکی را آواره سازند دارند که خانه
  

  کودکان  بی سرپرست -14- 3
  :آورند حنت یتیمی را با خود به دنیا میانبوهی از کودکان جنگ، قبل از تولد، م

حمه ی ر ارِخٌ ففلٌ ص ط ثٌ، و ی:/جثَ تَلُوا أبِ ي ! قَ دل وۀَ ماعس هتَلو اجسادي، و کودکی که در : ترجمه)(252: 2،ج2004القاسم، (قَ
  )ي تولّدم او را کشتند در لحظه! پدرم را کشتند/زند رحمش فریاد می

قتُولَۀ«ر در شعر زیبا و تأثیرگذا الم هألم ک ي ضَح فلُ الَّذ کند که کودکش بر بالین او  تصویر مادر شهیدي را ترسیم می» الطِّ
  :خواهد داند که مادرش را از دست داده و از او بازي و خنده می آید، کودك خردسال نمی می
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ار ۀ الداحی س ا ف ب أها../ح ینَ فَاج رکَرَ ح أ ِبضْع أزهارٍ/طرُوحهجِوار السورِ م/و کَ فاج رِ/ود لی ص بعثَرةٍ ع م/هتُوح فْ م راه ع یع مج /
یح ي«:/ تَص د ع../تَعالَ یا ولَ ضَ رتَعالَ ا/.ع ی أرب ه/فََخف لَها علَ رُ رَّد ثَغْ ع/ »أماه«:و غَ مس م تَ ینَ لَ رکَرَ ح د رِداءها/و کَ غَ.. و رؤاه/ و شَ غْد د ۀٌ و

هوحج باً أمـَّ/أُر عات ددر و خندید زمانیکه با او /رفت در حیاط خانه چهار دست و پا می: ترجمه) (142: 1،ج2004القاسم، . (ـا.........و
یش تند و چهار دست و پا به سو/ ام بیا شیر بنوش از سینه../بیا کودکم« :/زد فریاد می/... نزدیک دیوار افتاده بود/روبرو شد

و سرزنشانه /بازي بود در حالیکه به فکر خنده و تاب/پیراهن او را کشید/خندید زمانیکه مادرش نشنید!/مادر: زد و صدا می/شتافت
  !)مادر: کرد تکرار می

  
  بمباران و کشتار کودکان -15- 3

: گوید می» براي جنگشعري «در. دهد ها به خواننده می هاي جنگ و بمباران امین پور در شعرش تصاویر زیبایی از شب
هاي  بر قلب/اخبار گل و سنگ/اینجا خبر همیشه فراوان است/... پوشد هر شب لباس واقعه می/کابوس آشناي شب کودکان شهر

  :یا ) 386و 385: 1390پور،  امین. (در گورهاي تنگ/کوچک
لختی دگر به روي زمین /نداشتاما سري /دوید که کودکی ز ترس خطر تند می/من با دو چشم مات خودم دیدم/باور کنید

: 1390پور،  امین. (برد سوي مزار کودك خود می/بند دو چرخه سر را به ترك/مردي خمیده پشت و شتابان/و ساعتی دگر/غلتید
  :گوید یا می) 387

  )61: 1363پور،  امین. (بر حجله گور، خونشان آذین است/شان کابین است این دخترکان بهشت
آیند و صداي گوشخراششان در دل کودکان ترسی بی حساب  واپیماهاي دشمن به پرواز درمیو سمیح القاسم وقتی ه

  :سراید افکند می می
بت صغیراً رَ ی ه یت طْحِ ب نْْ سقٍ/مرنْ واب طائرةً م لَی الب ع رکْت یه/تَ سرد بِ الم تُ فَظۀَ الکُ ح لِ مم ی الرَّ ی/...تَرکْت علَ ونعمیس م و /و لَ

ی وند م ینْجِ نزدیک در خانه هواپیماي /ام فرار کردم در حالیکه کودکی بودم بام خانه از پشت: ترجمه) (20: 4،ج2004القاسم، . (لَ
  )و کسی به امدادم نیامد/کسی صداي مرا نشنید/.. ها ام را روي شن هاي مدرسه و کیف کتاب/کاغذي را رها کردم

  :کند ها توصیف می س از پرواز هواپیماهاي دشمن و بمباران خانهیا اینگونه تصویر کودکان فلسطین را پ
اضی األرب ف تو م/المی الد فْلَۀٌ غارِقَۀٌ ف ط ا/و هت وحأُرج رید رفُض األنقاض/تُ مرگ در   : ترجمه) (34: 3،ج2004القاسم، ! (و تَ

  !)  پذیرند و آوارها نمی/خواهد االکلنگش را می/و کودکی غرق در خون/ها خانه
  . یابند نامی برایشان انتخاب کنند میرند و پدران و مادران اجازه نمی کودکان فلسطین حتی گاهی قبل از تولد می

ذا الجنین... أنا ی،/ه مبِاس ت بوه/...جِئْ کْتُ ي اُ الد رٍ منْ بِ جی ح بوه علَ تُ ید/...اُکْ د الج ید لمِ الو اس مِ/ جِئْت/جِئْت بِ اس القاسم، (» الشَّهید« بِ
نین هستم.. من: ترجمه)(343: 3،ج2004 اسم نوزاد تازه را /آنرا بر سنگی از سرزمینم نقش کنید/..ام نامم را آورده/این جِ
  )است» شهید«نامش /ام آورده
  
  هاي جنگ آسیب - 3-16

هایشان را  از سویی پدر، مادر و خانوادهزنند، آنها  هاي فراوانی می ها با داشتن شرایط ناگوار و سخت، به کودکان آسیب جنگ
  .  ها هستند دهند و از دیگر سوي خود نیز در معرض خطرات و خشونت از دست می

تَهدأُ األعاصیرُ ذات یومٍ مونَ اآلن/ساألطفالُ الَّذینَ ال یفه ي/و والج في القَص بیۀ/مغازِ م الخَشَ أطرافُه م هع و منم تَ ونَ/سد ینش س و 
ی الوطَن ي/أغان ورِ هج وتون/بِصجزَو بیۀ/یتَ ال أطراف خَشَ بونَ أطفاالً بِ ین/ ینْجِ هشَولْمیۀ ل یاض یات الرِّ بار رُونَ الم القاسم، .. (یحضُ

و کودکانی که اکنون معنی بمباران هوایی را /ها آرام خواهند گرفت روزي طوفان: ترجمه)(426و425: 2،ج2004
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ازدواج خواهند /با صدایی بلند/هاي میهن را سرخواهند داد و ترانه/هاي چوبیشان با آنها بزرگ خواهد شد دست/دفهمن نمی
وي حتی از فاجعه ) و در مسابقات ورزشی معلولین شرکت خواهند کرد/هاي چوبی خواهند زایید کودکانی بدون دست/کرد

  :برد شعرش بهره می هاي جنگ بویژه براي کودکان در هیروشیما براي بیان آسیب
هج خلُوقٌ بِال وم و ، ینٍ لٍ، بِال ع ال رِج لٌ بِ فْ کودکی بدون پا، بدون چشم، و نوزادي بدون : ترجمه)(209: 1،ج2004القاسم، . (ط

  )چهره
  
  خیانت - 3-17

ی محمود درویش«در شعر  دم فلسطین را با ندایی انکار کشتار کودکان فلسطینی از سوي برخی خیانتکاران به مر» تَغریبۀ الَ
  :کند یأس آلود بیان می

بون رِ نا یضْ أطفال داءأع ون/وب نا یکذ حابأص ض/وی األر قَ فیب م ذینَ/و لَ یرَ الَّ ین/غَ یت نا م بونَ ترجمه) (452: 2،ج2004القاسم، . (یح :
  )ي ما را دوست دارند مرده/جز کسانی که/قی نماندهدر زمین با/کنند و یارانمان تکذیب می/زنند دشمنان، کودکان ما را زخم می

  
  امید به کودکان جدید   - 3-18

« کند شعر آموزان در جبهه و شهادت آنان را ترسیم می پور که نمود عینی حضور دانش یکی از اشعار زیبا و حماسی امین
آموزان را  معلم کالس، آرام اسم دانش. کند است که روایتی از فضاي آغاز سال تحصیلی و درس را تداعی می» ها حضور الله

  : خواند می
. پاسخش را کسی از جمع نداد.../-/اکبر لیالزاد-/حاضر-:/پاسخ آمد!/قاسم هاشمیان-/حاضر-:/پاسخ آمد!/اصغر پور حسین-

ي  ها یک سبد اللهتن! زاد آموز، خالی است؛ اکبر لیال ها حاضر هستند، اما جاي یک دانش ي همکالسی همه) 490: 1390پور،  امین(
  :گویند ها به جاي شهید، حاضر می ي بچه ناگهان همه. سرخ روي نیمکت او گذاشته شده

  )491: 1390پور،  امین! (ما همه اکبر لیال زادیم!/ حاضر -:/ همه پاسخ دادیم!/ گل فریاد شکفت
که مادر او لیال و همسر ) (ع(اکبر ربال یعنی علیهایی که در این شعر با آن روبرو هستیم با الهام از نام سه شهید ک گمان نام بی

به شکلی نمادین ساخته ) هاشم از بنی)(ع(الحسن بن و قاسم)) ع(پور و فرزند امام حسین)(ع(اصغر ، علی3)بوده است)ع(امام حسین
و سمیح از زبان . است ها و متبادر ساختن نام آن قهرمانان به ذهن خواننده بوده سازي شخصیت پور در پی تقریب اند و امین شده

  : گوید یک شهید می
رکَزیۀ ۀِ الماحی الس ف احۀٌ:/صیم ي غَ د سةٌ/ج خْرَ ۀ/صسدر ید/م د فْلٍ ج ط ي ألف د س در : ترجمه). (231: 2،ج2004القاسم، .. (ج

  )پیکرم هزار کودك جدید است/ و مدرسه/و صخره/پیکرم ابر است/میدان مرکزي فریاد زد
م«و در شعر  الفَح م ها مسیر خود  کند که به رغم همه   دشمنی هاي اخگر همسان می کودکان تازه متولد شده را به شکوفه» براع

  :گزینند را به سوي خورشید برمی
دد الج والیدی/فَالم تْلَ رُ منَ القَ   !) بیشتر از کشتگان هستند/کودکان جدید: ترجمه) (25: 3،ج2004القاسم، ! (أکثَ

  
  ترس از آینده کودکان - 3-19

شاعران متعهد در شعر خود همه جا در آرزوي فردایی هستند که هیچ هراسی در آن نسبت به سرنوشت کودکان وجود نداشته 
فال: باشد ی غَد األطْ لَ ع فیه ف ال خَو ، م دنیایی، که هیچ ترسی به فرداي کودکان در آن : ترجمه)(236: 1،ج2004القاسم، ! (عالَ
ی.. األطفالُ«یح در شعر زیبايسم) نیست آن . دهد ها انجام می اي میان کودکان خود و کودکان دیگر سرزمین مقایسه» و أطفال

هاي  ریزي براي آینده، غذاهاي خوب، جشن کنند، والدینشان برایشان برنامه کودکان به هنگام تولد نام اجداد خود را زنده می
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  :ما کودکان اوکنند ا مهیا می... هاي نو و تولد، لباس
ی أطفال د ة/...یولَ ی الوِالد فَ شْ تَ س لی بابِ م م/ع رُه ظ تَ نْ ة/تَ ورعس البِ الم یونُ الک رطَۀ/ع م هراوات الشُّ رُه تَظ نْ : 3،ج2004القاسم، .. (تَ

هاي  و باتوم/ها تشین سگچشمان آ/کشند انتظارشان را می/کنار درِ بیمارستانِ تولدشان/.. آیند کودکان من به دنیا می: ترجمه)(75
  ) پلیس

ها در آلمان در خطر پاکسازي نژادي قرار گرفت  کند که زمانی به دست فاشیست ي دشمنی را ترسیم می در اینجا شاعر چهره
  ):47: 1390روشنفکر و همکاران، . (کند و امروز همان اعمال غیر انسانی را در حق مردم فلسطین تکرار می

جرام ب م رُه دیۀ تَنتَظس یۀ الج ف ی/...التَّص أطفال وریۀ/یولَد فُ الفُوس م نابِلُه م قَ هع م د ولَ ی/...تُ أطفال د ة/یولَ م الصغیرَ ع نُعوشهِ القاسم، . (م
هاي فسفري نیز به  و همراهشان بمب/شوند کودکانم متولد می/کشد کشی انتظارشان را می هاي نسل برنامه: ترجمه) (76: 3،ج2004

  )هاي کوچکشان همراه جنازه/شوند کودکان من متولد می/آیند نیا مید
  
  هاي کودکانه بازي - 3-20

  :کند ي آن سفر می هاي ساده و بی پیرایه قیصر با شعر به روزهاي خوش کودکی و بازي
در خون ما /مرگ ما یک چشم بستن بود و بس/...جنگ با سنگ و تفنگ و چوب بود/به جنگ مردان مثل جنگ واقعی

و سمیح بازگشت آن ) 551و550: 1390پور،  امین. (هاي چوبی ما لنگ بود اسب/صدا هفت تیر چوبی ما بی/ها بی رنگ بود جنگ
  :داند روزها را نزدیک می
ریباً یا صبیۀ ناً/و قَ ک میئاً م زْهۀُ شَ بِح النُّ یاً/تُص رط رون شُ نا عشْ فَ ونَ أنْ یوقوِ/دشرینَ هع رِز ب ی نُ کَ 2،ج2004القاسم، .          (یۀل :

تا ما بیست /بدون اینکه بیست پلیس ما را متوقف کنند/گردش چیز ممکنی خواهد شد!/و به زودي اي دخترك: ترجمه) (75و74
  )هویت به او نشان بدهیم

رامش را به سرزمین او خواهد که بیاید و پیروزي و آ کند و از او می معرفی می) ع(در جایی دیگر خود را از نسل اشعیاي نبی 
  :هدیه کند تا کودکان فلسطین بتوانند بی هراس و به آسودگی به بازي بپردازند

الشُّجاع یاء ین/یا أشْع ط لَس أطفالُ ف ب ی یلْع کَ ل ضِ الیومنه الل/إِ الص شَونَ أنیاب اي : ترجمه) (140: 1،ج2004القاسم، ..(و ال یخْ
  ..)و از نیش تیره مارها نهراسند/تا کودکان فلسطین بازي کنندامروز به پاخیز /اشعیاي شجاع

  
  آشتی - 3-21

کند که انتظار پایان جنگ و بازگشت پدر به آغوش خانواده را  فضایی را ترسیم می» )1(طرحی براي صلح«امین پور در شعر
  :کند القا می

در /عطر بخار چاي تازه/رام رفته در نخ سوزنآ/مادر، کنار چرخ خیاطی/کند هایش در حیاط خانه بازي می با گربه/کودك
  )15: 1390پور،  امین(» !شاید پدر« -!/صداي در/پیچد خانه می

چون . زد خواست سر می ها دست و پاي دل انسان باز بود و  به هر جا می شد مانند پروانه او در آرزوي این است که ایکاش می
: 1390پور،  امین(» نیازي به شمشیر و جنگ است؟«هست و دیگر چه در این آسمان و زمین بزرگ، یک وجب جا براي همه 

کند و به دفاع از  او صلح را به عنوان اصالت اجتماع مطرح می. زند این هرگز به معنی نفی دفاع نیست اگر او دم از صلح می) 530
او . انسانی به جنگ ارجحیت داردصلح هم در منطق قرآن کریم براي سعادت جامعه . اصل بر صلح است نه جنگ. خیزد آن برمی

او . القاسم نسبت به آشتی دیدگاهی متفاوت دارد اما سمیح) 10: 1390زندي پژوه، . (طلبد صلح را همرا با عزّت و سربلندي می
فقر، آوارگی، . مانند بسیاري از شاعران و مردم فلسطین براي آشتی و آرامش در شرایط غیر همسان ارزشی قائل نیست

ر از فقر، بیماري و اندوه به او اجازه نمی اردوگاه دهند از آشتی با دشمن زبون و جنایتکار دم بزند هاي پ:  
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الم لسي ل یرِ یغَنِّ غَ فالِ/ل قائب األطْ ح و ..هیم یت أشالء/زینَه ۀٍ حمده سۀٍ مر دي أنقاضِ م لَد ت بِثَ ی أنحائها/لَ زأُ .. ما زالَ ف مازالَ یه
بِالسرسِ األخیر/کینهنَ الدم عج الم../ر الس ۀ وب ح نِ المدیگران، و نه من، براي صلح ترانه : ترجمه)(87و86: 1،ج2004القاسم، !! (ع

همچنان در /اند اي ویران و غمین مانده هاي مدرسه کنار آوار/اند کس هایی بی پاره تکه... ها هاي بچه پشتی در حالیکه کوله/سردهند
  !)درس محبت و آشتی/پژواکی از درس آخر/خندد می» آرامش و آشتی«به ...هاي آن مدرسه گوشه گوشه

از نظر او سخن از آشتی هیچ معنا و مفهومی ندارد، از همین روي دست به دعا برداشته و نابودي این دشمن را از خداوند 
  :کند درخواست می

سِ الیتَامیرد منْ یذْبح فی القُ 139!/یا إله اإلنتقام ی/داألیام ی و الَ الما/و الثکَّ دسِ الس ی القُ ف بل نْ یص م در/ه فرَ قِ ح لفاسشُقَّ ل/ د ر
ه رَ کْ رِ ملماکگان را در  آنکس که یتیمان، مادران فرزند مرده و بیوه!/ اي خداوند انتقام: ترجمه) (139و138: 1،ج2004القاسم، ! (ل
فریب فریبگر را به / فاسق را در گور کُن/کشد دور کن آنکس که در قدس، آشتی را به صلیب می/ ور کنکند را د قدس ذبح می

  )خودش بازگردان
   

  زندان - 3-22
  در شعر قیصر، این پرسش مطرح است که چرا زندان آري و آزادي چرا نه؟

پور،  امین(چرا آوازها را سر بریدند؟ /ستندچرا پروازها را پر شک/چرا پروانه را از شاخه چیدند/چرا مردم قفس را آفریدند
1390 :503(  

کند که براي نابودي  هاي هیتلري را در بهترین حالت خود از پیشرفت و تکنولوژي توصیف می القاسم باقیمانده تمدن سمیح
  :اند دفاع آن به بهترین ابزار مجهز شده فلسطین و مردم بی

یوت الب ام حت قْ نُون ا س ا/یح قَ ت اعوتلبِی یم تا کودکی / برند ها هجوم می به خوبی به خانه: ترجمه) (233: 2،ج2004القاسم، .. (لِ ص
  )ي مرگ است را بازداشت کنند که در آستانه

هاي کوچک به دلیل عبور و مرور شبانه توسط اشغالگران بازداشت شده و محکوم به زندان »آمنه«در این گونه فضا و شرایطی 
  : شوند می

ین؟منْ تَ ی/کُون ف ق!/قنَاد ب س ق/خَمناد ب سها، خَملونْ حم ظَت حۀ/جکَم حمِ الغُزاة الم بِاس تد قَ نْع غَداةَ ا رُوا /و حضَ
مۀ جرِ منَۀ/بِالمنَۀ/آ ی الثَّام فْلَۀٌ ف د، پنج به او خیره شدن/ پنج تفنگ!/ بایست/ که هستی؟: ترجمه) (437و436: 1،ج2004القاسم، ! (ط
  !)کودکی هشت ساله/آمنه/مجرم را آوردند/و فردا به نام مهاجمان، دادگاهی برپا شد/تفنگ
  
  ي بزرگ شدن آنها  اندوه کودکان، مایه - 3-23

سمیح القاسم به این حرف ! شوند کودکان فقیر زودتر از دیگر کودکان بزرگ می: گوید شبه مثلی عامیانه و حکیمانه می
  :اعتقاد راسخی دارد

فولَه شاء الطُّ أَسرَع مما تَ برُونَ بِ دوا، یکْ لإذا و و ، برُونَ نا یکْ شوند،  کودکان ما بزرگ می: ترجمه)(403: 4،ج2004القاسم، . (أطفالُ
  ) شوند و وقتی به دنیا بیایند، زودتر از آنچه کودکی اراده کند بزرگ می

  :کند ي مردان پیوستن ارزیابی می کودکیشان را سبب بزرگ شدن و به جرگهها و غم بسیار در  دشواري» أطفالُ رفَح«و در شعر
راً کْ نَا سنَّ الرُّجولَۀ/ ألْف شُ نُ بِ زْ لَغَ الحل/بقات ینا أنْ نُ لَ ع اندوه ما را به آستانه /هزاران سپاس: ترجمه) (434: 1،ج2004القاسم، ! (و
  !)بر ماست که پیکار کنیم/مردي رساند
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   :گیرينتیجه
اي از  القاسم دو تن از شاعران نامدار دفاع مقدس و مقاومت فلسطین هستند که بخش قابل مالحظه پور و سمیح قیصر امین. 1

هاي زیبایی  این دو شاعر با بینشی متعهدانه و انسانی، گوشه. اند پردازي از کودکان سرزمینشان اختصاص داده شعر خود را به روایت
این رویکرد اساسی به . کنند رود به خواننده ارائه می در جریان اشغالگري میهنشان رفته و می م و ستمدیدهاز آنچه بر کودکان مظلو

ي انقالب و جنگ و از  ي از دست دادن کودکی خود به سبب واقع شدن در بحبوحه کودك در شعر دو شاعر، از سویی نتیجه
هرچند به دالیلی این پرداخت شعري و هنري در شعر . ذیر استسویی آشنا ساختن مخاطبان از رویدادهاي جاري آن توجیه پ

شاید از دالیل این امر بتوان به نقش کودکان در مبارزات مردم . پور دارد سمیح، اندکی نمود و بسامد بیشتري نسبت به امین
دن پایداري بیش از نیم قرن از توان طوالنی ش همچنین می. روند هاي اصلی مبارزه به شمار می فلسطین اشاره کرد که یکی از پایه

  . جانب مردم فلسطین را از دیگر اسباب این فراوانی محسوب نمود
پور به موضوع کودك و جنگ، این شعرها به صورت کامل به موضوع یاد شده  عالوه بر اشارات پراکنده و فراوان امین. 2

، کودکان )15) (1(طرحی براي صلح: کان استاختصاص دارند که حکایت از احساس و دلواپسی همیشگی وي نسبت به کود
، حضور )488(هاي چهار  ، مدرسه من)484(ي غنچه  ، خنده)476(خندید  ، آي گلها، چرا نمی)441(، قصه جنگ )20(کربال 

دهم ي ظهر روز  منظومهو کتاب کم حجم ) 529(اي براي آشتی  ، ترانه)518(، اتفاق ساده )497(فلسطین  ، منظومه)490(ها  الله
آنجا سروده است و از زوایاي مختلف به » درباره کودکان«فلسطین بسراید، » براي کودکان«اما سمیح القاسم بیش از آنکه ). 559(

ي بزرگسال نوشته  باره بیشتر براي خواننده شعر او در این. زندگی کودك در معرض جنگ و اشغالگري آن سرزمین پرداخته است
طلبد  زیرا براي کودکان سرودن و نوشتن، ابزارها و اصولی می. اسب خوانش و درك کودك استشده، هر چند بخشی از آن من

یابیم حال آنکه قیصر از ابتداي سرایش شعر، با این ابزارها و  که در سمیح که عمري براي بزرگساالن شعر سروده آنها را نمی
ي  هاي ویژه او شاعري ذاتاً کودکانه سرا بوده و مجموعه. ستها آشنایی کامل داشته است و از آنها برخوردار نیز بوده ا تکنیک

  .شعر کودك او گواه این داستان است
است که به خوبی توانسته است با بیانی » شعر کودك«و » شعر بزرگسال«ي  پور از اندك شاعران موفق در دو حوزه امین. 3

ی و عاطفی و گاه حماسی، فضاي جنگ و جبهه ي آن بوده در شعرش نشان بدهد را آنگونه که شایسته ساده و گیرا، گاه حس .
  هاي رایج نسبت به پدیده جنگ است کالم او سرشار از حب و بغض

موضوع جنگ در ادبیات (بی تردید او آگاهانه این بخش از ادبیات . آورد اي از آن را به شعر درمی و روایت همه جانبه
در شعر . هاد و با خلق آثار ماندگار در این زمینه، سربلند نیز از آن بیرون آمدرا برگزید و پاي در مسیر کم رهرو آن ن) کودك

شود، اما یک بخش عمده و اساسی از نگاه او را  سمیح القاسم نیز موضوع کودکان و جنگ، هر چند با ادبیات بزرگسال بیان می
کان جنگ بپردازند و مفاهیم مثبت و منفی هاي مختلف و متعدد به کود کوشند از روزنه هر دو هنرمند می. دهد تشکیل می

هاي  مفاهیمی همچون آزادي، صلح طلبی، امنیت، فداکاري، استقامت، دفاع از ارزش. گوناگونی را به مخاطب خویش انتقال دهند
ستم، یا تجاوز، ... گرایی و ملی و دینی، شهادت، احساس مسئولیت، انسان دوستی، وطن دوستی، عدم سازش با اشغالگر، آرمان

           ... .    جنگ افروزي، تخریب شهرها و اماکن عمومی، کشتار و
ي نامیمون جنگ، به مبارزه تا پیروزي کامل و برقراري آرامش و امنیت در وطن  هر دو شاعر با اعالم بیزاري از پدیده. 4

یا چون رؤیایی در ذهن ) ر سمیحشع(وطنی که گاه همچون کودکی با چنگال متجاوز از هم دریده شده است. خویش معتقدند
به خوبی بهره » گو و گفت«و » داستانگویی«از دیگر مشترکات دو شاعر این است که از تکنیک . رود قیصر، امید به تحقق آن می

کنند تا با جریان شعر همنوا شده و با احساس و فضاي موجود در آن همراهی و  برند و مخاطب را با خود همراه می می
  . اري کندپند همذات
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هایی که هر دو شاعر به شعر خویش  گرایانه و عینی است، شخصیت هاي واقع از آنجا که شعر پایداري برخوردار از ویژگی. 5
ی الحورانی«در شعر قیصر و » حسین فهمیده«هایی واقعی و حقیقی هستند؛ مانند  کنند در بیرون، نام دعوت می نته در شعر سمیح » م

هاي فراوان و بسیار نزدیک دو شاعر در پرداختن به موضوع کودك و جنگ، باید اشاره کرد که موضوع  مسانیبا وجود ه. القاسم
ترس از «، »مدرسه«، »خیانت«، »سرپرست کودکان بی«، »کودکان سنگ«، »تبعید«پور و موضوعاتی مانند فقط در شعر امین» منجی«

اي نیافته  ي شعر سمیح القاسم است و در شعر قیصر جلوهویژه » آنهاي بزرگ شدن  اندوه کودکان، مایه«و » ي کودکان آینده
  . است

  
  ها نوشت پی

  .  نویس شهید فلسطینی، این لقب را براي این سه تن برگزید ،داستان» غسان کنفانی«نخستین بار . 1
سگریه/لحظه چشم واکردن من: گوید خود او می. 2 فَ مجموعه ...(هشت در دومین صبح اردیبهشت سی و/از نخستین نَ
  )142اشعار،
-www.tebyan (.تاس هاشم بنی طایفهاز و  ثقفیبن مسعود  ةبن عرو ةمرّ ابیبنت  لیلی، )ع(اکبر علیادر حضرت م. 3

zn.ir(     
  



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 653

 

  :منابع

  .سالمی، تهران، انتشارات حوزه هنري سازمان تبلیغات اتنفس صبح؛ )1363(امین پور، قیصر
  .، چاپ هشتم، مروارید، تهرانمجموعه کامل اشعار؛ )1390(ــــــــــــــ 

  .، تهران، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانانبنیادهاي ادبیات کودك، )1384(پوالدي، کمال
ل، نشر نو، تهرانادب مقاومت؛ )1366(شکري، غالی ترجمه محمد حسین روحانی، چاپ او ،.  

  . ، ترجمه طهمورث ساجدي، چاپ اول، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهرانادبیات تطبیقی؛ )1386(شورل، ایو
، مطبعۀ قمحۀ اخوان، األدب المقارن؛ مدخالت نظریۀ و نصوص و دراسات تطبیقیۀ؛ )2001-2000(عبده عبود و همکاران

  .دمشق
ل، دا4، األعمال الشعریۀ الکاملۀ؛ )2004(القاسم، سمیح ر العودة، بیروتج، چاپ او.  

ل، منشورات نزار قبانی، بیروتاألعمال السیاسیۀ الکاملۀ؛ )1993(قبانی، نزار چاپ او ،.  
  . ، چاپ اول، سخن، تهرانسفر در آینه؛ نقد و بررسی ادبیات معاصر؛ )1387(وفایی، عباسعلی

  ها ها و روزنامه مجله

  .3، شماره 3سال ، 1ج فصول،، مجلۀ »اشکالیۀ االدب المقارن «؛ )1983(أبو دیب، کمال

  . 50، سال نهم، شماره ماهنامه دادرسی، »تعریف کودك«؛ )1384(اسماعیلی، فائزه

  .36، شماره نامه فرهنگستان، »مروري بر کارنامه شعر قیصر امین پور«؛ )1386(اقتصادي نیا، سایه 

  روایتنوجوانان  برايرا  تحمیلیجنگ  وقایعچگونه نیست؛ دفاع مقدس فقط جنگ «؛ )1390(بهداد، زهرا

 . 20061، شماره 8/8/1390، کیهان» کنیم

  حسن«، »القاسم سمیح«هاي مقاومت در اشعار تحلیل تطبیقی درونمایه«؛ )1390(روشنفکر، کبري و همکاران

  .4، شماره 2، دوره هاي زبان و ادبیات تطبیقی فصلنامه پژوهش،  »پور قیصر امین«و » حسینی

  ،8/8/1390، کیهان، »شاعر انقالب پور قیصر امین ؛نامم ایامدر دفتر  خورد میخط «؛ )1390(زندي پژوه، ناهید

  . 20061شماره 

  » پور عشق به انسان، وطن و مقاومت در شعر قیصر امین«) 1388(شریفیان، مهدي وسهیال صادقی

  .13، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هفتم، شماره پژوهشنامه ادب غنایی

  .3، شماره 4، دوره فصلنامه مدرس علوم انسانی، »شعر انتفاضه؛ ستیزه جو و امیدوار«؛ )1379(سگنجی، نرگ

  .30، شماره شعر ،»اش تر با امین پور و آثار منتشر شده نزدیک«؛ )1381(محدثی خراسانی، زهرا
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  ها پایان نامه

  .مظاهر نیکخواه: کرد، استاد راهنما،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرطنز در ادبیات کودك؛ )1389(باقري، حمید

نبیل خالد أبو علی، : ، استاد راهنمااتجاهات الشعر الفلسطینی بعد أسلو؛ دراسۀ نقدیۀ؛ )2009(محمود صالحۀ، محمد حسین
  . دانشگاه اسالمی غزّه، فلسطین

  هاي اینترنتی پایگاه

   www.nashiri.netالمعاصرة، ؛ الطفل و الحرب فی فضاء الشعریۀ العربیۀ )م2004(شبلول، احمد فضل

  . 1387، 1ترجمه شده در فصلنامه فرهنگی و پژوهشی شاهد اندیشه، شماره

http://www.nashiri.net
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٢٣٨  

  آفرینی در شعر فروغ فرخزاددستگاه بالغی و ابهام

 

  1احمد سنچولی

  

  چکیده

، معموالً در شگردهاي مجازي و بیانی و حتّی گاه در عناصر ندیآ یممتن ادبی به شمار  ساز برجستهصور خیال که از عناصر 
و آن را ناآشنا و غیر عادي جلوه  کنند یماین عناصر از سویی در حرکت زبان متن وقفه و درنگ ایجاد . شوند یمبدیعی نمودار 

ر کلّی در ابهام آفرینی کالم ادبی ي مقصود و به طوساز پنهانو از سوي دیگر، در خلق معنا، گسترش و تقویت مفهوم،  دهند یم
، »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و » تولّدي دیگر«ي  مجموعهبا تأمل در شعر فروغ فرخزاد به ویژه دو . نقش اساسی دارند

زه و ي دید تا جهینتي هنري شعر او ناشی از نو بودن صور خیال و عناصر بیانی است که خود ها ابهامگفت که بخشی از  توان یم
به همین دلیل از عناصر بدیعی در . ي تزئینی ندارند جنبهصور خیال در شعر او . باشد یمتغییر نگرش شاعر نسبت به هستی و زندگی 

ي صور بیانی و بدیعی تقسیم  دستهدر این نوشتار عوامل ابهام آفرین بالغی در شعر فروغ فرخزاد به دو . شعر او چندان نشانی نیست
ش صور بیانی عناصري از قبیل مجاز مرسل، تشبیه، استعاره، حسامیزي، اسطوره، نماد و کنایه؛ و در بخش در بخ. شده است

  .ي تلمیح، ایهام، آیرونی و پارادوکس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته استها هیآراشگردهاي بدیعی 

  

  .   شعر معاصر، فروغ فرخزاد، دستگاه بالغی، ابهام :ها واژهکلید 

                                                        
 استادیار دانشگاه زابل - 1
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  مقدمه 

ي ادبیات و نقد ادبی همواره مورد توجه پژوهشگران و منتقدان ادبی بوده  حوزهابهام هنري از جمله موضوعاتی است که در 
بسیاري از زیبایی شناسان و منتقدان هنر و ادبیات، ابهام و گنگی و به عبارتی بیان ناپذیري و مفهوم گریزي را خصوصیت . است

. دیآ ینموضوح کالم براي اقناع خوب است، ولی به کار تکان دادن «دیدرو معتقد است که . اند دانسته ذاتی هنر و شعر مدرن
مدام از ابدیت و الیتناهی و عظمت و زمان «که  کند یموي به شاعران توصیه » وضوح از هر نوعی که باشد آفت شور و شوق است

،ج 1377ولک،(»است تر راحتباشد، تخیل  تر مبهمهنر هر اندازه بیان  در. پیچیده سخن بگویید... و مکان و الوهیت سخن بگویید
1 :95-94.(  

بالغت قدیم با ابهام به «. ناشی از مسأله ابهام دانست توان یمي اساسی بالغت قدیم و جدید را ها تفاوتدر حقیقت یکی از 
کند، بالغت جدید آن را پیامد اجتناب ناپذیر  و امیدوار بود آن را محدود یا محو کرد یمي یک عیب در زبان برخورد  مثابه

البته در ). 50: 1382ریچاردز،(»، مخصوصاً در شعر و مذهبداند یمي ما ها گفته نیتر مهمنیروهاي زبان و ابزار الزم بخش اعظم 
عبدالقاهر جرجانی در . دان داشتهکه به مسأله ابهام از دیدگاه هنري توجه  اند بودهبین منتقدان و بالغت نویسان قدیم نیز کسانی 

سرشت آدمی چنان است که اگر بعد از طلب و جست و جوي شیء و «، زیرا به اعتقاد وي ندیب یمغموض و پیچیدگی حسنی ذاتی 
 تر فیلطو  تر بزرگو سزاوارتر و تأثیر آن در روح او  تر نیریشتحمل رنج و اشتیاق در این راه به مطلوب برسد، این دست یافتن 

بیش از آن «زیرا خواننده را  داند ینماما وي معماسازي و افراط در تعقید و پیچیدگی را پسندیده ). 106: 1389جانی،جر(»است
و تازه  کند یم رو روبهو به عبارتی او را با بن بست معنایی » اندازد یماندازه که الزم است، به فکر محتاج کرده و در سوء زحمت 

 ).108:همان(»ي است و زیباییش نقصی داردرو زشته بیرون آید، آنچ«پس از کشف معنی و دریافت 

از «در واقع ). 15-36: 1390شیري،: ك.ر(ي درخوري شده استها پژوهشي آن تاکنون ها گونهدر خصوص ابهام، اهمیت و 
اصطالح براي اشاره به منتشر کرد، به طور گسترده در نقد ادبی از این  1930را در  هفت نوع ابهامزمانی که ویلیام امپسن کتاب 

یعنی استفاده از یک واژه یا اصطالح واحد که بر دو مدلول متفاوت یا حتی : آگاهانه استفاده شده است) شعري(یک صناعت ادبی
  ).16: 1387آبرامز،(»بیشتر از آن داللت کند، یا دو نظر یا احساس مغایر را بیان کند

زبان مجازي، ذاتاً ساخت شکن «. ي مجازي زبان است حوزهه دستگاه بالغی و ي ابهام در آثار ادبی، مربوط بها گونهیکی از 
ي دوم ناسازگاري عناصر با بافت  مرحلهو در  کند یمیی و جانشینی عناصر، معناي متفاوتی را پیشنهاد جا جابهاست؛ زیرا نخست با 

این نوع ابهام که ). 110: 1387فتوحی،(»کند یم کالم امکان قطعیت معناي پیشنهادي را سلب، و رسیدن به معناي قطعی را انکار
ي ها ابهامنامید، بخش چشمگیري از ) 20: 1364مایل هروي،(»ابهام ذاتی«و یا ) 14: 1390امامی،(»ابهام تصویري«آن را  توان یم

و کمترین میزان آن به » نماد«البته در میان فرایندهاي مجازي بیشترین میزان ابهام به . شود یمهنري شعر فروغ فرخزاد را شامل 
در بین عناصر . دیگر عوامل ابهام آفرین این حوزه تشبیه، استعاره، کنایه، حسامیزي و اسطوره است. اختصاص دارد» مجاز مرسل«

 نیآفر ابهامي ها هیآرااز دیگر . شود یمبدیعی، کمترین میزان ابهام آفرینی به تلمیح، و بیشترین میزان آن به پارادوکس مربوط 
ی در شعر او مورد نیآفر ابهامایهام و آیرونی را نام برد که در این مقاله به ترتیب اهمیت و میزان  توان یمدیعی در شعر فروغ، ب

  . بررسی قرار گرفته است
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  ي ناشی از عناصر بیانیها ابهام)1

  مجاز مرسل)1- 1

ي زبان وابسته  درونهکه به  دیآ یمي فنونی به حساب  جمله، از شود یمي معنایی کالم مربوط  جنبهمجاز مرسل از آنجا که به 
ي ها بحثیاکوبسن در . ردیگ یمدر کنار تشبیه، استعاره و کنایه مورد بحث قرار » مجاز«ي سنتی بند طبقهبه همین خاطر، در . است

ي بارز نثر به ها یژگیوز و آن را ا داند یمخود در باب قطب استعاري و مجازي زبان، مجاز را روند جایگزینی بر اصل مجاورت 
  ).279: 1380یاکوبسن،(دیآ یمي شعر به حساب ها یژگیو، در مقابل استعاره که بر اصل تشابه استوار است و از آورد یمشمار 

البته شاعران با استفاده از مجاز مرسل، قرارداد معمول و مرسوم کلمات را به هم . معناي مجازهاي مرسل اصوالً زودیاب است
، جهت اند بودهیی را که در شعر سنتی داراي معنایی خاص ها واژهفروغ فرخزاد نیز گاه . بخشند یم ها آنو مفاهیمی دیگر به  زنند یم

به . برد یمي مطرح در خصوص آن واژه به کار ها عالقهي غیر از ا عالقهو یا با  دهد یم ها آننوآوري و ابداع، بار معنایی دیگري به 
و آمیخته با » انسان«ي کاربردي باالیی برخوردار است، در معنی مجازي  گسترهرا که در شعر او از » ستد«ي  واژهعنوان مثال 

  :عنصر تشخیص به کار برده است

ي کوچک جوهر بر این دست مشوش، ها لکهو / یک دست دیگر را/ زد یماز پشت دیواري صدا / دستی که با یک گل -
  ).293: 1379فرخزاد،(مضطرب، ترسان

  :یاد کرده است) مجاز جزء و کل(» دست«جایی دیگراز خودش هم با مجاز  در  

  ).417:همان(» دارم یمدوست / را تیها دست«:/ دیگو یمو در اندوه صدایی جان دادن که به من  -

  :، مظهر نوازش و مهربانی است»چشم«به همراه » دست«ي  واژهدر شعر زیر 

تو / وقتی که من گرسنه بودم/ يدیبخش یمتو مهربانیت را / يدیبخش یمرا  تیها چشمتو / يدیبخش یمرا  تیها دستتو  -
  )413:همان(تو مثل نور سخی بودي/ يدیبخش یمزندگانیت را 

زیرا وي این دو واژه را . »بخشیدي تو مهربانیت را می« دیگو یمدر شعرش اشاره کرده و » مهربانی«البته در اینجا شاعر به مفهوم 
را در ذهن فروغ جانشین صاحب » دست«ي  واژهآنچه که  رسد یمبه نظر . تفاوت با شعر سنتی به کار برده استدر معناي مجازي م

ي سبب و مسبب هم  عالقهآن را مجاز به  توان یم رو نیاو از  باشد یمي نوازش و محبت  لهیوسدست کرده، این است که دست 
سببیه در معانی قدرت، تسلط، حمله، گرفتن، زدن و دادن کاربرد داشته  ي عالقهبه » دست«ي  واژهاین در حالی است که . دانست

که مجاز مرسل است، در شعر زیر » دست«ي  واژههمچنین . ي سببیه، مفهومی تازه به آن بخشیده است عالقهاست و فروغ با همین 
  :باشد» عشق«نمادي از  تواند یم

  ).427:همان( آمد یمي تو ویران شدند، باد ها دستروز هم که آن / این ابتداي ویرانی است/ دیآ یمدر کوچه باد  -

  

  تشبیه)2- 1
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ص چشمگیري دارد این آمار بر (تشبیه به کار رفته است  576در مجموع اشعار وي در حدود . تشبیه در شعر فروغ فرخزاد تشخّ
 283و ) بلیغ(»فشرده«یه به صورت تشب 293در این میان ). اساس دیوان فروغ فرخزاد، چاپ انتشارات شادان صورت گرفته است

) به مشبهمشبه و (منظور از تشبیهات فشرده، تشبیهاتی است که با افزودن دو طرف تشبیه«. باشد یم »گسترده«یا » باز«مورد به صورت 
است و تشبیه  مشبه هیال مضافو  به مشبهکه در اغلب قریب به اتفاق موارد مضاف در آن  دیآ یدرمبه صورت یک ترکیب اضافی 

  ). 215: 1381پورنامداریان،(»گسترده تشبیهی است که به صورت ترکیب اضافی بیان نشده باشد

در سه دفتر اول بر تشبیهات گسترده، از حیث تعداد غلبه دارد اما کم کم در دو دفتر آخر بر حجم ) بلیغ(تشبیهات فشرده
در سه . ت تشبیهات فشرده و گسترده در کل شعر وي تقریباً مساوي استبر اساس این آمار نسب. شود یمتشبیهات گسترده افزوده 
که در معانی و اوصاف اشتراك دارند و  شود یماغلب تشبیه میان دو چیزي واقع » اسیر ، دیوار و عصیان«کتاب نخست وي، یعنی 

ی است شود یمشعر فروغ فرخزاد موجب ابهام  آنچه در. شود ینمدیده  ها آنلذا ابهام چندانی در . غالباً هر دو سوي تشبیه حس ،
 یافته است» فصل سرد ایمان بیاوریم به آغاز«و » تولّدي دیگر«ي عقلی اوست که بیشترین بازتاب خود را در دو مجموعۀ ها بهمشبه .

ه صورت مورد آن ب 65مورد آن به صورت گسترده و  110مورد تشبیه به کار رفته است که  175در این دو مجموعه، بیش از 
اغلب تشبیهات فشردة وي از . طبق این آمار نسبت تشبیهات گسترده تقریباً چیزي دو برابر تشبیهات فشردة اوست. باشد یمفشرده 

ی است ی و یا عقلی به حس ی به حس ا در میان تشبیهات گستردة او در حدود . نوع حسی به عقلی و یا عقلی به عقلی  25ام تشبیه حس
ین گونه تشبیهات، شاعر از تداعی چیزهایی که جهات مشترك بسیار دارند به تداعی چیزهایی که جهات مشترك در ا. وجود دارد

  :؛ مانندکند یمو نیز از اشیاء مادي به اشیاء انتزاعی میل  آورد یمکمتري دارند روي 

  )449: 1379فرخزاد،(چیزي مجرّد است که در انزواي باغچه پوسیده است/ و حس باغچه انگار -

  )369:همان(من مثل حس گمشدگی وحشت آورم -

تصاویر شعري . تشبیهات فروغ نه بیش از حد شفاف هستند تا معمولی به نظر آیند و نه بیش از حد مبهم، که قابل درك نباشند
در خصوص تشبیهات  نکتۀ قابل توجه. ي خود او هستندها تجربه، بلکه حاصل ادراك و اند امدهیناو غالباً براي زیباتر کردن شعر 

و منجر  انجامد یمدر شعر او نو و بدیع است؛ نو بودن این عنصر به نوآوري در ساختمان تشبیه  ها به مشبهوي آن است که اغلب 
الت اجتماعی را در آوردن چنین . گردد مند بهرهکه شاعر از وجوه شبه جدیدتري  شود یم البته نباید تأثیر تحوهیی نادیدهها به مشب 

  :بگیریم؛ به عنوان مثال

  ).342:همان(در ته صندوق مخفی کرد/ مثل یک عکس سیاه مضحک فوري/ زیبایی یک لحظه را با شرم توان یم -

  ).452:همان(برد یمهمراه خود به کوچه و بازار / مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندك و خودکارش/ او ناامیدیش را هم -

شود که در عین صراحت، حاوي پیام مبهمی است و درك آن نیاز به دقت بیشتر در  آورده می در شعر فروغ گاه تشبیهاتی
گفتنی است این دقت بیشتر، درك اوضاع  و شرایطی است که ذهن شاعر با آن درگیر است و . عناصر سازندة تشبیه دارد

با در نظر . ي متعدد مقصود خود را توضیح دهدها به همشببا آوردن  کند یمبه همین سبب سعی . آن را به خواننده القا کند خواهد یم
  :شود یمگرفتن این شرایط است که تا حدودي  منظور واقعی شاعر آشکار 

مثل این است / نگرم یمدر تب زرد خزان / را سرشار از برگ درختم تک/ يا پنجرهمثل این است که از / نگرم یمچون ترا  -
  )296:همان (نگرم یمش آب روان ي مغشوها انیجرروي / که تصویري را
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  :، وجه شبه را ذکر کندبه مشبهکه به دلیل ذهنی بودن  داند یمدر این صورت شاعر خود را ملزم . امري ذهنی است به مشبهگاه 

  )399:همان!(مثل پیامی پرید و رفت/ پرنده از لب ایوان پرید، -

، شود ینمقلی است تشبیه نموده، اما چون از این تشبیه چیزي عاید شاعر پرنده را که یک امر حسی است به پیام که امري ع
و  بخش لذّتو یا با وجود ذکر وجه شبه، از ابهام  شود ینمگاه وجه شبه ذکر . است، ذکر کرده» پریدن و رفتن«وجه شبه را که 

  :شیرینی برخوردار است

  ).416:همان(نگرد یمختی خود ي خوشب سادهي ها بهانهبه / ي یک عشق است اندازهکه به / دل من -

بگوید بزرگ است یا کوچک؟ یا بزرگی  خواهد یم، آیا شود ینمعقلی یعنی عشق، وجه شبه صریح و دقیقی فهمیده  به مشبهاز 
  .و کوچکی مطرح نیست فقط براي عشق گنجایش دارد

گفت در چنین مواردي بر اساس  توان یم .دیآ ینمذهنی است و درك روشـنی از تشبیه به دست  به مشبهگاه هم مشبه و هم 
یعنی . ، دچار نوعی گیجی و سردرگمی استکند یمي امپسون، نویسنده هنگامی که افکار خود را در خالل نوشتن آغاز  هینظر

و موضوع براي خود او هم چندان روشن نیست و این خود به خود جمله را مبهم  کند یمنویسنده در حین نوشتن مطالبی را کشف 
و  21: 1386کادن،(رسد ي خود وقوف ندارد، اما در خالل نوشتن کم کم به آن می شهیاندیا به عبارت دیگر او از قبل به . کند یم

  :کند یمبه عنوان مثال او احساسات گنگ و ناشناختۀ خود را این گونه در قالب تشبیه بیان ). 210:1380شمیسا،: ك.نیز ر

خود  گسترد یمو  چرخد یم/ ي پریشانمها مردمکبر / ي مشوش چون صداي دور دست روزچیز/ چیزي وسیع و تیره و انبوه -
  ).315: 1379فرخزاد،(را

توصیف » وسیع، تیره، انبوه و مشوش«که اسم مبهم است، به عنوان مشبه آمده و هرچند با صفات متعدد یعنی » چیزي«در اینجا 
ي استعاري و از  اضافهنیز که » صداي دور دست روز«یعنی  به مشبهو . ندارد شده، همچنان مبهم است؛ زیرا مدلول یا مصداق روشنی

نسبت روشنی میان «به عبارت دیگر . کند ینمي مشبه را روشن ها یژگیونوع تشخیص است، امري است خیالی و مبهم؛ و چیزي از 
شاعر کالسیک . از تشبیه سنتی است رتریپذ لیوتأو  تر یشخصبه همین دلیل فهم تشبیه در متن مدرن . دو طرف تشبیه وجود ندارد

 –؛ ولی شاعر مدرن آزادانه و دلبخواه هر شباهتی سازد یبرمدرون قلمروهاي عمومی ادراك و بر اساس تعادل و تناسب تشبیه را 
  ).119:1387فتوحی،(» کند یممیان امور برقرار  -اگر چه ذهنی و انتزاعی

  :که وجه شبه منتزع از امور متعدد است میشو یمیهات مرکب مواجه یی از تشبها نمونهدر شعر او گاه با 

دوست / ي که اوج راا پرندهیا / مثل زورقی که موج را/ مثل مزرعی که باد را/ ي که نور راا دانهمثل / دوست دارمش -
  ).73:همان...(دارمش

، »مزرعی که باد را دوست دارد«، »که نور را دوست دارد يا دانه« به مشبهو  ماند یمثابت » دوست داشتن من او را«در اینجا مشبه 
ي متعدد آمده ها به مشبهیعنی براي یک مشبه، . متعدد است» زورقی که موج را دوست دارد«، »ي که اوج را دوست داردا پرنده«

ه شبه منتزع از امور متعدد است اما البته  با این که وج. هستیم رو روبهبه عبارت دیگر در ساختار تشبیه مرکب، با تشبیه جمع . است
ل در خصوص چنین تشبیهاتی در شعر وي این است که وجه  نکته. کند یمبه خوبی احساس شاعر را به مخاطب منتقل  ي قابل تأم
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 زیآم ابهامدر شعر زیر، فروغ با آوردن قیدهاي شک و تردید بر فضاي . شبه بیش از آن که بیان کردنی باشد، احساس کردنی است
  :شعر بیشتر افزوده است

ریسمانی است که مردي با آن / زندگی شاید/ گذرد یمیک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن / زندگی شاید -
که کاله از سر / یا عبور گیج رهگذري باشد / گردد یبرمزندگی شاید طفلی است که از مدرسه / زدیآو یمخود را از شاخه 

  ).415-416:همان(»! صبح بخیر«: دیگو یمی معن یبه یک رهگذر دیگر با لبخندي و ب/ دارد یبرم

 

  استعاره)3- 1

و » دیوار«، »اسیر«در سه کتاب نخست وي یعنی . استعاره در شعر او همچون مقولۀ تشبیه داراي دو فضاي متفاوت است
را استعاره از عشق و » آتش جاوید«به عنوان مثال . استي معمول و متداول شعر سنتی ها استعارهاغلب از زمرة  ها استعاره» عصیان«
را استعاره از ستارگان آورده که با توجه به متن، ابهام چندانی در کالم » ي الماسها قطره«را استعاره از اشک و یا » شبنم«و » ستاره«

  :دینما یمظر شاعر هدایت ی خواننده را در درك و استنباط معنی مورد نراحت بهي موجود ها نهیقرو  کند ینمایجاد 

  ).100:همان(در دلی آتش جاویدي را/ ي سردساز یمسخت مغروري و  -

  ). 160:همان(بارد یمروي شعرم ستاره / امشب از آسمان دیدة تو -

  ).249:همان(ها شبنمچشمان من ز دانۀ / بگذار تا دوباره شود لبریز -

  ).161:همان(س استي الماها قطرهشب پر از / از سیاهی چرا حذر کردن  -

ي ا گونه؛ به رندیگ یمي به خود تر دهیچیپساختار  ها استعاره، »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و » تولّدي دیگر«اما در دو کتاب 
ل کند و با تفکّر و درنگ، معنی یا معانی نهفته در شعر را دریابد ها آنکه خواننده براي دریافت معنی و مفهوم  ها ارهاستع. باید تأم 

  :فراهم آورد تواند یمي مختلف را ها لیتأودر شعر او غالباً تازه و نو است و گاه زمینۀ 

به سوي وسعت این مهربانی مکرر آبی  شود یمو باز / رسد یمدر انتهاي خود به قلب زمین / یک پنجره که مثل حلقۀ چاهی -
  ). 444:همان(رنگ

که حاصل  زدیخ یبرمزیرا جذابیت از التذاذي «. ازگی و جذابیت خاص آن استي استعاره در شعر او تها یژگیویکی دیگر از 
؛ حالت تمایز ناشی از به شگفت آمدن از دریافت و شناسایی برخی شود یمي جدیدي است که در استعاره کشف ها شباهت
باشند، یعنی با مضمون یا » شایسته«د بای ها استعاره. ردیگ یمي استعاره ضمناً اصل تناسب را هم در بر »بجا«کاربرد . هاست شباهت

کلماتی به کار رود که به خودي خود  زیبا  ها آننباید دور از ذهن یا غریب باشند و باید در . نیت متناسب باشند
  ): 22: 1380هاوکس،(»باشند

  ).431: 1379فرخزاد،(گشوده شد و آن قناري غمگین چهار بار نواخت/ تا آن زمان که پنجرة ساعت -

که دو خورشید به هم / و بقا را در یک لحظۀ نامحدود/ گلی گمنام نیآگ شرمدر نگاه / حقیقت را در باغچه پیدا کردیم ما -
  ).385:همان(خیره شدند
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  :مثالً در شعر. گاه استعاره در شعر او با معیارهاي بالغی سنتی قابل دریافت و استنباط نیست

  ).341:همان...(خوانند یمپرم که روي صدایم نماز  و من  چنان/ تو از طنین کاشی آبی تهی شدي -

بگوید که من چنان از  خواهد یمآیا صدایش را به سجاده تشبیه کرده است؟ شاید . قابل تأمل است» روي صدا نماز خواندن«
از طنین، گریه یا  ، مثل مسجد که از طنین اذان پر است، در این صورت بعید نیست که مرادخوانند یمطنین پرم که در طنینم نماز 

در واقع تفاوت ادبیات مدرن با ادبیات سنتی در ). 67: 1374شمیسا،(شعر باشد و نماز خواندن استعاره از صفا و خلوص یافتن باشد
؛ یعنی کنند ینمکه از قاعدة ساختار تصویر سنتی پیروي  میشو یمدر ادبیات مدرن با تصاویري مواجه «همین نکته نهفته است که 

این امر تازه در خدمت هیچ چیز نیست؛ بلکه خود . سازند یم» امر تازه«ابزار نیستند، بلکه همه با هم یک / آن در حکم  هدفاجزاء 
  ).57-58: 1386فتوحی،(»است که هیچ نسبتی با واقعیت بیرون ندارد» اتفاق خیالی«یک واقعیت مستقل است، یک 

  

  حسامیزي)4- 1

ي داللتی مفاهیم  حوزهمعتاد روابط خانوادگی کلمات، از عنصر حسامیزي درجهت توسعه  فروغ فرخزاد با در هم ریختن نظام
نیازمند تأمل و درنگ بر متن  ها آندر شعر خویش سود جسته است که درك و دریافت  ها آنو کارکرد هنري و بالغی  ها واژه
امیزي در شعر او متناسب با فضاي شعر و در ج مقولهدر حقیقت . است در . باشد یمهت القاي عواطف و احساسات شاعر ي حس

ي بیست، عطر روز، عطر ستاره، نوشیدن عطر، عطر بوسه، تلخ شدن چشم، نوشیدن چشم،  نمرهبوي شب، بوي : ترکیباتی از قبیل
و عواطف بیانگر دید دقیق و ظریف وي و ناشی از احساسات ... ي سرد، قلب سرد و دهید: نوشیدن آواز و نیز ترکیباتی از نوع

  : ي اوست زنانه

  ).433: 1379فرخزاد،(؟ام آغشتهکه اینچنین به بوي شب / میآ یممن از کجا  -

  ).189:همان(رؤیاي آتشین تو را دیدم/ آلود گناهي ها بوسهدر عطر  -

  )372:همان(احساس گریه تلخ و کدر کرد/ ي وسیع چشمش را پهنهو / خاموش شد -

  )290:همان(دینوش یمآن را چو شیر تازه  /دیلغز یمچشمم به روي هر چه  - 

 ). 266:همان(آوازهاي شاد طبیعت را/ آن شب من از لبان تو نوشیدم -

: ترکیباتی از قبیل. شود یمي ذهنی و انتزاعی است، نیز احساس  جنبه ها آنیی که یک طرف ها مقولهاین احساس زنانه حتّی در 
  .... ، بوي غم، عطر غم والتماس تلخ، غم شیرین، خاموشی سرد، بوي عشق

  ).313:همان(از التماس تلخ آکندند/ یک شب سکوت کوهستان را/ که در خط سقوط خویش ها آن -

  ). 123:همان(تا نیمه شب به یاد تو چشمم نخفته است/ ي تلخها شکوهي که دادي وزان ا نامهزآن  -

  :باشد یمرآگین نیز داراي نوا و آهنگ است و گاه شیرین و گاه عط» غم«در شعر او 

  ).189:همان(در معبد سکوت تو رقصیدم/ همراه با نواي غمی شیرین -
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 ). 187:همان(ي خستهها دلبر  ختیر یمعطر غم / ي من همچو آواي نسیم پرشکسته نغمه - 

. ته استي گوناگون، براي تجسم بخشیدن به عواطف و احساسات خود ترکیباتی بدیع، زیبا و جالب ساخها رنگهمچنین او با 
ي آبی، نگاه آبی، وهم سبز، اوهام  لحظه: ترکیباتی از قبیل. رنگی تصور کرد ها آنبراي  توان ینمیی که درحالت عادي ها مقوله

  ...:ي وا نقرهي طالیی عطرآلود، زندگی  لحظهسرخ، بغض طالیی رنگ، 

  ).400:همان(کرد یمتجربه  وار وانهیدي آبی را ها لحظه/ پرنده روي هوا -

  ).318:همان(خورد یم ها شهیشبه / نگاه آبی ما - 

چیزي به جا نخواهد / جز چند قطره خون/ که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی/ دانم یممن سردم است و  - 
  ).428:همان(ماند

  ). 384:همان(خواند یمي کوچک  فوارهکه سحرگاهان / ي آوازي استا نقرهسخن از زندگی  - 

  

  اسطوره)5- 1

بنابراین هر آفرینش شاعرانه، همانند . است زیآم اشارتي عبارت و بازآفرینی زبان  روزمرهالش براي برانداختن زبان شعر ت
ي مرموز نگاه به عالمی دیگر، ا روزنهو از  گذرد یبرمتاریخی  مند کرانه، از زمان زند یمآیینی اساطیري، نقب به ساحتی دیگر 

ي ها رستنو  ها شکفتنجهان «بسیاري از اشعار فروغ صحبت از جایی دیگر است؛ از  در. افکند یمفراسوي دنیاي محسوسات 
ي پوچ زمین به ها اسیمقهزاران هزار سال از انجماد خاك و «ي که ا ستارهو از » از زمینی که ز کشتی دیگر بارور است«، »ابدي

امی هستی او و کیهان را در بر ي ابدي که تم لحظهي تاریخ یک لحظه است، یک ها برگسهم او از . »دور است
  ). 9: 1387ترقی،(ردیگ یم

گفت که سه کتاب اول او حدیث نفس و شرح عواطف و دردهاي فردي  توان یمدر بررسی اشعار فروغ از دیدگاه اساطیري 
ا در دو کتاب آخر یعنی . در این اشعار، از عناصر اساطیري کمتر بهره گرفته شده است. او هستند ایمان بیاوریم «و » یگرتولّدي د«ام

که از ژرفناي روان ناآگاه  اند یازلو شعر او بازتاب تصاویر نمادین و صور  زند یمفروغ به جهانی دیگر نقب  ،»به آغاز فصل سرد
د و اشعار او، در آن حال که ریشه در فرهنگ قومی او دار«. هستیم رو روبهبا فروغی دیگر » تولّدي دیگر«در . اند شدهجمعی متجلّی 

ي ها خاطرهاز عالمی فراسوي  اش شاعرانهو بیان  رود یمي فردي فراتر ها تجربهي  محدوده، از نگرد یمي جامعه و دنیا ها ینابسامانبه 
او از . شعر او در این مرحله، سرود سرزمین مادر و تجلّیگاه بزرگ بانوي ازلی است. ردیگ یمبومی و واقعیت اجتماعی سرچشمه 

ي قدیمی پراکنده در اعصار تاریخ است و ا خاطرهکه متعین در زمان و مکان خاصی نیست، بلکه چون  دیگو یمزبان زنی سخن 
تبدیل شده و تصاویر اشعارش معنایی نمادین  زیآم اشارتدر این اشعار، زبان فروغ به زبانی ). 66:همان(ي عالم نشانی از او دارد همه

  :اه نیستدیگر صحبت از لذّت و هوس و گن. اند افتهی

  ).384: 1379فرخزاد،(خواند یمي کوچک  فوارهکه سحرگاهان / ي آوازي استا نقرهسخن از زندگی  -

  :ي باز و هوایی تازهها پنجرهاست و از » چراغ و آب و آینه«سخن از پیوستن به 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 663

پلی از پیغام عطر و نور و که / سخن از دستان عاشق ماست/ و تولّد و تکامل و غرور/ و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است -
  )386:همان(اند ساخته ها شببر فراز /  نسیم

  

  نماد )6- 1

لذا . شوند ینموارد قلمرو نماد  ها واژهزبان فروغ غالباً کارکرد استعاري دارد و » عصیان«و » اسیر«، »دیوار«در سه مجموعۀ 
به همین سبب . معنی منظور شاعر را دریافت توان یمی راحت هبي واضح یا وجه شبه آشکار هستند و ها نهیقراغلب داراي  ها استعاره

، زبان شعري »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و » تولّدي دیگر«اما در دو منظومۀ . در این سه مجموعه، ابهام چندانی نهفته نیست
حدس معنی، باید روح و فضاي  و داراي پیچیدگی و ابهام هنري خاصی است که براي درك و یا کند یمفروغ حالت رمزي پیدا 

به هرحال فروغ نیز مانند هر . حاکم بر شعر درك شود تا شاید به تناسب آن فضا به معنی مورد نظر شاعر تا حدودي نزدیک شد
در شعر او هالۀ معنایی خاصی  ها واژهدارد و به همین سبب، بعضی از  ها واژهشاعر بزرگ دیگري، رفتار ذهنی خاصی با برخی از 

  :اغلب جنبۀ نمادین دارند ها واژهاین . رنددا

به رشد دردناك / به ابرها که فکرهاي طویلم بودند/ به جویبار که در من جاري بود/ به آفتاب سالمی دو باره خواهم داد -
من هدیه ي شبانه را براي ها مزرعهکه عطر / ي کالغانها دستهبه / کردند یمي خشک گذر ها فصلاز / سپیدارهاي باغ که با من

  )  410: 1379فرخزاد،(آورند یم

ي شبانه جنبۀ رمزي ها مزرعهي کالغان و ها دستهي خشک، ها فصلي آفتاب، جویبار، ابرها، سپیدار، ها واژهدر این شعر 
روشنی باشد و  رمز امید و تواند یم» آفتاب«مثالً . و خواننده با تأمل و حدس و گمان شاید به منظور و مقصود شاعر پی ببرد. اند افتهی

رمزي براي افکار تاریک و  تواند یم دیگو یمیا جویبار، حیات ضعیف و آرام و مترنّم شاعر باشد و ابرها همان گونه که خود شاعر 
  ....ناامیدي و بدبینی و اندوه باشد و

شورانگیز اوست که هم از تصاویر رمزي او بسیار زیبا، بدیع، سیال، ژرف و سرشار از عاطفۀ  ژهیو بهتصاویر شعري فروغ و 
ي و تأمل بسیار، زیر عرقشعر او معما نیست که پس از . یی به دور است و هم برخوردار از جوهرة هنري و ادبیمعنا یبگنگی و 

ن استفاده از زبان نمادین، معموالً بهتری. دهد ینمبلکه شعر در عین سادگی و بدیهی بودن، تن به معنی خاصی . ي آن باز شودها گره
این تصاویر حاصل نبوغ و کار اندیشمندانۀ شاعري است . کوشش و نهایت امکان براي بیان مطلبی است که چندان روشن نیست

فروغ فرخزاد در شعر زیر با زبان و بیانی بسیار ساده، . ي آن گداخته استها تجربهي زندگی و  کورهرا در  اش عاطفهکه روح و 
  :ین سادگی، از معنی واحد گریزان استفضایی سمبولیک آفریده است که درع

  ).247:همان(کجاست خانۀ باد؟/ کجاست خانۀ باد؟/ سامان یببه باد / به باد عاشق بود/ درخت کوچک من -

  : و یا در شعر

  ).438:همان(که زیر بارش یکریز برف مدفون شد/ شاید حقیقت آن دو دست سبز جوان بود، آن دو دست سبز جوان -

ت تصویر و به خاطر خودش در شعر حضور دارد و هم به لحاظ اطالق فعل مدفون کردن به آن و کلمۀ برف هم را جع به کلی
رنگ سفیدش که تداعی کنندة رنگ سفید کفن و کافور است، به خاطر معنایی فراتر از وجود عینی آن، در شعر به کار رفته است؛ 
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به سبب ) پوشاند یمو زمین را  ها سبزه، روي بارد یموقتی برف (نیست  ربط یبیعنی ضمن آن که برف در کل تصویر، عنصري 
در واقع این مفهوم . کند یمي مشابه، نزد این شاعر معناي مرگ و فنا را القا ها تیوضعهمراه بودنش با فعل دفن کردن و تکرار در 

  ). 500: 1385داد،(ي نماد استها یژگیوالقا از . شود یمفراتر بیش از آن که صریحاً بر زبان آمده باشد، به خواننده یا شنونده القا 

  

  کنایه)7- 1

اما در دفترهاي بعد اگر هم از کنایات . در دفترهاي اول شعر او اغلب قاموسی است و ارزش خیالی چندانی ندارد ها هیکنا
اکم بر آن، ساخت جدید و تغییر و تحول ایجاد کرده و متناسب با فضاي شعر و الفاظ و روح ح ها آنقاموسی استفاده کرده، در 

به این شکل تغییر یافته » دیدار در شب«در شعر  ایح یببه معناي پررو و » چشم دریده«ي  هیکنامثالً . زیبایی به وجود آورده است
  :است

/ با سوزن دراز برودري دوزي/ و دختران عاشق/ دیگر در انتظار ظهوري نیست/ پس راست است، راست، که انسان -
  )374: 1379فرخزاد،(؟اند دهیدراور خود را چشمان زودب

ي  زنانهاست که با ظرافت » چشم دریده«در واقع به معناي » با سوزن دراز برودري دوزي چشمان زودباور خود را دریدن«
. آن را دوخت یا درید توان یمي که با سوزن ا پارچهگویی چشم شکافی است بر . خاصی در آن، تصویر نیز گنجانده شده است

  .نه این که آن را بدرند دوزند یمي پارادوکسی نیز دارد، زیرا با سوزن چیزي را  جنبهالبته این کنایه 

آیا هنوز زنده خواهم ماند؟ و «وي به جاي این که از خود بپرسد . ي کنایه عینیت بخشیدن به ذهنیت استها یژگیویکی از 
  : دیسرا یم، »ي پدري بازخواهم گشت خانهو به دوران نوجوانی و  آیا دوباره آرامش و سعادت گذشته را به دست خواهم آورد

در آسمان / را ها شمعدانو / را بنفشه خواهم کاشت؟ ها باغچهآیا دوباره / در باد شانه خواهم زد؟/ آیا دوباره گیسوانم را -
را به سوي انتظار صدا خواهد آیا دوباره زنگ در م/ خواهم رقصید؟ ها وانیلآیا دوباره روي / پشت پنجره خواهم گذاشت؟

  ).431:همان(برد؟

ي ترفندهاي شعري ایجاد همین غرابت و  همهکار . زبان شعر زبانی است بدیع و شگفت، غریب و توجه برانگیز
، زبان روزمره زبانی است ها ستیفرمالاز نظر «. یی در کالم است و کنایه از این جهت یکی از زیباترین شگردهاستزدا ییآشنا
کار شاعر آن است که از این سخن تکراري و فرسوده و اعتیادي کالمی بیافریند بدیع و . اري و معتاد، لذا به آن توجه نداریمتکر

ي بدیع با مصالح ها سکهي فرسوده و ضرب کردن ها سکهیی کند همانند ذوب کردن زدا ییآشنا، یعنی در زبان زیانگ شگفت
کنایه کیمیایی است که مس زبان خبري . کند یمي خبري غرابت و تازگی پیدا  فرسوده با ترفند کنایه، کالم. ي فرسودهها سکه

وحیدیان (»کند یمي شگفت و ناآشنا ا دهیپدکنایه زبان خبر را که تکراري است و فاقد زیبایی بدل به . سازد یمرا بدل به زر شعر 
  ): 150: 1383کامیار،

و همآغوشی در / سخن از پیوند سست دو نام/ و نترسیدیم/ و آینه پیوستمبه چراغ و آب / ، اما من و توترسند یمهمه  -
  ). 384: 1379فرخزاد،(ي تو بوسهي  سوختهي ها قیشقابا / سخن از گیسوي خوشبخت من است/ ي یک دفتر نیست کهنهاوراق 
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سخن فروغ نه . فریده استبه یاري ترفند کنایه، کالمی شگفت و ناآشنا آ» ازدواج کردیم«ي  فرسودهي  جملهشاعر به جاي 
ي ا صحنه. ي عروسی را نیز نقاشی کرده است صحنهرا غرابت بخشیده، بلکه » ازدواج کردیم« تیخاص یبي فرسوده و  جملهتنها 

  . ي ثبت ازدواج و مراسم را کهنهو هم دفتر  نمیب یمکه در آن هم چراغ و آب و آینه را 

این تصاویر که . ي وي از دیگر تصاویر شعري نیز استفاده شده استها هیکناي قابل توجه در شعر او، آن است که در  نکته
چنان که در شعر مذکور، . شامل تشبیه، رمز و استعاره است، در بافت جمله در هم تنیده شده و کنایه را به وجود آورده است

کاشی «و یا مثالً اگر . خوردار استي است که از عنصر تشخیص نیز برا هیکنا» ي یک دفتر کهنههمآغوشی در اوراق «مصراع 
را فراموش کردن  ها سنتدر شعر زیر کنایه از دین و » از کاشی آبی تهی شدن«را رمزي براي دین یا سنّت بدانیم، ترکیب » آبی

  : و کنار گذاشتن است

  ). 436:همان(تو از طنین کاشی آبی تهی شدي -

را به کاربرده که شاید کنایه از » پر شدن از طنین کاشی آبی«بیر کنایی ، تع»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«فروغ در شعر 
  : زیبایی و آرامش باشد

  ). 430:همان...(آن شب که اصفها ن پر از طنین کاشی آبی بود/ ي اقاقی شدمها خوشهآن شب که من عروس  -

  : و یا در شعر 

  ). 143:همان(میشد یم ها افقکاش همرنگ / میختیآم یمکاش با خورشید  -

بسته به این که خورشید در کل شعر به چه مفهومی اشاره دارد، یا محتواي شعر کالً راجع به » با خورشید آمیختن«ترکیب 
در واقع این گونه کنایات از ابهام بیشتري برخوردار است و . معانی مختلف داشته باشد تواند یم، کند یمچه موضوعی صحبت 

  .ي رمزي است که در ساختار کنایه وجود داردها واژهه درك و فهم بسته ب ها آندرك و فهم مفهوم 

به عنوان مثل و  توانند یمعالوه بر این، کنایات تمثیلی نیز در اشعار او وجود دارد، یعنی ترکیباتی که عالوه بر مفهوم کنایی، 
  : نیز به کار روند المثل ضرب

در ذهن خود طناب دار ترا / بوسند یمهمچنان که ترا که / و این جهان پر از صداي حرکت پاهاي مردمی است -
  ) 429:همان(بافند یم

. و از نوع ایماست) حالت(، کنایه در فعل)تصور کردن(بوسیدن کسی و در همان حال طناب دار او را در ذهن بافتن«
  ): 283: 1381شمیسا،(»اندي تمثیلی خو هیکناآن را  توان یمو نیز . دشمنی پنهان و بغض و عداوت باطنی است عنه یمکنّ

  ). 419: 1379فرخزاد،(مرواریدي صید نخواهد کرد/ ،زدیر یمهیچ صیادي در جوي حقیري که به گودالی  -

   ).446:همان(معنی کند/ ي جوانشها برگآن قدر قد کشیده که دیوار را براي / اکنون نهال گردو -

که طبق عقاید  ها کفشه؛ مثالً پریدن پلک چشم یا جفت شدن برخی از اعتقادات عامیانه نیز در شعر فروغ انعکاس یافت
ي شوهر کردن دختران  نشانه؛ یا یافتن و بوییدن شبدر چهارپر که باشد یمي اتفاقی خاص و آمدن مسافري از راه دور  نشانهرایج، 
  ):264: 1382عاملی رضایی،(است
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هی  میها کفشو / پرد یمو پلک چشمم هی / ام دهیدي قرمز  ستارهمن خواب یک / دیآ یمکه کسی  ام دهیدمن خواب  -
  ).456: 1379فرخزاد،(شوند یمجفت 

آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاك / که روي گور مفاهیم کهنه روییده است/ میبو یممن شبدر چهارپري را  -
  ).447:همان(شد، جوانی من بود؟

و درك مقصود آن مستلزم آگاهی از بافت فرهنگی و اجتماعی و آشنایی با  ي فرهنگی کالم پیوند دارد نهیزمچنین کنایاتی با 
  .ي آن تعبیر کنایی استها نهیزمآداب و رسوم و 

  

  ي ناشی از عناصر بدیعیها ابهام) 2

  تلمیح)1- 2

مشترك  درك اشارات پنهان تلمیح، مستلزم وجود قلمرو آگاهی«. در کالم ادبی است نیآفر ابهامتلمیح نیز یکی از عوامل 
اگر از قلمرو آگاهی مشترك میان  دیآ یمي که در کالم ا اسطورهاطالعات و اشارات تاریخی یا . میان خواننده و نویسنده است

ي و شخصی شاعر، ا نامهاطالعات برون متنی مانند اطالعات زندگی . شود یممخاطب و گوینده نباشد، مانع ارتباط خواننده با کالم 
که نه تنها واکنشی  آورد یمآشنا، اطالعات تاریخی و اشارات اساطیري ناشناخته، خألهایی در متن پدید ي تخصصی و ناها دانش

ي دانش و معلومات مندرج در شعر ها حوزهخواننده بدون کسب آگاهی از . رماند یم، بلکه او را از متن زدیانگ یبرنمدر خواننده 
  .)123: 1387فتوحی،(»ي شاعر نیست دهیاقادر به درك 

. حتی در شعرهایی که در قالب سنتی نیز سروده، از عنصر تلمیح کمتر بهره برده است. تلمیح در شعر فروغ اندك است
شود و  هرچه از اجزاي تلمیحی کمتري در شعر استفاده شود، ابهام آن بیشتر می. تلمیحات در شعر وي داراي اجزاي کمتري هستند

و برعکس هرچه اجزاي یک تلمیح بیشتر باشد، آشکاري تلمیح بیشتر خواهد . برد یمی ذهن کمتر به وجود عنصر تلمیح در شعر پ
  :دیگو یممثالً وقتی فروغ . بود

  نامده هرگز فرود از بام خویش         در فرازي شاهد اعدام خویش

  )358: 1379فرخزاد،(                                                           

اما ). 12-13: 1374محمدي،(کند یمیب کشید شدن عیساي دروغین و عروج عیساي حقیقی را به آسمان مطرح داستان به صل
» فتح باغ«و یا در شعر . دینما یمي این تلمیح در شعر او بسیار اندك هستند؛ پی بردن به تلمیح او اندکی مشکل  سازندهچون اجزاي 

  :دیگو یمآن جا که 

/ ي بازیگر دور از دست شاخهو از آن / باغ را دیدیم/ ي سرد عبوس روزنهکه من و تو از آن / ددانن یمهمه / دانند یمهمه -
 ).383-384: 1379فرخزاد،(سیب را چیدیم
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ي میان چیدن و میوه و آگاهی که این  رابطهبه همین سبب درك این تلمیح و . از اجزاي تلمیحی کمتري استفاده شده است
ي ممنوعه  وهیماز طرف دیگر مسأله تأثیر پذیري شاعر از فرهنگ غرب است؛ زیرا . دینما یممشکل  شعر بر آن استوار است، بسیار

  ). 40: 1383شفیعی کدکنی،(»سیب«است، نه » گندم«در عالم اسالمی 

آمدن  ، اشاره به مسیح و نمادهاي مسیحیت و ارتباط آن با فصل زمستان و امید»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و یا در شعر 
به عبارت دیگر تلمیح فقط به صرف تلمیح بودن به کار . کند یمبهار و سبز شدن و رستاخیز در ساخت و بافت شعر وحدت ایجاد 

  .کند یمو همین مسأله شعر او را از ابهامی عمیق سرشار  شود یمي سیاسی و اجتماعی ها استفاده، بلکه از تلمیحات معموالً رود ینم

مثالً در اشاره به . اند نداشتهي در شعر فارسی ا سابقهتلمیحاتی که هیچ . کند یمات نو در شعر خود استفاده فروغ گاهی از تلمیح
و تنها با یافتن اوست  گردد یمي خود  گمشدهي  مهیناز افالطون و این که هر کس در این جهان به دنبال » ي گمشده مهین«ي  شهیاند

  :دیگو یم، )29: 1374محمدي،(شود یمکه سعادتمند 

 ). 358: 1379فرخزاد،(ي انسانیش چهرهشرمگین / ي پنهانیش مهینناشناس  -

  

  ایهام)2- 2

از این حالت روانی . تواند در یک لحظه یکی از آن دو را انتخاب کند و نمی ردیگ یمدر ایهام ذهن بر سر دو راهی قرار 
قصد و عمدي در  گونه چیهکه فروغ فرخزاد  رسد یمه نظر ب). 307: 1386ی،کدکن یعیشف(شود یمبیشترین لذّت در خواننده ایجاد 

به . خورد یمیی به چشم ها ییهنرنماي سنتی سروده، گاه چنین  وهیشبهره گرفتن از این عنصر ادبی نداشته؛ البته در اشعاري که به 
که  دینما یمایهام به کاربرده و چنین را به صورت » فروغ«و » سایه«ي ها واژهساخته، » سایه«عنوان مثال در غزلی که به اقتفاي غزل 

  :شاعر به عمد این کار را کرده است

  ی؟کن یم، فروغ تو بنشست و رنگ باخت           او را به سایه از چه سیه پوش ها هیسادر 

  ) 311: 1379فرخزاد،(                                                                                    

اگر صنعت ادبی در . ي ادبی نیستها هیآراي نیمایی سروده، در پی آرایش کالم خود و استفاده از  وهیشاما در شعرهایی که به 
ي سرشار او به  حهیقرالبته ذهن پرورده و . این گونه اشعار او به کار رفته، بسیار طبیعی است و در نگاه نخست شاید به چشم نیاید

ي عمدي شاعر بسیار بیشتر ها هامیایی از ابهام ها هامیاو دیگر عناصر ادبی بهره گرفته و چه بسا ابهام چنین  طور طبیعی از این آرایه
  :باشد

  ) 427:همان (ي رسوالن سرشکسته پناه آورد؟ها سورهبه  شود یمدیگر چگونه / ردیگ یموقتی در آسمان، دروغ وزیدن  -

بگوید وقتی که  خواهد یمشاید . شود یمه عبارتی که در موقع عقد قرائت شاید اشاره باشد ب» ي رسوالن سرشکستهها سوره«
در . پایبند کردن زن و شوهر به یکدیگر است اعتماد داشته باشم ها آنبه سخنانی که مفاد  توانستم ینمپاي دروغ به میان آمد، دیگر 

و درصدد ایجاد صلح و آشتی  کردند یمآمد تواند اشاره به کسانی باشد که بین آن دو رفت و  می» رسوالن سرشکسته«ضمن 
  : در شعر. بودند



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

 668

باید براي روزنامه تسلیتی / افتد یمهمیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق «: گفتم/ »دیگرتمام شد«: ـ به مادرم گفتم
  )432: 1379فرخزاد،(»بفرستیم

ه مادر اطالع دادم و گفتم که سریع و غافلگیرانه بود ایهام دارد به این که به هم خوردن زندگیم را ب» اعالن تسلیت در روزنامه«
  . ام مردهو نیز این که به او گفتم من دیگر . و گفتم که باید آن را علنی کنیم و به همه بگوییم

   :یی به دلیل رمزي بودن بیشتر استها هامیاطبیعی است که ابهام چنین . ي رمزي دارد جنبهگاه یکی از معانی ایهامی در شعر او، 

  ) 430:همان(که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود/ دشید یمـ و من در آینه 

ي عقد داشته باشد که عروس و داماد جلوي  سفرهایهامی هم به آینه و چراغ  تواند یمرمز ذهن و درون است و » آینه«در اینجا 
  :   دیگو یم» فتح باغ«در اشاره به این معنی، در شعر . نندینش یمآن 

  ) 384:همان(و نترسیدیم/ به چراغ و آب و آینه پیوستیم/ ، اما من و توترسند یمـ همه 

ي را در یک گزاره گرد ا فشردهو معانی  دهد یمایهام از آن جا که قدرت انتخاب معنا و لذّت دیدار چند معنا را به خواننده «
و هم گوینده را  سازد یمر آفرینش اثر ادبی خلّاق سهیم ایهام هم خواننده را د. است ور بهرهاز توش و توان بسیار هنري  آورد یم

و از  گردند یم؛ چه هر دو سوي اثر ادبی ـ خواننده و آفریننده ـ در مسیر خلق اثر همنوا و همراه دینما یمي مخاطب ها لذّتشریک 
ي ا گونهو خود هم به  ابدی یمو  اندخو یمخواننده که ابعاد متفاوت اثر را با کوشش و کشش  ژهیو به. رندیگ یمي متقابل  بهرههم 

  ). 97: 1380محبتی،(»گردد یممعنا آفرین 

  

 آیرونی )3- 2

آیرونی در حقیقت نوعی شگرد بیانی است که براي انتقال معنایی متفاوت با معنی ظاهر و غالباً  عکس آنچه گفته شده به کار 
فروغ در . شود یمبه یک دال و مدلول، موجب ابهام در کالم ادبی ي یک  رابطهآیرونی با شناور ساختن معنی و به هم زدن . رود یم

و جز جلوي پاهاي خود چیزي  روند یمو اراده از این سو به آن سو  اریاخت یب، مردمی را که »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«شعر 
  : خواند یم» جنازه«و آنان را  ردیگ یم، به باد انتقاد نندیب ینمرا 

/ ي خوش برخورد، خوش پوش، خوش خوراكها جنازه/ ي ساکت متفکّرها جنازه /ي ملولها جنازه/ وشبختي خها جنازهـ 
  ). 436: 1379فرخزاد،(ي مشکوك نورهاي موقت نهیزمو در / ي معینها وقتي ها ستگاهیادر 

» ش خوراكخوشبخت، ملول، ساکت متفکر، خوش برخورد، خوش پوش، و خو«و صفات » جنازه«در حقیقت تعارض میان 
زیرا آیرونی بر اساس مغایرت و مخالفت بین آنچه بر زبان جاري . در این شعر موجب به وجود آمدن عنصر آیرونی شده است

ي آیرونیک سخن بستگی به وضعیتی کلّی دارد که  جنبهالبته درك این مغایرت و . با منظور حقیقی گوینده استوار است شود یم
  : دیگو یمفروغ در جایی دیگر از همین شعر . دهد یمسخن آیرونیک در آن رخ 
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ي ها پلکچه مهربان بودي وقتی که / یگفت یمچه مهربان بودي وقتی دروغ / یار نیتر گانهـ چه مهربان بودي اي یار، اي ی
تا آن بخار / يدبر یمو در سیاهی ظالم مرا به سوي چراگاه عشق / يدیچ یمي سیمی ها ساقهاز / را ها چلچراغو / یبست یمرا  ها نهیآ

  ). 434:همان(نشست یمي حریق عطش بود بر چمن خواب  دنبالهگیج که 

را از  ها چلچراغو «؛ »یبست یمرا  ها نهیآي ها پلکوقتی «؛ »یگفت یموقتی دروغ «ي ها عبارتاو با ایجاد ساختاري موازي بین 
این » چه مهربان بودي«ي  رهیزنجي  واسطه؛ به »يبرد یمو در سیاهی ظالم مرا به سوي چراگاه عشق «؛ »يدیچ یمي سیمی ها ساقه

ي ها یژگیوو » مهربان بودي«تعارض میان . یار مهربان از سنخ خاصی است مخالف با انتظار ما نیتر گانهکه این ی کند یمپیام را القا 
  . در این شعر منجر شده است زیآم طعنهبعدي به خلق تأثیر آیرونیک و 

را  اش شناسنامهها دوندگی،  او بعد از سال. دیگو یمنیز با زبان طنز از مظاهر پوشالی تمدن ما سخن » اي مرز پرگهر«در شعر 
او در این شعر به طعن و تعریض از ایران به عنوان سرزمین شعر و گل و بلبل یاد . گرفته و خود را رسماً به ثبت رسانده است

  : کند یم

پستانک سوابق پر افتخار / آغوش مهربان مام وطن/ یگر خیالم از همه سو راحت استد.../ خود را به ثبت رساندم/ ـ فاتح شدم
در سرزمین شعر گل .../ دیگر خیالم از همه سو راحت است/ آه.../ ي قانون جقجقهو جق و جق / الالیی تمدن و فرهنگ/ تاریخی

ـ 408:همان...(موهبتی است زیستن، آري.../ شود یمي سال پذیرفته ها سالوقتی که واقعیت موجود بودن تو پس از / و بلبل، آن هم
401 .(  

که رسالت آنان ویرانی جهان و تباهی  خواند یمدانشمندان و مدعیان صلح را به طعن پیغمبرانی » پنجره«فروغ در شعر 
  : کند یمراده نیز در این شعر، معنایی عکس معناي معمول این کلمات ا» دوست، برادر و همخون«ي ها واژهو از  هاست انسان

ي مقدس ها هیآآیا طنین / و ابرهاي مسموم/ این انفجارهاي پیاپی/ با خود به قرن ما آوردند/ ـ پیغمبران، رسالت ویرانی را
  ). 447: همان(را بنویس ها گلتاریخ قتل عام / وقتی به ماه رسیدي/ اي دوست، اي برادر، اي همخون/ هستند؟

  

  )نما تناقض(پارادوکس)4- 2

ال ذهن . ی استشناخت یهستپارادوکسی در شعر فروغ، از نوع تصاویر عمیق روحی و  تصاویر در چنین تصاویري جریان سی
ي او معنادار  شهیاندو با عاطفه و  گذرد یمآنچه را که به طور خصوصی از ذهنش  ابدی ینمشاعر چنان پرشتاب است که شاعر مجال 

و  شود یمیري دیگر این تصاویر به طور اتفاقی و نیندیشیده بر زبان شاعر جاري به تعب. ، براي مخاطب هم معنادار کندشود یم
این نوع تصویر، عقالنی و برهانی نیست و صرفاً بر «. شود یمي ناگهانی و تصادفی از ترکیب امور متغایر حاصل  جرقههمچون یک 

و  گذرد یدرم، بلکه از حواس ردیگ ینمو بو شکل مدار تشابه میان امور دیداري و شنیداري یا همانندي در شکل و حجم و رنگ 
ي روحی نابی است که نظام زبان و شاعر را  تجربهخاستگاه این تصویر، . نیز سرشار از عناصر عاطفی و تجارب روحی شاعر است

  :دیگو یموقتی ). 60: 1386فتوحی،(»دهد یمي خود قرار  طرهیسزیر 

  ). 210: 1379فرخزاد،(بسته عشق، اي خورشید یخ/ یبخش ینمدیگرم گرمی  -
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ناگهانی، غیرعادي و  این تصویر یک ادراك.  کند یممجسم » خورشید یخ بسته«عشق سرد و شکست خورده را به شکل 
 توان ینمکه در هیچ جا  کند یمي را تصویر ا تجربه) یخ بسته+ خورشید+ عشق(فروغ با کنار هم نهادن امور ناسازگار . اتفاقی است

   :دیگو یمو یا وقتی شاعر در یک تصویر پارادوکسی دیگر . ي پیدا کردا هسابقبراي آن 

در  ها گلبه زوال زیباي / نگرد یمي خوشبختی خود  سادهي ها بهانهبه / ي یک عشق است اندازهکه به / دل من -
  )417:همان(گلدان

فی در ذهن شاعر دانست که فقط ي ناگهانی و تصاد جرقهرا باید حاصل یک » ها گلزوال زیباي «تصویر پارادوکسی  
ي ذهنی شاعر براي  نهیزمدر چنین تصاویري، پس . تواند بخشی از این تصاویر ناگهانی را ثبت کند ي سریع ذهن شاعر میها برش

که شعر از ابهامی عمیق برخوردار شود و ذهن مخاطب را به تکاپو و فعالیت  شود یممخاطب نامعلوم است و همین مسأله موجب 
این تصایر . ي عمیق روحی باشد تجربهتصاویر پارادوکسی فروغ از نوع تصاویر پارادوکسی زبانی و لفظی نیست که فاقد . ردوادا

به همین سبب کارکردي بسیار . ي و آنی شاعر است که از بار احساسی و عاطفی وي نیز برخوردار استا لحظهي ها افتیدرحاصل 
  : طبیعی در شعر دارند

  ).412:همان(اما تو زندگانی من بودي/ مردم یممن از تو  -

مرده، اما میل جان دادن / زنده، اما حسرت زادن در او/ دیوار زهدان را به چنگ درد یم/ چون جنینی پیر، با زهدان به جنگ - 
غربت / يا هودهیبکی ننگم از دلپا/ يا هودهیبغمناکی  ام خنده/ خفته از سوداي بر پا خاستن/ خودپسند از درد خود ناخواستن/ در او

  ).358:همان...(شور تند مرگ در همخوابگیم/ سنگینم از دلدادگیم

ي اضطراب انسان است و تا آن گاه که اضطراب  دهییزا«یی ها پارادوکسچنین . یی هستنما متناقضي مذکور ها تیبدر تمام 
تصاویر ). 127: 1387فتوحی،(»آن هست آدمی را بیان کند، ماندگار است و تا زمانی که انسان مضطرب باشد، تأویل در

  : دیگو یم» دیدار در شب«در شعر . ردیگ یمپارادوکسی در شعر فروغ گاه تمام فضاي شعر را در بر 

/ که هیچ چیز مرگ مرا دیگر/ ام مردهو آنقدر / که در آیینه بنگرم ام نکردهجرأت / من هیچگاه پس از مرگم/ حق با شماست -
که در خطوط اصلی آن / ي مخدوش بهیکتاین -و قلب/ در اولین تبسم خود پیر گشته است/ که کودکی گویی.../ کند ینمثابت 

که این دریچه باز شود باز باز / ست دهینرسآیا زمان آن .../ احساس اعتماد نخواهد کرد/ به اعتبار سنگی خود دیگر/ -اند بردهدست 
 )371-376:همان(زاري کنان نماز گزارد؟/ یشي خو مردهي  جنازهو مرد، بر / که آسمان ببارد/ باز

  

  :گیرينتیجه

شورانگیز اوست  ي ري او ژرف و سرشار از عاطفهشعتصاویر  وي ابهام ذاتی و هنري است  گونهاز فرخزاد  غشعر فروابهام در 
ي شعر او ناشی از ها ابهامبخشی از . هنري و ادبی است ي به دور است و هم برخوردار از جوهره ییمعنا یکه هم از گنگی و ب

ایمان «و » تولّدي دیگر«ي آخر وي یعنی  مجموعهصور بیانی است که بیشترین بازتاب خود را در دو  ژهیو بهدستگاه بالغی و 
و  ها استعارهي سرشار شاعر همواره در پی ساختن مجازها، تشبیهات،  حهیقرذوق و . یافته است» بیاوریم به آغاز فصل سرد

، درصدد است تا جریان کشف و التذاذ هنري ها آناست و یا با در هم شکستن عناصر خیال شعر سنتی و بازآفرینی  ي تازهها هیکنا
ي تزئینی شعر سنتی چندان ها هیآرابه همین سبب از . شاعر در صدد آرایش و تزئین شعر خود نیست. همچنان دوام داشته باشد
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) نما متناقض(ي بدیعی که به صورت طبیعی در شعر او بازتاب یافته، پارادوکسها هیآرادر میان . خورد ینمنشانی در شعر او به چشم 
ي اضطراب  دهییزاي شعر او ها پارادوکس. ردیگ یمبیشترین میزان ابهام را به خود اختصاص داده و گاه تمام فضاي شعر او را در بر 

 يها و تأمل بسیار، گره يزیر او معما نیست که پس از عرقشعر  به طور کلّی،. و از نوع تصاویر عمیق روحی و هستی شناختی است
 .دهد یعین سادگی و بدیهی بودن، تن به معنی خاصی نم بلکه در. آن باز شود
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٢٣٩ 

      یشناخت یدگاهبر اساس د یو شعر نو فارس یاستعاره در شعر سنت سیر
  )ياشعار حافظ و سهراب سپهر يیدهمبتنی بر گز(  

  

  1رخساره سهرابی 

  2د راسخ مهندمحم

  

  یدهچک

ي موجود در شعر سنتی و نو فارسی، ها استعارهی شناختی سعی شده است شناس زباندر این پژوهش با تکیه بر بحث استعاره در 
دهد فضاي فکري حاکم بر شعر در این دو شخص چه  یماین پژوهش نشان . بر اساس منتخب اشعار حافظ و سپهري بررسی شود

یی که بر مفاهیم عشق، نفرت، مرگ، زندگی، تنهایی، غم، شادي ها استعارهاي از اشعار این دو شاعر،  یدهگزدر . یی داردها تفاوت
دهد که عالوه بر مفاهیم مشترکی که در کاربرد استعاره از  یماین بررسی نشان . کردند، مورد بررسی قرار گرفتند یمو زمان داللت 

دریافتیم که ي مختلف، ها نمونهبا بررسی . ي نیز داردا مالحظهي قابل ها تفاوتي آنها سوي این دو شاعر وجود دارد، مفاهیم استعار
آنجا که حافظ براي عشق قلمروي  مثالً .استتفاوت در به کار بردن مفاهیم استعاري  ،شعر سنتی و شعر نو يها یکی از تفاوت

 ،»تنهایی«استعاره  یا در. آنها متفاوت استدنیاي فکري  دریافت که توان ی، م»جسم«و سهراب قلمروي  گیرد یدر نظر مرا  »شراب«
نشان دهنده تنهایی عمیق انسانی در تا  گزیند یبرمرا  »انسان«سهراب مفهوم  کشد و یمآن را به تصویر  »مکان«حافظ با قلمروي 

  .باشدنگاه سپهري و احساس تنهایی انسان مدرن 

  
 .  افظ، سهراب سپهريزبانشناسی شناختی، استعاره، ح :هاکلید واژه

                                                        
  کارشناسی ارشد زبانشناسی  - 1

  دانشیار زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا - 2
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  مقدمه.1

ی و شعر نو سنتیسه استعاره در شعر مقاین پژوهش قصد داریم به ادر   ی،شناختی شناس زبانیت بحث استعاره در اهمبا توجه به 
زن یی که در شعر سنتی و شعر نو به لحاظ ساختار، واژگان، وها تفاوتیدگاه بپردازیم تا مشخص شود که عالوه بر دی از این فارس

ي از ایده گزبراي انجام این کار، مطالعه خود را به . شود یا خیر یمو سبک وجود دارد؛ آیا در کاربرد استعاره نیز تفاوت دیده 
ي ها مجموعهکلمه از اشعار سهراب را از  6000کلمه از غزلیات حافظ و  6000. یما کردهاشعار حافظ و سهراب سپهري محدود 

. یما انتخاب کرده یچ، ما نگاه،هي آب، مسافر، حجم سبز و ما پاي صداآوار آفتاب ، شرق اندوه،  ،ها خوابی زندگ  مرگ رنگ ،
مورد  يها استعاره. ها در غزل و شعر معاصر است و مصرع ها یتدلیل انتخاب کلمه به عنوان مبناي گزینش اشعار، عدم تساوي ب

که همگی اشاره دارند محدود کردیم،  ی، نفرت، غم، شادي و زمانیتنهای، مرگ، زندگعشق،  یممفاه بررسی را به آنهایی که به
 : شوند یمگونه مطرح  ینایق تحقي ها پرسشین راستا ادر  .مفاهیمی انتزاعی و در ارتباط با احساسات هستند

از  ي،پهردر اشعار حافظ و سهراب س ،، غم،  شادي و زمان ییعشق ، نفرت، تنها ، یمرگ، زندگ يها استعاره یسهدر مقا .1
 وجود دارد؟   ییآیا تفاوتها یشناخت یدگاهد

 دهنده الگوي ذهنی غالب این افراد باشد؟         نشان تواند یم ي استعاري در اشعار آنهاها آیا تفاوت .2

  شعر نو و سنتی اشاره دارد؟ استعاره در ها به چه میزان به تفاوت  این تفاوت. 3

 ها دادهرا به تحلیل ) 3(پردازیم، و بخش  یمشناختی به استعاره  شناسان زبانبه بررسی نگاه ) 2(در ادامه مقاله حاضر، در بخش 
  .گیري است یجهنت) 4(بخش . یما دادهاختصاص 

  

  به استعاره شناختی نگاه. 2

به دو گونه در دیدگاه سنتی، زبان . دیدگاه سنتی استعاره را به نقد کشید» نظریه معاصر استعاره«، در مقاله )1992(لیکاف
به نظر وي، . لیکاف فرضیات سنتی در باب زبان حقیقی و استعاري را مورد انتقاد قرار داد. شود یمحقیقی و مجازي یا ادبی تقسیم 

کند و کارکردهاي  یمدیدگاه سنتی گرچه استعاره را به انواع مختلف تقسیم . منجر به بدفهمی ما از استعاره شده است ها فرضاین 
لیکاف و . گیرد اما یک کارکرد اصلی براي استعاره در نظر دارد و آن آراستن و نوسازي گفتار است یماي آن در نظر گوناگون بر

اساس «: گونه تعریف کردند ینا، نگاهی زبان شناسانه و فلسفی را به استعاره و ماهیت آن طرح کردند و آن را )1980(جانسون 
آنان مدعی شدند که استعاره صرفاً ). 5:1980لیکاف و جانسون (» .م چیز دیگر استاستعاره، درك و تجربه چیزي بر اساس مفهو

استعاره . ي اندیشگانی و مفهومی است که جاي آن در ذهن است نه در زبانا مسئلهیک مسئله زبانی و مختص زبان ادبی نیست بلکه 
لیکاف آن قلمرو را که . ر تعریف شده استدر دیدگاه شناختی، فهم و درك یک حوزه مفهومی بر حسب حوزه ي مفهومی دیگ

در . نامید» حوزه مقصد«ي که قصد درك و فهم آن را داریم ا حوزهو » حوزه مبدا«گیرند  یمعبارات استعاري از آنها شکل 
ر شود؛ زیرا به باو یمي مفهومی مفاهیم انتزاعی، نامحسوس و پیچیده براساس مضامین محسوس، ملموس و عینی درك ها استعاره
ین هدف به کارگیري استعاره در حوزه شناختی همین است که ما مفاهیم ذهنی و انتزاعی را براساس یک الگوي تر عمدهلیکاف 

   .عینی و محسوس تجزیه و تحلیل کنیم و آنها را درك کنیم
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د و از این رو، هر کن یمتعریف » نگاشت میان قلمروهاي متناظر در نظام مفهومی«در اصل استعاره را )  186:1993(لیکاف 
کند، این  یمبه عبارت دیگر، بر خالف آنچه که نظریه سنتی مطرح . آورد یمنگاشت را مجموعه اي از تناظرهاي مفهومی به شمار 

. سازند، بلکه اساس استعاره بر روابط مفهومی میان دو حوزه مبدا و مقصد استوار است یمکلمات یا عبارات نیستند که استعاره را 
  :یی وجود دارد که عبارتند ازها تفاوتمعتقد است میان دیدگاه سنتی و شناختی به استعاره ) 1992(لیکاف .  )همان(

 .       استعاره موضوعی است مربوط به اندیشه شناختیسنتی، استعاره موضوع و ابزاري زبانی است، اما در رویکرد  يها هیدر نظر -
و استعاره را در زمره ي دیگر صناعات ادبی و متعلق به زبان  آورد یو خالی از استعاره به حساب م دیدگاه سنتی، زبان روزمره را زبانی حقیقی -

که نه تنها زبان روزمره  شود یچنین تمایزي بین حقیقت و مجاز وجود ندارد و با ارائه شواهدي نشان داده م شناختی، در حالی که در نظریه داند یمجازي م
  .ه بخش قابل تاملی از آن استعاري استخالی از استعاره نیست، بلک

آنها بر اساس قوانینی  شناختیداراي معناي دلبخواهی هستند اما در نظریه  شوند یدر دیدگاه سنتی، اصطالحاتی که به عنوان استعاره به کار برده م -
 .  اند ختهیو خود انگ شوند یزایا ساخته م

 . ، استعاره یک نشانه است، نشانه و تجلی بیرونی و عینی مفاهیم ذهنی بشريشناختیر رویکرد اما د ،، استعاره یک ابزار استدر دیدگاه سنتی  -

 

   ها دادهیل تحل. 3

ی ، مرگ ، نفرت ، غم ،شادي زندگیی ، تنهاعشق ، «در این بخش در صدد هستیم به بررسی تطبیقی مفاهیم استعاري 
  . ري بپردازداز دیدگاه شناختی، در اشعار حافظ و سهراب سپه »و زمان

  

   »ییتنها«استعاره . 1.3
در حقیقت نگاشتی است . است »مکان«تنها یک مورد استعاره تنهایی بکار رفته است که حوزه مبدا آن  اشعار منتخب حافظدر 

ده است و تنهایی فقط یک ویژگی را از حوزه مبدا مکان انتخاب کراستعاره،  در این. »تنهایی«به حوزه مقصد  »مکان«از حوزه مبدا 
  .  آن ویژگی محدود و محصور بودن آن است

  .یی مکان استتنها

  . ي یاد توام مونس در گوشه تنهاییو                   اي درد توام درمان در بستر بیماري

  

حوزه مبدا مثالً در برخی موارد، . ي از استعاره تنهایی برخورد کردیمتر متفاوتي بیشتر و ها نمونهبررسی اشعار سهراب به در 
ویژگی زیر در ابیات . ملموس مبدا به حوزه انتزاعی مقصد است که در واقع نگاشتی است از حوزه »تنهایی«و حوزه مقصد  »انسان«

داشتن دل، داشتن اعضایی مانند صورت و دست، توانایی خواندن، جنگ طلب بودن و نفس کشیدن را از انسان برگزیده و به 
با اختصاص دادن این ویژگیها به مفهوم تنهایی،  سپهري مفهوم . تنهایی است منتقل کرده استحوزه مقصد که همان مفهوم 

  .جدیدي براي تنهایی در نظر گرفته است

  .انسان است ییتنها

  .دل تنهایی تان تازه شود... تا به آواز شقایق که در آن زندانی است 

  .چسباند یتنهایی، صورتش را به پس پنجره م گاه
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  . با یک آواز یجنگ تنهای

  . بگذاریم که تنهایی آواز بخواند

  ... ساده غربت يها که روي پوست آن دست

  .شعر مرا بهم بزنید هاي یچهو در تنفس تنهایی، در

 یا گیرد، یکه در آن چیزي قرار ماست که داراي حجمی  ،در نظر گرفته شده است »مکان«حوزه مبدا  یی دیگر،ها در نمونه      
  . باشد یمختلفی م يها ها و قسمت داراي بخشیا  ،ده که داراي در و پنجره با قابلیت باز و بسته شدن استمکانی فرض ش

  .مکان است ییتنها

  .رنگ خاموشی در طرح لب است... دیرگاهی است در این تنهایی 

  .و صداي صاف باز و بسته شدن تنهایی

  .را تجربه خواهد کرد ته شب، یک حشره قسمت خرم تنهایی

رنگین بودن و فضا پر کردن را از آن به حوزه مقصد تنهایی منتقل  هاي یژگیاست که و »جسم«حوزه مبدا  ي زیر،ها در نمونه  
  .کرده است

  .جسم است ییتنها

  .سر راه هاي یهو بعد، غربت رنگین قر

  .تو چشمت پر دور، من دستم پر تنهایی

گرفته شده که ویژگی جهت دار بودن را به حوزه مقصد تنهایی منتقل کرده  در نظر »راه و مسیر«نیز حوزه مبدا  يا ر نمونهد   
  .   است

  .راه است ییتنها

  . و امتداد جاده غربت، او را برد

توان به اهمیت تنهایی در  یمبا مقایسه تنوع استعاري براي بیان تنهایی در اشعار سهراب و محدود بودن آن در اشعار حافظ،   
  . برد یپان در شهر وي  عصر سهراب و انعکاس

  

  »عشق«استعاره . 2.3
به  »شراب« مثالً. ي متفاوتی نیز براي بیان آن به کار رفته استها استعارهاز عشق در اشعار حافظ سخن بسیار است، در نتیجه   

   :در نظر گرفته شده است »عشق«عنوان حوزه مبدا براي مفهوم 

  .عشق شراب است
  .که هشیاري و بیداري ندارم                         شقخوردم من از پیمانه ع اي یم

 .بیار باده که مستظهرم به رحمت او                  بهشت گرچه نه جاي گناهکاران است
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  .شبنم بر برگ گل چکیده يها چون قطره               از تاب آتش می بر گرد عارضش خوي

در هر سه بیت  ،آنجایی که ویژگی بارز آتش، حرارت و سوزندگی آن است از .است »آتش«حوزه مبدا  مواردي دیگر،در    
  . دهنده شور و حرارت عشق باشد این ویژگی به حوزه مقصد منتقل شده است تا نشان

  .عشق آتش است

  .یک دل ندیده ام که ز عشقت کباب نیست                      در هر که بنگري به غمی از تو مبتالست

  .عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد                           حسنت به تجلی دم زددر ازل پرتو 

  .شبنم بر برگ گل چکیده يها چون قطره                     از تاب آتش می بر گرد عارضش خوي

بودن است و هر راهی رو به دار  را و مسیر، جهت هاي یژگیاز آنجا که یکی از و. است »راه و مسیر«حوزه مبدا دیگر یدر ابیات  
منتقل شده است و بنابر آن عشق را  »عشق« در اینجا به حوزه مقصد ها یژگیگفت این و توان یسوي مقصدي مشخص است، م

  . دار جلوه داده است هدفمند و جهت

 .است یرعشق راه و مس

  .سر نباشدکسی سر برکند کش                              عجب راهی است راه عشق که آنجا

 .شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم                      روز نخست چون دم رندي زدیم و عشق

  .چون نامه چرا یک دمش از لطف نخوانی                         در راه تو عاشق چو قلم کرد ز سر پاي

   :رنج در عشق باشد درد و دهنده نشانتا  است »بیماري«حوزه مبدا یی دیگر، ها در نمونه

 .است یماريعشق ب

 .کاشکی هرگز ندیدي دیده ما روت را                           همچو هاروتیم دائم در بالي عشق زار

  .هر چند سعی بیش نمایی بتر است                         دردي است درد عشق که اندر عالج او 

  :آوریم یمشان دادن مفهوم عشق در اشعار حافظ را در ادامه ي مختلف براي نها حوزهموارد دیگر کاربرد  

 شمع است عشق

  .جان ما سوخت بپرسید که جانانه کجاست                 یا رب آن شمع دل افروز ز کاشانه کیست

 .است یغعشق ت

  .او را در آن جناب سوال و جواب نیست                هر که به تیغ عشق تو شد کشته روز حشر

  .ق کار استعش

  .کنم یمحتاج جنگ نیست برادر نم                   ناصح به طعنه گفت برو ترك عشق کن

  .سفر است عشق

  .که به هر گام در این ره خطري نیست که نیست                      نازکان را سفر عشق حرام است حرام
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  . عشق چارپاست

  .که نیستش به کس ز تاج و تخت پروایی                         زمام دل به کسی داده ام من مسکین

  . عشق کاالست

  .همچو آذر چشمان رودباري يها دل                               دکان عاشقی را بسیار مایه باید

  .عشق قمار است

  .کز عشق رخت داد دل و دین و جوانی                          از پیش مران حافظ غمدیده خود را

مثالً در . آید یمدرباره حافظ بود به دست  چه آني مفهومی عشق در اشعار سهراب، تصویر متفاوتی از ها استعارهبا نگاه به     
. در بیت اول، ویژگی اي که به حوزه مقصد منتقل شده است، اندازه و وسعت چیزي است. است »جسم«حوزه مبدا  ي زیرها نمونه

ها  در این نگاشت. بر آن مالکیت داشت و در جستجوي آن بود توان یی به عشق منتقل شده که مدر بیت دوم و سوم نیز این ویژگ
به دنبال آن بود و مالک  توان یعشق همانند چیزي است که داراي اندازه است و م. بعد جسمانی و مادي به عشق منتقل شده است

  . آن شد

  .عشق جسم است

  .دارد اندازه عشق زندگی بال و پري دارد با وسعت مرگ، پرشی

  .عشق را زیر باران باید جست

  .پنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است

و طبق اصل محدودیت نگاشت خاصیت تغییر به حوزه مقصد  در نظر گرفته شده است »نیرو«حوزه مبدا ي زیر ها در نمونه   
  . آورد یبوجود مدر نظر شاعر، عشق همچون نیرویی است که تغییراتی را . منتقل شده است

  .است یروعشق ن

  .مانوس کند یو عشق، تنها عشق تو را به گرمی یک سیب م

  .برد ها یو عشق، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگ

  : ي استعاري عشق در آثار سهراب در ادامه آمده استساز مفهومموارد دیگر از 

  .عشق، انسان است

  ...و صداي باران را روي پلک تر عشق

  .است یوانعشق، ح

  .و صداي پاك پوست انداختن عشق

  .عشق، سفر است

  .و عشق سفر به روشنی اهتراز خلوت اشیاست
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مورد  که قلمرو مبدائی براي مفهوم انتزاعی عشق است، عشق تجسمی مادي یافته و با این تجسم از  3در اشاره به جسم در 
و در یک مورد انسان و یک مورد حیوان نیز به همین شکل  سازد یجسمانی را در ذهن متجلی م يها قداست آن کاسته شده و جنبه

در . شود یلذا عشق ماهیتی مادي و زمینی یافته و از عشق عرفانی دور م. سازد یبا هیبت انسانی و حیوانی، عینیتی مادي را جلوه گر م
 شود یتنها موردي که سفر را یادآور ممورد نیز قلمرو مبدا آن نیروست که تاکیدي بر قدرت و هیبت جسمانی آن دارد و در  2
  . جنبه هدفمندي و رسیدن مقصود را با آن متذکر شد توان یم

  

   "زندگی"استعاره . 3.3
از مفاهیم عینی و ملموس باشد تا بتوان از دریچه شناختی  بایست یکه ماهیتی انتزاعی دارد م »زندگی«قلمرو مبدا براي استعاره  

چنین انتخابی براي تعیین قلمرو . ار حافظ زندگی به عنوان حوزه مبدا در چهار مورد گلستان استدر گزیده اشع. بدان نگریست
نشان از روح آرامش طلب و زیبا اندیش حافظ  تواند یمبدا این مفهوم از آن روي که به ابعاد زیبا شناختی و طبیعت مرتبط است، م

 "در مورد دیگر که استعاره . این تحقیق نیز بدان اشاره شده استباشد که در جاي جاي اشعارش و درسایر مفاهیم مذکور در 
بر مقصد پذیر بودن و هدفمند بودن  تواند ی، م کند یاشاره دارد ، در عین حال که حرکت و پویایی را تداعی م "سفر"به  "زندگی

دهد که در دیدگاه این شاعر عارف  زندگی نیز تاکید کرده و زندگی را چونان سفري که مقصد معلوم و انجام مشخصی دارد نشان
  . مقصد و مقصود زندگی همان رسیدن به کمال مطلوب و عشق معشوق است

  زندگی گلستان است

  . رهش به سرو سهی قامت بلند مباد                 در این چمن چو درآید خزان به یغمایی

  .فته دیگر نباشدکه گل تا ه                        غنیمت دان و می خور در گلستان

  .از جویبارحسن خورد یکاب حیات م                    گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است

  . دریاب ضعیفان را در وقت توانایی ماند                    یدائم گل این بستان شاداب نم

در اینجا انسانها به عنوان مسافر . افرانی داردهر سفر مقصد و مس. است »زندگی«و حوزه مقصد  »سفر«حوزه مبدا زیر در بیت    
  . در نظر گرفته شده اند که باید بار سفر ببندند و سفر خود را آغاز کنند

  .زندگی سفر است

  .       ها جرس فریاد می آرد که بربندید محمل                        مرا در منزل جانان چه امن  چون هر دم 

در این میان بیشترین موارد به عنوان . سهراب باز داراي تنوع بیشتري نسبت به اشعار حافظ است استعاره زندگی در اشعاره
که داللت دارد بر  »زندگی مکان است« در مواردي .که زندگی را تجسمی عینی بخشیده استاست،  »جسم« ،قلمروهاي مبدا

پهناوري از دید سهراب به مکانی محدود گشته و این زندگی با همه گستردگی و . محدودیت مکانی و ابعاد ملموس و محدود آن
     .موارد دیگر نیز در ادامه آمده است. استبراي چنین استعاره اي تقویت شده  »فرش«احساس با در نظر گرفتن قلمرو مبدا 

  .زندگی جسم است

  .زندگی چیزي نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود

  .رهزندگی بعد درخت است به چشم حش
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  .زندگی تر شدن پی در پی

  .زندگی مکان است

  .ها، ابري سر کوه، مرغان لب زیست مرگی در دامنه

  .حیات، نشئه تنهایی است

  .و عشق ، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی برد

  .است یاضیزندگی ر

  .زندگی مجذور آیینه است

  .زندگی گل به توان ابدیت

  .زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست

  .ندگی هندسه ساده و یکسان نفسهاستز

  است یاهزندگی گ

  .نوشند یتو از مهلت نور آب م هاي یشهر!... اي حیات شدید

 . زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است

  .زندگی انسان است

  .چیند یزندگی جذبه دستی است که م

  . زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است

  زندگی فرش است

  .کرد ینثار حاشیه صاف زندگی م... باغچه را باد، روي فرش فراغت  و بوي

  .زندگی راه و جاده است

  ...کجاست سمت حیات؟

  .زندگی پرنده است

  .زندگی بال و پري دارد با وسعت مرگ ، پرشی دارد اندازه عشق

  .زندگی کار است

  .زندگی شستن یک بشقاب است

  . ستزندگی یافتن سکه ده شاهی در جوي خیابان ا

  

   »مرگ«استعاره . 4. 3
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استفاده مکان به عنوان . که به مکان اشاره دارد مورد استعاره مرگ نمایان گشت یکدر بررسی گزیده اشعار حافظ، تنها   
قلمرو مبدا براي این استعاره، نشان از محدودیت آن دارد که بدین سان شاعر با تفکر به محدود بودن مکان، تجسمی عینی از این 

داشته و مرگ را با همه وسعتش، حقیر و محدود به مکانی کوچک در نظر گرفته است و با تحقیر این پدیده به  یرناپذ ده وسعتپدی
  .  وسعت زندگی و مقصد نهایی آن بیشتر متمرکز شده است

 .مرگ، مکان است

  . دازحالیا غلغله در گنبد افالك ان                    عاقبت منزل ما وادي خاموشان است

 »جسم«و  »انسان«مورد جسمانی یافته است و قلمرو مبدا این استعاره،  4مورد، مرگ تجسمی انسانی و 9در اشعار سپهري، در    
است که خود دلیل آشکاري بر دغدغه هستی و نیستی براي انسان و اهمیت این موضوع براي شاعران و صاحبان خرد و اندیشه 

است که دگر بار نشانی از  »مکان«مورد، قلمرو مبدا این استعاره،  5در . انسانی تجسم یافته است هاي یژگیاست که این چنین با و
اشاره  »رود«به یک مورد قلمرو مبدا  توان یم و نیز. تالش شاعر براي نشان دادن منزلگاه آخرت و ماوایی براي جسم خسته است

شانه تفکر شاعرانه و عارفانه سپهري است به مرگ که معتقد است کرد که در چنین حالتی رود نشانی از جاري بودن است که ن
  .مرگ پایان زندگی نیست و جاري و روان است

  .مرگ انسان است

  .ها، ابري سر کوه، مرغان لب زیست مرگی در دامنه

  .مرگ در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد

  .گوید یمرگ در ظلمت شب دهکده از صبح سخن م

  .مرگ مکان است

  .ش شادي از خندق مرگپر

  .زندگی بال و پري دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق

  .مرگ، پایان کبوتر نیست

  .مرگ جسم است

  .مرگ در ساقه خواهش و تمشک لذت ، زیر دندان هم آغوشی

  .گشت یو اگر مرگ نبود، دست ما در پی چیزي م

  .لذت پر اکسیژن مرگ است هاي یهر

  .مرگ رود است

  .ذهن اقاقی جاریستمرگ در 

  

   »شادي«استعاره . 5. 3
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از این میان . باشند یمورد شادي یافت شد که گرچه اندك، اما پر معنا و شگرف م 3مصرع از دیوان حافظ،  784در بررسی  
مورد به یک . به عنوان قلمرو مبدا براي استعاره شادي به کار رفته است که گویاي سرمستی عارفانه شاعر است »شراب«یک مورد 

و در . آنان از باب وصال یار دارد يها اشاره گردیده، واضح است که نشان از شمع محفل عاشقان و روزنه نور امید در قلب »شمع«
تجسم یافته و این نشان از اهمیت آن و استعمال صفات پویایی و حرکت انسانی به این پدیده انتزاعی  »انسان«آخرین مورد شادي به 

  . دارد

  .اب استشادي شر

  .در ساغر دل مدام دارد                                  جان عشرت مهر و باده شوق 

  .شادي شمع است

  .وین دل سوخته پروانه بی پروا بود افروخت                   ییاد باد آنکه رخت شمع طرب م

  .شادي انسان است

  . دست طرب از دامن این زمزمه بگسل                   شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است

  .براي نشان دادن شادي در اشعار سهراب به کار رفته است» انسان«و » جسم«قلمروهاي 

  .شادي جسم است

  . و صداي متالشی شدن شیشه شادي در شب

  .شادي انسان است

  .روزگاري است در این گوشه پژمرده هوا ، هر نشاطی مرده است

  .پیکر هر گریه ، هر خنده شویم یهر مکه من در ز داند یو نم

  .پرش شادي از خندق مرگ

   »غم«استعاره  .6. 3
در بیت اول غم به عنوان مکانی فرض شده که گریه در آن جاي . است »غم«و حوزه مقصد  »مکان«، حوزه  مبدا ي زیرها در استعاره

در واقع این ویژگیها یعنی محدود و محبوس بودن . جا خالص شدو در دومین بیت غم مکانی است  محدود و محبوس که باید از آن گیرد یم
  . و فضایی داشتن، به حوزه مقصد منتقل شده است

  . غم مکان است

  .وین راز سر به مهر به عالم سمر شود                                  ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

  . کز دست غم خالص دل آنجا مگر شود                                 خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه

در بیت اول غم مانند جسمی فرض شده که ممکن است روزي به . است »غم«و حوزه مقصد  »جسم«حوزه مبدا  ابیات زیردر 
ان گرد و غبار در و در آخرین بیت به عنو آید یدر بیت دوم، جسمی است که درجایی به وجود م. انسان برسد و مالک آن شود

  . در حقیقت این ویژگیها یعنی قابلیت مالکیت آن و در جایی قرار گرفتن به حوزه مقصد منتقل شده است. شود ینظر گرفته م
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  .غم جسم است

  .رو شکر کن مباد که از بد بتر شود                                روزي اگر غمی رسدت تنگدل مباش

  .سرم چون زلف او سودا گرفته است                                      ه استغمش تا در دلم ماوا گرفت

  .تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار                                    غبار غم برود، حال به شود حافظ

  :شود یمبراي اشاره به غم دیده  ها استعارهدر اشعار سهراب این 

  . غم انسان است

  .بندد یویی شب در به روي من و غم مدست جاد

  .و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است

  .و غم اشاره محوي به رد وحدت اشیاست

در بیت دوم، لبخند زدن که خاص انسان است به غم منتقل . باشد یدر بیت اول غم به عنوان انسانی فرض شده که همراه شاعر م
در حقیقت در این نگاشت ویژگیهاي انسان به . انسان است به غم منتقل شده استشده و در بیت سوم اشاره کردن که باز هم ویژه 

  . غم منتقل شده است

  . غم مکان است

  .من به دشت اندوه... من به مهمانی دنیا رفتم

  . برد ها یمرا به وسعت اندوه زندگ

جا به حوزه مقصد منتقل شده عبارت ویژگیهاي مکانی که در این. است "غم"و حوزه مقصد  "مکان"در هر دو بیت حوزه مبدا 
  . است از وسعت و پهناوري آن که در این نگاشت این ویژگیها به حوزه مقصد منتقل شده است

  

   »زمان«استعاره  . 7. 3
  .حافظ زمان را با مکان و حرکت نشان داده است

  .زمان مکان است

  .عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد                                      در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد

  .زین میان گر بتوان به که کناري گیرند                                حافظ ابناي زمان را غم مسکینان نیست

  .قوافل دل و دانش که مرد را رسید                                    ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن

  ستزمان حرکت ا

  . شادیت مبارك باد اي عاشق شیدایی                       حافظ شب هجران شد، صبح خوش وصل آمد

  :یی که به زمان اشاره دارند، متنوع استها استعارهدر اشعار سهراب        
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  .زمان مکان است

  .لیک پاهایم در قیر شب است... ،خواند یبانگی از دور مرا م

  .روز پیدا شد و با پنبه زدود...  که فکندم در شب ییها طرح

  .هنگامی که چشمش بر نخستین پرده بنفش نیمروز افتاد

  .هشیاري ام ، شب را نشکافت

  .انسان است زمان

  .                هاست یهو دست عاشق در دست ترد ثان

  بندد یدست جادویی شب در به روي من و غم م

  .لغزید پیکرم کنار نهر خروشان... ها در بیداري لحظه

  .زمان جسم است

  .دید ینگاه منتظري حجم وقت را م... دم غروب، میان حضور خسته اشیا

  .شب درون آستین هامان... ما پر از تفسیر ماه زنده بومی يها چشم

  .زمان راه است

  . پایند یها در ره شب م چشم... پاي در پیش مبادا بنهید

  .است یاهزمان گل و  گ

  .و به گرداب آفتاب ریختم... ماز شب ریشه سرچشمه گرفت

  . خاموش  شود ینه این دقایق خوش بو که روي شاخه نارنج م

  .زمان باران است

  .بارید یو زمان بر سر ما م ترسید یخاك از ما م
 

  گیري یجهنت. 4

جا که حافظ براي آن. ها و مفاهیم و در حقیقت با دنیاي فکري شاعران در ارتباط هستیم یدگاهددر کاربرد استعارات شعري با 
توان دریافت که در دنیاي فکري حافظ، عشق از  یم، »جسم«گیرد و سهراب قلمرویی چون  یمدر نظر » شراب«عشق قلمرویی چون 

که در دیدگاه سهراب، که همان دیدگاه انسان  یصورتدر . مقام واالیی برخوردار است و نشان از بعد معنوي و عرفان آن دارد
یا در مفهوم دیگري از . از آن معنویت پیشین خود فاصله گرفته و مفهومی در دنیاي مادي پیدا کرده است مدرن است، شاید عشق

که تعداد » مکان«در دیدگاه حافظ با قلمروي مبدا » تنهایی«. توان به وضوح دریافت یم، تفاوت دیدگاه آن دو را »تنهایی«استعاره 
به خود » انسانی«که سهراب که تعداد زیادي استعاره تنهایی دارد، و مفهوم  یرحالد.  آن بسیار اندك است در نظر گرفته شده است

انسان امروزي گرچه با روابط انسانی و . تنهایی عمیق انسانی در نگاه سپهري و احساس تنهایی انسان مدرن است دهنده نشانگرفته و 
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در مورد مفهوم استعاري . توان یافت یمشعار و عبارات شاعرانه اش را تنها در ا ییتنهاو فریاد  هاست تنارتباط جمعی روبروست اما 
که قلمروي مبدا به کار  یدرحال. ي ازروح طبیعت جوي اوستا نشانهدر اشعار حافظ، » گلستان«نیز کاربرد قلمروي مبدا » زندگی«

مفهوم . ر و روزمرگی انسان مدرن استیپذ تجملگرا و  يمادتاکیدي بر روحیه » مکان«و » کار«، »جسم«رفته در اشعار سپهري مانند 
، محدود بودن و »مکان«نیز که در اشعار حافظ بسیار کمتر از اشعار سهراب وجود داشت، با قلمروي مبدایی مانند » مرگ«استعاري 

قلمرویی  که سهراب یحالدر . حقیر بودن پدیده مرگ را در نظر داشته و بیشترین توجه را به وسعت زندگی و مقصد نهایی آن دارد
اي با اهمیت است و در  یدهپد» مرگ«براي این مفهوم برگزیده که بدین صورت نشان داده که براي انسان امروزي » انسان«چون 

در اشعار حافظ » انسان«و » شمع«، »شراب«با قلمروهاي مبدایی چون » شادي«کاربرد مفهوم . باشد یمحقیقت دغدغه انسان امروز 
در اشعار سهراب » جسم«و » انسان«که کاربرد قلمروهایی چون  یحالدر . ارفانه و نشانه شادي عرفانی استمبتنی بر شور و مستی ع

 . تري نسبت به شاعران کهن قرار داده است یینپابر ابعاد جسمانی و انسانی آن تاکید شده و آن استعاره را از حیث عرفان در درجه 

پذیري این  یتمحدوددر اشعار سپهري دلیل بر » زمان«براي مفهوم استعاري » انسان«مورد قلمروي مبدا  7همچنین کاربرد 
چرا که زمان با گستردگی بسیار، با تجسمی عینی و محدود ، عینیت بخشیده شده و . ماهیت انتزاعی در دیدگاه شاعران نوین است

است که نشانه محدودیت آن » مکان«که در اشعار حافظ بیشترین مورد، قلمروي  یدرحال. تنها بعد حرکت آن بحث شده است
 . در واقع حافظ زمان را در قالب مکانی محدود گنجانده است. است

تواند  یمي شعر سنتی و شعر نو عالوه بر موارد مذکور، ها تفاوتدر حقیقت با استفاده از این دیدگاه دریافتیم که یکی دیگر از 
دهد در  یمرا تشکیل  ها استعارهآنچه قلمروي مبدا در این . هیم استعاري باشدها و تفکر شاعران در به کار بردن مفا یدگاهدتفاوت 

  . باشد یمحقیقت زاییده فکر و اندیشه شاعران دو نسل 
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٢٤٠  

  یوان صنوبري وکسایی مروزيتطبیق موضوعی وصف طبیعت در د

  
  1سهرابی) نسرین(نصرت بانو

  

  چکیده

با بررسی دیوان اولین شاعران موفق فارسی و عربی در .توصیف طبیعت درادبیات فارسی وعربی سابقه اي طوالنی دارد     
یر زمینه هاي فکري و زمینه ي وصف طبیعت ، ضمن پی بردن به شباهتهاي توصیفی آنها ، اهمیت پژوهش و بررسی تطبیقی در سا

و کسایی مروزي  .در ادبیات عربی  به شمار می آید  "شاعر طبیعت"صنوبري به عنوان اولین و مهمترین .فرهنگی مشخص می شود
درقرن چهارم در  "شاعر چیره دست طبیعت"به عنوان با وجود موضوعات متنوع در دیوان و کم بودن اشعار باقی مانده از او 

درمقاله ي حاضر ضمن اشاره اي گذرا به پیشینه ي وصف طبیعت در شعر عربی و فارسی تا عصر . سوب می شودادبیات فارسی مح
دو شاعر و  بیان خالصه اي از زندگی نامه و اشاره به موضوعات ادبی در دیوان آنها ،سعی شده است بر اساس مضامین مشترك به 

  .ودطبیعت در دیوان دو شاعرپرداخته ش وصف تطبیق موضوعی

  

  .صنوبري ، کسایی ،  وصف طبیعت، پیشینه،زندگی نامه ،موضوعات ادبی ،تطبیق موضوعی :هاکلید واژه

                                                        
 sohrabian_g@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی      .  1

mailto:sohrabian_g@yahoo.com
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  مقدمه

این موضوع هر چند در دیوان کسایی مروزي به .در دیوان صنوبري و کسایی مروزي وصف طبیعت به کار رفته است     
ر فارسی ،شعرش خیال انگیز و پرنکته و در ردیف اشعار طراز اول گستردگی صنوبري نیست، اما به عنوان یکی از پیشگامان شع

از اشعار باقی مانده از کسایی بر می آید که او درعصر خود از استادان مسلم زبان فارسی بوده است ،و بیشترین . زبان فارسی است
زمینه ي طبیعت ،شعرکسایی بهترین  از نظر صور خیال و انواع تصویر به ویژه در".  توصیفات در دیوان او توصیف طبیعت است

  ).  324: 1388شفیعی کدکنی ،("شعري است که از گویندگان قرن چهارم در دست داریم

وصف طبیعت در دیوان صنوبري از اهمیت بسزایی برخوردار است تا آنجا که برخی از ادبا ، او را اولین شاعر طبیعت در  
بیعت در ادبیات عربی نباشد ، بی تردید از مهمترین و بزرگترین آنهاست و وصف ادبیات عربی دانسته اند و اگر اولین شاعر ط

  .طبیعت وي ارزش و جایگاه واالیی دارد 

از جمله یک مقاله . در  زمینه ي بررسی تطبیقی وصف طبیعت در ادبیات کالسیک عربی و فارسی،تحقیقاتی انجام شده است
از هدي مهربان که عالوه برتطبیق   "عت در دیوان صنوبري و منوچهري بررسی تطبیقی وصف طبی"اي ارزشمند با عنوان 

  .موضوعات وصف در دیوان دو شاعر تأثیر ادبیات عربی بر شعر منوچهري را هم مورد بررسی قرار داده است

ر دیوان اما رویکرد مقاله ي حاضر با تکیه بر پیشینه ي وصف طبیعت در شعر فارسی و عربی وتطبیق موضوعی وصف طبیعت د
  .دو شاعر است

  

  پیشینه ي وصف طبیعت درشعر عربی و فارسی تا عصر دو شاعر 

قبل از پرداختن به موضوع اصلی مقاله الزم است اشاره اي گذرا به پیشینه ي وصف طبیعت در شعر فارسی و عربی تا عصر دو 
  . شاعر شود

  :پیشینه ي وصف طبیعت در شعر عربی)الف

ی سابقه اي طوالنی دارد و از آغاز شعر عربی وصف طبیعت، یکی از موضوعات شعري بوده وصف طبیعت در شعر عرب   
طبیعت درشعر جاهلی ،طبیعتی نبوده است که احساس راحتی و اطمینان را به شاعر منتقل سازد،بلکه زندگی بسیار سخت و ".است 

ابراهیمی (  "خاص و قائم به ذات براي شاعر نبود از این رو وصف طبیعت موضوعی.طاقت فرسایی را بر او تحمیل می کرده است 
  ).  14: 1387کاوري،

  .است... ،شب،صحرا،شترمرغ ، اسب و)اطالل(آثار به جاي مانده از محبوب:موضوعات وصف در این دوره شامل  

در . عتی زیباستاما در دوره هاي اموي  وعباسی ،عرب با تمدن هاي جدیدو فرهنگ شهرنشینی آشنا می شودو طبیعت او طبی   
خمریات (دوره ي اموي شعرا از بیشتر مضامین دوره ي جاهلی تقلید کردند، عالوه بر آن به موضوعاتی مانند وصف شراب 

  .پرداختند)
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در عصر عباسی ، شعرا در برخی از موضوعات از شعراي عصر جاهلی و اموي تقلید کردندو در برخی موضوعات نوآوري   
صنوبري از شاعران عصر .باغها و گلها و برکه ها و غذاها و امراض و برف است:ین عصر بیشتر شامل موضوعات وصف درا.کردند

او در وصف طبیعت مشهور شده است و انواع وصفها در دیوان او به کار رفته است ومضامینی مانند توصیف برف .عباسی است 
صنوبري اگر هم نخستین شاعر طبیعت "ین شاعر طبیعت دانسته اندبرخی او را اول.را اول بار او وارد شعر عربی کرده است)ثلجیات(

ابونواس مشهور "خمریات  "او که مانند"روضیات  "از آن جمله است.نباشد،در این باب اشعار زیبایی از او برجاي مانده است
  ).522: 1361فاخوري،("است

  پیشینه ي وصف طبیعت در شعرفارسی)ب

همه ي اقسام .ر حالت وصفی و تشبیهی داشته است و از مضامین آفاقی قوي برخوردار است در نخستین ادوار شعر فارسی ،شع  
ویژگی این ".یکی از مهمترین این موضوعات وصف طبیعت است .شعر با موضوعات مختلف در این دوره وجود داشته است 

اما به تدریج .است ... ام و استعاره ي مکنیه ووصفها ،شاد و بی واسطه بودن و به دور از ترکیبات و صنایع ادبی پیچیده نظیر ایه
شاعران بزرگی همچون کسایی مروزي و استاد رودکی ظهور می کنند که هر نوآوري و ابداعی در سرایش هاي ایشان ، گستره ي 

خراسانی اینان سنت گرایان بزرگ و بلکه مؤسسان سبک .خیال بندي  و استواري شکل هاي ادبی را در شعر فارسی تثبیت می کند
  ).45: 1388رضوي،("بوده اند

دوران برونگرایی شعر فارسی « او مانند شاعران هم عصر خود در .کسایی  شاعر اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است 
دستی توانا در توصیف داشته است  مقایسه او با رودکی و شهید وحتی دقیقی گویاي دقتهاي توصیفی او است، به گونه اي که 

اي توصیفی منوچهري را در ذهن خواننده زنده می کند، و شاید بتوان گفت سنت توصیفهاي دقیق در سروده هاي شاعران دقته
  ). 25:  1374امامی،(» عصر غزنوي بی تاثیر از  تجربه هاي شعري کسایی نبوده است 

  

  خالصه اي از زندگینامه ي صنوبري 

نسبت او به دلیل اینکه متعلق به قبیله ي ضبه است ،ضبی . ضبی استاو ابوبکر احمد پسرمحمدپسرحسن پسرمروان      
انگیزه ي ملقّب شدن نیاي شاعر . صنوبري اسم منسوب است به صنوبر،نیاي شاعر.این شاعر با نام صنوبري شناخته شده است".است

مأمون سخن او و تیزي .برخاست به صنوبر چنین بوده است که یک بار در حضور مأمون با کسی که در آن انجمن بود به مناظره
از آن پس نیاي .مقصود مأمون از این سخن تیزي هوش او بود.به راستی که تو صنوبر مانندي:سرشت اورا پسندیدو به او گفت 

  ).112-111: 1387طبیبیان،("شاعر به صنوبري لقب یافت

او در حلب ساکن بود؛ حلب طبیعتی زیبا . ت صنوبري در انطاکیه  متولد شد او قرآن و شعر حفظ کرد و زبان عربی را آموخ
حلب از شهرهاي بزرگ آن ".داشت و شاعر ،طبیعت زیباي این شهر و سایر مناطق شام را بسیار در دیوان خود وصف کرده است

ر صنوبري در دیوان خود به برخی از علما و قضات این شه.روزگار محسوب می شد و علماي بسیاري را در این شهر می زیستند 
  ).348ضیف،("اشاره کرده است

پس از حاکم شدن سیف الدوله بر حلب ، صنوبري مدایح خود را به وي تقدیم کرد و مورد توجه سیف الدوله قرار گرفت ، 
  .آن چنان که به صالت فراوانی که به او بخشید اکتفا نکرد و وي را امین کتابخانه اش قرار دارد 
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در دیوان او سوگنامه اي بر ).  350ضیف ( است ) علیهم السالم ( ز مدایح اهل بیت اومذهب شیعی داشت، دیوانش سرشار ا
  . و واقعه ي کربال آمده است) ع(امام حسین 

دکتر . از دیوان شاعر تا عصر حاضر ، جز قسمتی که شامل قصایدش از قافیه ي راء تاقاف می شود ، به دست ما نرسیده است 
وان او را به صورت علمی مورد تحقیق و پژوهش قرار داد و به نام دیوان صنوبري به همراه احسان عباس ، جزء باقیمانده دی

 ). 353ضیف ،(فهرستش به چاپ رسانید 

  ).  66:  1426عطبه، (وفات یافت  –در حدود شصت سالگی  –هجري 334صنوبري در سال 

  خالصه اي از زندگینامه کسایی 

او با لقب .خوانده شده است » ابوالحسن « یست ، در معتبر ترین منابع موجود با کنیه کسایی مروزي که نامش به درستی معلوم ن
  .ق در شهر مرو متولد شده است . ه  431شهرت یافته و بنابر تصریح خودش در سال » مجد الدین « 

ن شهرهاي خراسان بود و تا مرو یعنی زادگاه کسایی ، یک از کهنتری« . او از شاعران قرن چهارم و معاصر سامانیان بوده است 
 ).  1262:حموي، بی تا( » نیشابور هفتاد فرسنگ ، و تا سرخس سی فرسنگ فاصله داشت 

این شهر از کهن ترین ادوار تاریخی ، شهري معروف و یکی از مراکز مهم فرهنگ ایرانی بود ، و با ظهور اسالم اهمیت خود 
شهر بزرگی با چنان سرسبزي و خرمی و با چنین امکانات فرهنگی . می  شد مرو بهشت اهل ذوق و تحقیق شمرده . را حفظ کرد 

در قرن سوم و چهارم با تشویقی که امیران سامانی از زبان فارسی و فرهنگ ایرانی می کردند . طبعا مستعد پرورش شاعران نیز بود 
. ه 391کسایی مروزي که بی تردید تا سال « . ست کسایی از چنین شهري برخاسته ا. شاعران بسیاري از این شهر باستانی برخاستند 

حکومتش جز اسم بی مسمائی نبود  درك « ق در حیات بوده انقراض حکومت عبدالملک بن نوح ، امیر خردسال سامانی را که 
  ). 186:  1368زرین کوب،( "کرده است 

او بر می آید که طبعی خداداد و ذوقی لطیف و از میزان تحصیالت و استادان او اطالعی موثق در دست نیست ، اما از اشعار 
  .او در پرتو زبان سخنور از حمایت خانواده بلعمی برخوردار شد . بینشی ژرف دارد 

اشعاري نغز داردو در دیوان او سوگنامه اي در مورد ) ع(و حضرت علی ) ص(کسایی شیعی است و در مدح حضرت پیامبر  
، اما همه اشعار او در تبلیغ آیین تشیع . آن را اولین سوگنامه در شعر فارسی محسوب داشتحادثه ي کربال آمده است که می توان 

. نیست ، بلکه در دیوان او اشعاري درباره زیباییهاي گل ، سبزه و دیگر مظاهر طبیعت نیز دیده میشود که در زیبایی کم نظیر است 
  .اما مدح پیشه نیست . جاه و جالل سپري کرده است کسایی ایامی از عمر خود را به ستایش قدرتمندان و صاحبان 

  . بیت از اشعار او در کتابی جمع آمده است  295در آخرین تحقیقی که در زمینه ي شعر کسایی به چاپ رسیده 

  .ق در گذشته است . ه  394وفات کسایی به درستی معلوم نیست گویا اندکی بعد از 

  

  موضوعات ادبی در دیوان دو شاعر  
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شاعر، موضوعات خود را از طبیعت محیط ) 363ضیف(ع اصلی و اساسی در دیوان صنوبري، همان وصف طبیعت است موضو
مجید القنصار، (اطرافش می گیرد که از آن تاثیر پذیرفته است و برآن اثر می گذارد و تالش می کند این تاثیر وتاثر را بیان کند 

1986 :41 .(  

  ). 363ضیف( "ف اطالل برتري می دهدوي وصف طبیعت وطن خود را بر وص"

او توانست از وصف . همان عنوان بزرگی است که صنوبري را در طول عصرها از میان شعرا متمایز ساخت"شاعر طبیعت "
  . طبیعت یک نوع ادبی مستقل به وجود آورد

وصف (، ثلجیات  )آبها(نیات ، ما)گلها(، زهریات )باغ ها(روضیات : او پیشرو همه ابواب شعر در موضوع طبیعت از جمله
  ) .326: 1426عطبه ، (و طبیعت زنده بود  ) فصول چهارگانه(و فصلیات ) برف

طبیعت در شعر صنوبري همانند جوامع انسانی مرکب از مجتمعاتی است که جماعات آن به یکدیگر حسد می ورزندیا به  " 
  ).522: 1361فاخوري،("نظرات و گرایشهاسترقابت بر می خیزندیا میانشان برخورد عقاید و آراء و تباین 

صنوبري که شیوه و روش خود را قائم به روشنی معانی اعالم کرده است، خود را به غوص و فرورفتن در وراي معانی مکلف 
  ) .329همان (نمی کند و در شکار معانی عمیق آن خود را به سختی نمی افکند 

خیال متکی است و به همین دلیل، شیوه ي تشبیه و استعاره را در بیان تصورات  شاعر به تصویر غیرمستقیم روي می آورد که بر
  . خود به کار می گیرد

در مورد کسایی باید گفت که غالب مضامین عصر او یعنی مدح، هزل، هجو، خمریه، مضامین اخالقی وتعلیمی و وصف و 
ي خاص برجسته دانست، اما آنچه موردنظر ما است همان مرثیه در شعرش انعکاس داشته  است و نمی توان او را در یک زمینه 

طبیعت در شعر کسایی با گستردگی . وصف است، بخش عمده ي توصیفهاي بر جاي مانده از کسایی، شامل توصیف طبیعت است
. گیرد تمام مطرح است و حوزه هاي   توصیف او آسمان، کوه، دریا، گلها و پرندگان و اجزاء دیگري از طبیعت را در بر می

        ) .25:  1374امامی،(

است و وصفهاي روشن و جاندار با تشبیهات ساده ولطیف و دلنشین او را در شعر کهن "نقاش چیره دست طبیعت  "کسایی« 
  ) .26:  1381ریاحی،(» فارسی بلند آوازه ساخته است

د، دو دیده و اشک، نیلوفر کبود، قطره باران، صبح، نرگس خوشه هاي رز، بانگ جر: براي نمونه وصفهاي زیر در اشعار او     
این گلها با رنگهاي تند یا مالیم، همگی . گلها در توصیفات کسایی جایگاه خاصی دارند. در شعر فارسی کم نظیر است...شراب و 

، شنبلید، براي او دلکش هستند، گل در تصویرسازي هاي شاعر نقش فعال داشته است، از این مقوله است توصیف مستقل نرگس
  . نیلوفر ودیگر گلها

مطلب دیگري  که از زمینه هاي . شاعر جلوه هاي طبیعی را به صورت موردي و گسسته یا ناپیوسته در نظر می آورده است    
توصیفی کسایی حاصل است، آن است که غالبا در نمونه هاي توصیفی خویش، صبغه اي از تغزل و یا عاطفه ي عاشقانه و 

  . را نیز داخل می کند تصاویري خمري
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این گرایش به . شعر کسایی از نظر تشبیهات حسی دقیق در میان سرایندگاي دوره ي سامانی، برجستگی خاصی دارد    
تشبیهات وي غالبا مبتنی بر عنصر رنگ  . بدانند» غلبه ي دید مادي«حسیات سبب شده است تا تشبیهات وي را برخوردار از نوعی 

از لحاظ مکرر نیاوردن ". ر کسایی برخوردار از استعاره هایی است که در  روزگار خود تازه و بدیع استبرخی از اشعا. است
مضامین عاشقانه و تشبیهات محسوس ، خاصه درباره ي معشوق و طبیعت ،همانند و شاید پیشرو منوچهري دامغانی 

  ).124: 1351دبیرسیاقی ،("باشد

  

  شاعر تطبیق موضوعی وصف طبیعت در دیوان دو

  :موضوعات مشترك وصف طبیعت در دیوان صنوبري و کسایی مروزي شامل موارد زیر می شود

  فصل ها-1

  گل ها-2

  پرندگان-3

  بوستانها -4

الزم به .در این قسمت هر یک از موضوعات مشترك در دیوان دو شاعر با ذکر شاهد مثال مورد بررسی و تطبیق قرار می گیرد
  .وعات ، شباهت مضمون مطرح استیادآوري است که در این موض

  فصلها-1

کسایی .صنوبري همه ي فصل ها را در دیوان خود توصیف کرده است اما بیشتر از همه  فصل بهار را وصف کرده است 
  :به عنوان نمونه ابیاتی از دو شاعر در وصف بهار ذکر می شود.مروزي نیز در  دیوان خود توجه ویژه اي به توصیف بهار دارد

  ر صاع الحمام حلی األغانیه                        قد تجلی الربیع فی حلل الزَ         

  زینّت أوجه الریاض فأضحت                      و هی تزهی علی الوجوه الحسان        

  وان برداً کاألتحمی الیمانیل                              ألبستها ید الربیع من األ        

فصل بهار زمین با رویش گلها و گیاهان مختلف زیبا می شود و بوي خوش گلها زمین را  آکنده از عطر می کندو پرندگان  در
  .در این فضاي معطر شروع به آواز خوانی می کنند

  :وصف بهار در دیوان کسایی مروزي

م گشتبه نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت         درخت سبز علم گشت و خ             اك معلَ

         .....  
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  زاغ بیابان گزید خود به بیابان سزید                باد به گل بربزیدگل به گل اندرغژید        

  یاسمن لعل پوش سوسن گوهر فروش           بر زنخ پیلگوش نقطه زد و بشکلید        

  )80: 1381ریاحی،(                  

  گلها-2

نرگس، :گلهاي مشترك در دیوان دو شاعر شامل.ز  انواع گلها نام برده و آنها را توصیف کرده انددو شاعر در دیوان خود ا  
  .عالوه بر این هر کدام در دیوان خود گلهاي دیگري را توصیف کرده اند. شقایق، سوسن،الله،نیلوفر ،نسرین ،یاسمن و بنفشه است

  :براي نمونه به چند توصیف از گلها اشاره می شود

صنوبري بسیاري . گس از مهمترین گلها در دیوان دو شاعر است که هر دو به آن توجه داشته و آن را وصف کرده اندگل نر 
در اینجا به عنوان نمونه به یکی از وصف هاي صنوبري از گل نرگس .. از اشعار خود را به وصف گل ها اختصاص داده است

  : اشاره می شود

 مذهبه مفضفضه             نرجسه مضعفه 

  ). 256: 1970عباس، (     

این تشبیه و . در این توصیف،  صنوبري زردي درون گل نرگس را به طال و سپدي اطراف آن را به نقره تشبیه کرده است
  : تصویر ، در وصف کسایی از گل نرگس نیز به صورتهاي مختلف تکرار شده است،           ا زجمله در بیت زیر

  زر اندرو مدور چون ماه بر ثریا             وان نرگس مصور چون لولو منور

  ) 106: 1381سبحانی،( 

           

  : و نیز این ابیات 

     نرگس نگر چگونه همی عاشقی کند                    برچشمکان آن نرگس خلخی نژاد

  انگشت زرد کرده و به کافور برنهاد    گویی مگر کسی شد از آب زعفران 

  )78: 1381ریاحی،(                

  . در شعر کسایی، خصوصا در بیت اول دیده می شود) زر(در اینجا نیز همان توصیف زردي وسط گل نرگس به طال 

  :صنوبري ضمن  قصیده اي در وصف بهار به گلهاي دیگري هم اشاره می کند

  هورهذا البنفسج،هذا الیاسمین، و ذا ال         نسرین، ذا سوسن فی الحسن  مش                  

  :کسایی نیز در بیتی چند گل را به صورت لف و نشر به کار برده است
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  جام کبود وباده ي سرخ و شعاع زرد               گویی شقایق است و بنفشه است و شنبلید                  

  )78: 1381ریاحی،(                  

  پرندگان-3

شوند و برخی دیگر تنها به نام آنها اکتفا شده است از قبیل  در دیوان صنوبري پرندگانی از قبیل کبوتر و خروس توصیف می
  ....،بازو)هزار(قمري ،فاخته ،یمام،گنجشک ،بلبل

اج ،قمري،نارو توصیف شده اند به چند نمونه از . در دیوان کسایی مروزي پرندگانی از قبیل کلنگ، چرغ دورخ، بلبل،در
  :وصف دو شاعر از پرندگان اشاره می شود

  مسمع یودع المسامع ماشا                                 ءت و ما لم تشأمن األلحان             

  فی رداء من سوسن و قمیص                            زررته علیه تشرینان           

  قد تغشی لون السماء قراه                                 و تراء ي فی جیده الفرقدان           

کبوتر گو شها را از آواز خود پر می کند ،لباسش به رنگ گل سوسن است و پشتش به رنگ آسمان آبی      ا ست گویی در 
  .گردنش فرقدان است

  :در دیوان کسایی مروزي ابیاتی در توصیف پرندگان آمده است

اج باز بر گ           ل چون عروه پیش عفرابرشاخ سرو بلبل با صدهزار غلغل                        در  

  قمري به یاسمن بر ساري به نسترن بر                    نارو به نارون بر برداشتند غوغا         

  )67-66: 1381ریاحی،(                  

  بوستانها -4

وستان، تنها به او در به تصویر کشیدن عواطف متبادل میان خود و ب: صنوبري به بوستانهاي زیبا بسیار عشق می ورزید           
: 1426عطبه، (بیان زیبایی هاي آن اکتفا نمی کند، بلکه عناصر طبیعت  را به ارتباط با همدیگر وا می دارد، و به هم عشق می ورزند 

88 (  

  : مانند این ابیات

  لظهوره زهرایلوح انیقه           روض عهدنا تصوغ بطونه 

  یقه حتی تشقق فی رباه شق          سحبت سحانبه علیه ذیولها 

  صب احب وصاله معشوقه           کانما هو عنه ذلک عاشق 

 )429: 1970عباس،( 
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  . براي بوستان شخصیت انسانی قایل شده است و آن را به معشوق و ابر را به عاشق تشبیه کرده است

  : همانند این تشبیه وشخصیت بخشی در دیوان کسایی نیز به چشم می خورد

  خورنق          یک با دگر موافق چون شعرسعدواسمادشت است یا ستبرق باغ است یا    

  بر شاخ سرو بلبل با صد هزار غلغل                     دراج باز برگل چون عروه پیش عفرا

  گلزار با تاسف خندید بی تکلف                       چون پیش تخت یوسف رخساره ي زلیخا

    )106:  1381سبحانی،(

که دو (یی براي دشت و گلزارشخصیت قایل شده و مخصوصا آنها را به معشوقاتی مانند سعد و اسما در این ابیات نیز کسا
  وعروه و عفرا و یوسف و زلیخا تشبیه کرده )  عاشق و معشوق در ادبیات  عرب هستند

  .است

  .شاعر آمده است و توصیف برف در دیوان دو) خمریه(عالوه بر موارد یاد شده ، مضامین مشترکی از قبیل وصف شراب  

    

:  

با بررسی پیشینه ي وصف طبیعت در شعر عربی و فارسی تا عصر دو شاعر ، اهمیت نقش دو شاعر در زمینه ي وصف و   
در زمینه .پیشگام بودن آنها در توصیف چه به لحاظ زبانی و چه از نظر اسلوب شعري و دقت در مضامین توصیفی مشخص می شود

  .بسیاري در دیوان دو شاعر وجود دارد ي موضوعات ادبی شباهت هاي

همچنین از تطبیق موضوعی وصف طبیعت در دیوان صنوبري و کسایی، این نتیجه حاصل می شود که با وجود تفاوتهاي  
در دیوان صنوبري نسبت به کسایی مروزي، شباهت هایی نیز در وصف طبیعت  موجود در زمینه ي وصف وگسترده بودن توصیف

در وصف دو شاعر از بهار، بوستان ها وگل ها، شباهت ها بسیار است و در نحوه تصویرسازي ها و . دیده می شوددر دیوان آنها 
  . حتی نام گل هاي ذکر شده و حتی مورد توصیف، مشابهت هایی دیده می شود

ه است که نشان می کهن ترین منبع در مورد کسایی مروزي دمیۀ القصر باخرزي است که در آن دو بیت عربی از کسایی آورد
اما همانطور که . اشاره هایی که در دیوان او وجود دارد نیز موءید این نظر است. دهد کسایی از ادبیات عربی بی اطالع نبوده است 

استاد کدکنی می گوید ،اگر بخواهیم به صرف اندك مشابهت لفظی بگوییم سروده اي برگرفته از فالن شاعر است ،بدون شک 
اما محیط فرهنگی مشترك ،قرار .از شاعران ایرانی   برگرفته از تصویرها و خیال هاي شاعران عرب خواهد بود اشعار بسیاري

باعث می شوند مشابهت هایی در سخن و شعر بوجود ....گرفتن در موقعیت هاي اجتماعی مشابه و وضعیت جغرافیایی همگون و 
افیایی نسبتاً مشابهی قرار داشتند هر چند به طور کلی  نمی توان تأثیر ادبیات در اینجا نیز دو شاعر در محیط هاي فرهنگی و جغر.آید

  . عربی بر هنر شاعري کسایی مروزي راانکار کرد

  : با مقایسه دیوان دوشاعر شباهت هاي زیر در آنها به چشم می خورد
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  . در هر دو دیوان وصف طبیعت زنده وجود دارد -

  . گ صنوبري است، کسایی نیز اشعارش صبغه تغزل وخمریه  اي داردغزل و شراب از موضوعات ادبی بزر -

  . هر دو شیعی مذهب و در دیوان خود مناقب و مراثی اهل بیت را آورده اند -

  . شیوه ي تشبیه  در بیان توصیفات دو شاعر نمودار است -

  .هر دو شاعر در دیوان خود گلهاي بسیاري را توصیف کرده اند -
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  :منابع

زبان و ادبیات و ."مقایسه ي موضوعی وصف طبیعت در شعر فارسی و عربی".رحیمه جوالنیان.کاوري ،صادق ابراهیمی
  .1387شماره پنجم،.مطالعات ادبیات تطبیقی

  .1978دارالکتاب اللبنانی،: بیروت. فن الوصف و قطوره فی الشعرالعربی .الحاوي، ایلیا

  .1374فیل ،: تهران .کسایی مروزي و شعر و زندگی او. امامی، نصراهللا

 داراالحیاء: بیروت. 2ج . مراصداالطالع، تحقیق علی محمدالسحاوي. حموي رومی، یاقوت 

  .1351شرکت سهامی کتابهاي جیبی،:تهران.پیشگامان شعر پارسی.دبیرسیاقی ،محمد

مجله فلسفه ،کالم .")محیط زیست و مضامین طبیعت گرایانه در شعر کالسیک ایران(طبیعت و حقیقت ".رضوي ،سید محمود
  1387.شماره بیست و هفتم.و عرفان

  .1381علمی،:تهران .کسایی مروزي، زندگی، اندیشه و شعراو. ریاحی، محمد امین

  .1368امیرکبیر ، : تهران. 2ج . تاریخ مردم ایران.زرین کوب، عبدالحسین

  .1381نگارش قم ،: تهران.گزیده اشعار کسایی مروزي. سبحانی، توفیق 

  1388آگاه، :تهران.صورخیال درشعرفارسی.دکنی ،محمدرضاشفیعی ک

  .دارالمعارف : بیروت). العصر العباسی الثانی(تاریخ االدب العربی . ضیف، شوقی

  .1387پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،:تهران .گزیده ي متون نظم از مجانی الحدیثه دوره ي عباسی.طبیبیان،حمید

  .1970دارالثقافه ،: بیروت. صنوبريدیوان ال.عباس، احسان

  1426دارلثقافه،: بیروت. الصنوبري .عطبه، عبدالرحمن

  .1361توس،:تهران ].عبدالمحمدآیتی[ترجمه ي .تاریخ ادبیات زبان عربی.فاخوري، حنا

   .الکتب العربیه ، بی تا

  .1986فاق الجدیده،داراآل: بیروت. الطبیعتان الحیه والصامته فی الشعر الجاهلی.مجیداالقنطار، بهیج
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٢٤١  

  در شعر دعبل خزاعی و سنایی غزنوي) ع(سیماي امام رضا 
  

  1سید حسین سیدي

  2هاجر پوالدچنگ

  چکیده

در دو ادب فارسی و عربی، ارائه نماید و به ) کوشد تا تصویري از شخصیت امام رضا ع ي حاضر، با بررسی و پژوهش تطبیقی، می مقاله
در این نوشتار، . پردازد اند، می منعکس شده _شعر_وري  که در قالب بهترین شکل سخن) ع(االئمه  ر باب حضرت ثامناي از مناقب د بیان شمه

اند و بر آن است که نهایت حب و دوستی  انتخاب شده» سنایی غزنوي و دعبل خزاعی«ي ادب فارسی و عربی  از میان انبوه شاعران برجسته
آور با تمام اختالفات زمانی، زبانی و فرهنگی، نشان دهد تا با رویکردي تطبیقی بیان دارد  ز شاعران نامها را در میان دو طیف مختلف ا آن

  .خورشید تابان خراسان، در اشعار هر کدام چگونه نمود پیدا کرده است

ها در دو فرهنگ  یدگاههاي د و بیان تفاوت» دعبل خزاعی«و » سنایی غزنوي«هاي رضوي در دیوان  ي سروده هدف این پژوهش، مقایسه
هاي رضوي در ادب فارسی و عربی همراه  اي از مشهورترین سروده باشد که با پیش درآمد معرفی مدح و مرثیه و مجموعه ایرانی و عربی می

  .گردد می

  

  ، ادب فارسی و ادب عربی، سنایی غزنوي، دعبل خزاعی)ع(امام رضا  :هاکلید واژه

  

                                                        

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد - 1

 دانشجوي کارشناسی ارشد - 2
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  ـ مقدمه1

  الرضا کو؟  موسی  امامی چون علی       مله عالم پر امام استسراسر ج           

  )سنایی(                                                                                              

این شکوفایی . اردد ي ادبی وا می  شک هر صاحب ذوقی را به تالش و تکاپو براي خلق آثار ارزنده ، بی)ع(االئمه  شخصیت واالي ثامن
ي تاریخی آن مربوط است به همان آغاز یعنی عصر امام رضا  گردد بلکه پیشینه هاي اخیر محدود نمی استعدادها و تولیدات ادبی، تنها به دوره

  ).ع(

ان در قالب هاي ظاهري و معنوي ایش اند و ضمن بیان ویژگی ي فضایل و مناقب این شخصیت الهی داشته شاعران بسیاري سعی در ارائه
شود جهت دفاع از امامت و والیت  به عبارتی شعر ابزاري می. اند را در اشعار خود منعکس کرده) ع(شعر، به نحوي مظلومیت و حقّانیت امام 

  .آن حضرت

ان اشعار مولد. شود هاي رایج در ادبیات فارسی و عربی محسوب می هاي ادبی، از جمله مقوله به عنوان یکی از گونه »ادبیات مذهبی«
هاي الهی ـ عرفانی را به مخاطبان نشان داده و منجر به ارتقاي سطح  ها و فضایل آشکار و نهان شخصیت مذهبی با خلق آثار خود، زیبایی

و  هاي الهی هاي مذهبی و ترویج اندیشه این نوع ادبی در حقیقت تمام تالش خود را در دفاع از ارزش. شوند ها می فرهنگ و شعور اجتماعی آن
  .ترغیب مخاطبان، به کار گرفته است

) ع(سیماي اهل بیت در هر دو ادبیات فارسی و عربی، با قدمت تاریخی بسیار نمود پیدا کرده است که یکی از آن بزرگواران، امام رضا 
اند که به نحو  ر کدام سعی داشتهاند و ه بسیار مورد حمد و ثنا قرار گرفته» سنایی و دعبل«باشند که توسط خیل کثیري از شاعران از جمله  می

ي تابناك ایشان را به تصویر بکشند، هرچند که شأن و منزلت افالکیان بسی باالتر و  مؤثر و با ذوق سلیم و شیواي خود، دورنمایی از چهره
خاکی و با هر آئین و مذهبی، ي  ها بپردازند، لیکن باز هم شاعران فرهیخته در سراسر این کره ارزنده تر از آن است که خاکیان به مدح آن
ي خود را به کار گیرند و برترین اشعار خود را در خصوص این امام همام، ارائه دهند و این  همواره برآنند تا نهایت استعدادهاي شاعرانه

لّم که عاشقان؛ معشوق را پیوسته بستایند س امریست م.  

  

  ي علمی تحقیق پیشینهـ 1ـ2

، پس از ذکر برخی تعاریف و توصیفات در »دعبل و محتشم؛ سرآمد مرثیه سرایان«ي خود تحت عنوان  هدر مقال» سعیده اژدر فایقی«
پردازد، سپس  سرایانِ آن می ها در ادبیات فارسی و عربی و نیز معرفی نخستین مرثیه سرایی و سوگ سروده بندي مرثیه خصوص مرثیه، به تقسیم

گمارد و در نهایت  اند، همت می سروده) ع(ها که در رثاي امام حسین  ه تفسیر و تحلیلِ اشعار آنضمن بیان مختصري از زندگانیِ هر دو شاعر ب
  .کند سرا معرفی می را از نامدارترین شاعران مرثیه» محتشم«و » دعبل«

بط با موضوع تحقیق هادي، دیگر پژوهش انجام شده و مرت... ا اثر دکتر روح» در شعر پارسی از سنایی تا جامی) ع(سیماي امام رضا «
ها را به  هاي آن هایی از سروده زیور یافته، نمونه) ع(که دیوان اشعارشان با مدح امام ثامن  ي خود، ضمن معرفی شاعرانی مقالهوي در . باشد می

  .عنوان گواهی صادق، آورده است

هاي گروهی از شاعران متعلق به این  تحلیل سروده شود که به اي چهارصد ساله، یعنی از سنایی تا جامی را شامل می نوشتار ایشان دوره
  .طیف تاریخی از حیث معناشناسی پرداخته است
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ترین تحقیق انجام شده در این زمینه  آبادي، مهم ي غالمرضا رضایی سهل نوشته» اهل بیت در دیوان دعبل خزاعی«اي با عنوان  نامه ـ پایان
ي دعبل و شرح و  ي تائیه سایر آثار و اشعار دعبل اشاراتی فرموده بیشترین تأکیدش بر قصیده که به باشد که در آن نویسنده عالوه بر این می

  .باشد هاي ادبی ـ سیاسی و مفاهیم و مضامین مندرج در آن می تفسیر نکات و ارزش

  

  ـ روش تحقیق1ـ3

هاي رضوي موجود در دیوان این دو  رودهي این مختصر در بررسی و پژوهش تطبیقی خود، از روش تحلیل محتوا مدد جسته و س نگارنده
به دیگر بیان با آوردن نمونه اشعاري از هر دو شاعر محب اهل بیت عصمت و طهارت، . هاي هر یک را برشمرده است شاعر را معرفی و ویژگی

  .ه استها پرداخت در نهایت ایجاز، به معرفی و تبیین سبک و سیاق ادبی و عمق بصیرت و ژرفاي عشق و دلدادگیِ آن

ها، در دو  هاي رضويِ موجود در آن سیري در دیوان دعبل خزاعی و سنایی غزنوي، نگارنده را به این حقیقت رهنمون ساخت که سروده
هاي ادبی،  دانم پیش از شروع مبحث اصلی، مختصري پیرامون هر یک از این گونه لذا الزم می. منعکس شده است» مدح و مرثیه«ي ادبی  گونه

  :اطالع بیان گردد جهت مزید

  

  شعر مدحیـ 1ـ4

گوه ادبی از  این«. در اصطالح انواع شعر آن است که نویسنده یا گوینده کسی را به صفات نیک و پسندیده متصف سازد و بستاید» مدح«
االت و خلقیات تواند حتی یک از ح باشد موضوع این نوع ادبی می قرن پیش می 12ترین مضامین و موضوع نخستین شعر فارسی در  رایج

محمدبن «اند که در آن تاریخ،  دانسته) ق.هـ251(ي قرن سوم  را نیمه در ایرانسرایی  آغاز مدیحه). 266: 1375داد، (» یز باشدننفسانیِ انسان 
  ).386: 1374پور،  وزین(» به مدح یعقوب لیث صفاري ـ امیرسیستان ـ پرداخته است» وصیف سگزي

  ).410.همان(» رود گردد که موضوع اصلی شعر در این دوره به شمار می به عهد جاهلی برمی ي مدح در میان اعراب سابقه«

قصیده یا چکامه یک قالب شعر کالسیک فارسی است و معموالً هم بسیار بلند و بیشتر از چهارده بیت . باشد ي مدح، قصیده می قالب ویژه«
ي شعرا  بزم، وصف طبیعت و موعظه نیز مورد استفاده) مرثیه(جهت ذم، سوگواري این قالب شعري تنها براي مدح کاربرد ندارد بلکه . است
  ).102: 1361همایی، (» ردیگ یمقرار 

کند که در این  ي اطهار هم صدق می ها ندارد، بلکه این امر در مورد پیامبر و ائمه و نیز تنها اختصاص به پادشاهان، وزرا و امثال آن«
 ).42: 1388پوریزدان پناه کرمانی، (» شود یاد می» و منقبتنعت «صورت از آن تحت عنوان 

  

  ـ مرثیه1ـ5

بر اشعاري » مرثیه«یا » رثا«گویند و در اصطالح ادب  مرثیه در لغت، گریستن بر مرده و ذکر محامد وي و تأسف از درگذشت او را می«
  ).»مرثیه«.دهخدا(» اقب وي سروده شودگردد که در ماتم گذشتگان و تعزیت یاران و بازماندگان و ذکر من اطالق می

رثا یعنی مدح و توصیف مناقب کشتگان میدان جنگ و دعوت و ترغیب قبیله، به گرفتن : اند در ادب عربی، رثا را چنین تعریف کرده«
  ).13: 1369امامی، (» اند خون شهیدان معرکه یا مردگان ناآشنا که حقی بر گردن شاعر داشته
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را اولین شاعر جهان ) ع(توانیم آدم ابوالبشر  پس به این اعتبار می. رایی در جهان، همزاد مرگ اولین انسان بوده استس اند که مرثیه گفته«
اي سروده است و از آن پس، سرایش اشعاري سوزناك و دردآلود در فقدان عزیزان در بین  بدانیم که در سوگ فرزندش ـ هابیل ـ مرثیه

 ).1: 1389ر فایقی، اژد(» ها متداول شده است انسان

  

  در ادبیات فارسی) ع(امام رضا ـ 2

اند و به عبارتی آن را  را در اشعار خود منعکس کرده) ع(از جمله شاعران ادب فارسی که به طور آگاهانه، شخصیت آسمانی امام رضا 
رد که در ادامه با .. اي و  پور، الهی قمشه امینتوان جامی، سنایی، خاقانی، اخوان ثالث،  اند می ي خود دانسته و در راه عقیده سروده وظیفه را نام ب
  :ها آشنا خواهیم شد هاي کوتاهی از اشعار آن نمونه

  ام شهنشه ایمان را                   سلطان دین، شهید خراسان را من بنده

  ...وان بحر علم و کشتی ایمان را    آن عقل صرف و جوهر حکمت را       

  )38: 1362ناصح، (» اي مهدي الهی قمشه«                                                                        

  ...شناسند  هاي پریشان، تو را می موج    شناسند     هاي خروشان، تو را می چشمه

  شناسند اینک اي خوب، فصل غریبی سرآمد      چون تمام غریبان، تو را می

  شناسند هاي خراسان تو را می دیده بودم        کوچه کاش من هم عبور تو را

  )97ـ98: 1388شفیعی، (» پور قیصر امین«                                                             

  مرد یثربی، در توس خوابیده، الرضا، اي پاك موسی  اي علی

  .دانم من تو را بیدار می

  تاب، متر از خورشید عال تر، روشن زنده

  ...دانم  از فروغ و فر شور و زندگی، سرشار می

  )137: همان(» مهدي اخوان ثالث«                                                            

ر النبیین ی   سالم علی آل طه و یاسین               سالم علی آلِ خَ

لک والدین امام ی    سالم علی روضۀٍ حلَّ فیها             الم باهی به...  

  )49: 1365زاده،  احمدي بیرجندي و نقوي(» عبدالرحمن جامی«                                                                    

  ...که شاعرت شده، مقبول خاطرت باشم     نه دعبلم نه فرزدق که شاعرت باشم       

  ...ام باز زائرت باشم؟  دهی می  ز است      اجازههمیشه سفره مهمان نوازیت با

  )36، 20ج : 1358نظافت (» سید محمد جواد شرافت«                                                                    
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  در ادبیات عرب) ع(امام رضا ـ 3

داشتند، که  هاي خود را عرضه می حضرت شرفیاب شده، سروده به خراسان، از مناطق مختلف نزد آن) ع(شاعران در پی هجرت امام رضا «
  :از آن جمله بود

اي ایرانی داشته  که ریشه شمردند و این ي جاهلی و آغاز اسالم، از شاعران نوگرا برمی وي را در قبال شاعران کالسیک دوره: ابونواسـ 
ستهها را در حضور ای دارد که آن) ع(وي اشعاري در وصف امام رضا . است ایم شان انشاد کرده است، براي نمونه به چند بیت زیر تمّثل ج:  

م  ه ثیاب اترو/ مطهرون نقی علیهم أینما ذک تجري الصاله  

 ه ب نس ن علّویاً حین تَ ه فی/ من لم یکُ خرُ فمالَ فتَ القدیم الدهر م  

ر/ فأنتم المألُ األعلی و عندکُم  والس ه   علم الکتابِ و ماجاءت بِ

تبار نباشد، در  که علوي کسی. هرگاه نامی از ایشان به زبان آید، بر آنان درود فرستاده خواهد شد. آنان پاك و پاك دامنند: ترجمه
  .هاي قرآن نازل شده، نزد شماست چه از سوره پس شما آن گروه برترینید و علم کتاب و آن. روزگاران کهن براي او افتخاري نیست

اي گران از شعر و شور و شعور، جالي وطن کرد و سختی راه را  ي جامِ والست که با توشه ان جان و دل از دست دادهوي از شاعر: ـ دعبل
د اش ـ قصیده ي جاودانه  به خراسان و مرو رفت تا چکامه! بر خویش هموار : 1388میرزا محمد، (» ي تانیه ـ را در پیشگاه پیشوایش باز خوانَ

دهد، لذا در این قسمت از ذکر  ژوهش حاضر به طور مستقل اشعار رضوي این شاعر را مورد بررسی قرار میجایی که پ از آن). (82ـ84
  ).کنیم هاي رضوي ایشان، اجتناب می هایی براي سروده نمونه

، نویسنده، وي شاعر«. آزمایی کرده است باشد که در این عرصه طبع دیگر شاعر ادبیات عرب می» ابراهیم بن عباس الصولی«چنین  هم
  ):ع(هاي اوست در شأن و مقام امام رضا  از جمله سروده. دولتمردي ایرانی تبار و مداح اهل بیت بود و به تشیع گرایش داشت

  و رهطاً و أجداداً علی المعظم/ أال إنّ خیرَ النّاسِ نفساً و والداً 

  » »تکتم«اهللا  اماماً یؤذّي حجۀ/ أتتنا به للعلم و الحلم ثامنا 

 )332: 4تا، ج  ابن شهر آشوب، بی(                                                      

  

  بحث و تحلیلـ 4

هاي شاعر  در اشعار سنایی غزنوي شاعر قرن ششم هجري و نیز در سروده» )ع(هاي امام رضا  انعکاس ویژگی«ي اصلیِ این مقاله  مایه بن
 .اند باشد و براي این کار تنها، دیوان این هر دو شاعر مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته هجري، می 148 متعلق به سال» دعبل خزاعی«شهید عرب 

  

  دعبل بن علی خزاعیـ 4ـ1
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وي که همواره گرفتار خشم دشمنان و نفرت کینه . ق دیده به جهان گشود.هـ 148ي پاك دین و نیک نهاد در سال  این شاعر فرزانه«
. همان(» ق، در سنّ نود و هشت سالگی و در عهد متوکّل عباسی به شهادت رسید.هـ 246هایش؛ در سال  به سبب هجونامهتوزان بود، سرانجام 

  ).101ـ104

ي شیعیان  نظیري توانست کلمه رود، شخصیتی است که با نبوغ بی هاي جهان تشیع به شمار می ترین چهره وي که به عنوان یکی از درخشان«
ها سرودن و  رفتند و همان هاي حیات و معیشت به شمار می زیست که خلفا، گردانندگان اصلی چرخ خشد و در دنیایی میرا اعتالي بیشتري ب

شدند؛  ي طال و نقره برخوردار می داشتند، شاعران نیز با اظهار اندك کوششی براي مدح ایشان، از هزاران هزار سکّه شنیدن شعر را گرامی می
ي دار را پنجاه سال بر دوش  کند و به قول خودش، چوبه ها پشت می ها و نقره وست که با عقیده و ایمان به حق، به سکهاما در این میان تنها ا

ستایند چشم طمع به  آنان که ملوك را می: گوید ستایی، می وي در پاسخ به این سؤال که چرا ملوك را نمی«). 5: 1368گوهري، (» کشد یم
  ).58: 1388میرزا محمد، (» شم داشتی به آن هدایا نیستهدایاي ایشان دارند و مرا چ

و ) ع(ي معصوم  ي وافري داشت و نه تنها به مدح اهل بیت و ائمه ، عشق و عالقه)ع(بن موسی الرضا  او به امام زمان خویش حضرت علی«
رّان هجو، هیچ یک از خل ها می طرفداري از آنان و ذکر حقانیت آن نصیب نگذاشت که این امر یکی  فاي عباسی را بیپرداخت، بلکه با شمشیر ب

  ).16ـ17: 1384رضایی سهل آبادي، (» هاي در به دري شاعر بود از علت

  

  ـ شعر دعبل4ـ1ـ1

هاي موسیقی زیبا و  در بیت بیت آن، نغمه. شعر دعبل از حیث الفاظ، سهل و از حیث معانی، واضح و از انسجام نیکویی برخوردار است«
  ).374: تا بی/ تا  فاخوري، بی(» زند یدلپذیري موج م

چون تیر سرکش قهاري است که با کمترین خطا و بیشترین نتایج به سر ظالمان و غاصبان شلیک گردیده و رسواکننده و افشاگر  شعر او هم
ها،  مام خطرات و محرومیتاین شاعر متعهد با وجود ت. هاي جاريِ زمان خود بوده است عباس و دستگاه ها و اصحاب ظلم و ستم بنی جنایت
  .اي در اثبات حقانیت تردید ننموده است لحظه

ي اول او را  شود که در درجه جا ناشی می طور که پیش از این اشاره شد، دعبل شاعري است شیعه، اطمینان به شیعه بودن وي از این همان
ي پیشین نیز  د از نه تنها حکّام زمان خود بلکه حاکمان عصر ائمهاي همواره به هجو و انتقا او با زبان تند و گزنده. شاعري هجوگو یافتیم

ع همت می پرداخت و به دنبال آن با طبع و قریحه می ن اسالم و بیان اصول و عقاید مذهب تشی گماشت ي لطیف خود به دفاع از دین مبی.  

آید  ترین اصول مذهب تشیع به شمار می و، از جمله مهمآید؛ دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان ا که از روایات مختلف برمی چنان
دارد، حال آنکه دعبل از این مهم به خوبی  ها فاصلهي واقعی شدن؛  و هر آنکس که این اصل مهم را در خود نپرورانَد، بدون شک، تا شیعه

  . مند است بهره

قیقت رهنمون ساخت که دیوان او مصحفی است موزون، جستجویی گذرا در اشعار این شاعر جسور شیعه مسلک، نگارنده را به این ح
و البته شایان ذکر است که شاعر شهید مورد بحث، ارادت فراوانی نسبت به هشتمین پیشواي شیعیان ! حاوي فرازهاي مهم تاریخ سیاسی اسالم

ري از این دست؛ موجبات شهرت و سرودن اشعا. داشته و اشعاري را هم در مدح و هم در رثاي ایشان از خود به یادگار گذاشته است
  .فراهم آورد» در تاریخ ادبیات جهان عرب«جاودانگی او را 

  

  آثار دعبلـ 4ـ1ـ2
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تنها . اما بیشتر شعر او از میان رفته است. برد و نیز دیوان شعر نام می» طبقات الشعرا«از یکی از آثار او به نام » االدبا معجم«یاقوت حموي در «
ي  در زمره. باشند در کتب ادب به نام او ضبط شده که اغلب در مدیح اهل بیت از علویان و قصائدي چند که در هجا میچند قصیده و قطعه 

 ).373. همان(» اشعار او چند بیت هم در غزل ثبت شده که الحق زیبا و لطیفند

  هاي رضوي در دیوان دعبل ـ سروده4ـ1ـ3

به این شاعر عطا فرمودند و از دست مبارك ایشان به کسب عطایاي ) ع(ست که امام رضا به معنی شتر کهن سال، لقبی ا» دعبل«گفته شده 
آزمایی کرده  طبع) ع(بن موسی الرضا  این شاعر شیعه، اولین کسی است که در ادبیات عرب در مقام شامخ امام علی. مادي و معنوي نائل شد

  :پردازیم هاي رضوي این شاعر می ها و مضامین مندرج در سروده اکنون به شرح درون مایه. است

  

  :ي رائیه قصیده

ي رائیه، فضایل و کرامات امام  مضمون اصلی قصیده. ي سرودن این قصیده را فراهم آورد  ، اولین جرقه)ع(شنیدن خبر شهادت امام رضا 
  .باشد الرشید می یان به خصوص هارونو اظهار غم و اندوه نسبت به درگذشت ایشان، رثاي دیگر اهل بیت و نیز هجو و مذمت عباس) ع(رضا 

زند به سرودن ابیاتی با  پردازد اما ناگهان گریزي می ي مضامینی مرتبط با عشق و دلدادگی می شاعر در ابیات ابتدایی قصیده، به ارائه
کند و در جاي  ت آن ابراز نفرت میزند، نسبت به دنیا و متعلقا ي وي موج می از همان ابتدا، غم و ناامیدي در اندیشه. محتواي مرگ و ناکامی

کوه و شکایت دارد جاي این قصیده از همه چیز ش.  

  :گوید کند، چنانکه می ي نگارنده، این امر نشان از نهایت ناراحتی و اندوهی است که بر جان و روح سراینده سنگینی می به عقیده

نَ للدنیا و زینتها   ن بکیت علی/  لو کنت أرکَ   من نفري الماضینَ اذَ

هم  عد ُص ی الزمانُ علی اهلی فَ ۀ الحجُر/ أخنَ عبِ القی صدم   تصدع الشَ

  ).105: 1972دیوان دعبل، (                                                                      

روزگار در حقّ خویشان و . ویش فریاد گریه سردهماگر به دنیا و متعلقات آن مشتاق بودم، شایسته بود که بر رفتگان و اموات خ: ترجمه
  .که سنگی بر صخره فرود آید و متالشی شود ي من خیانت روا داشت و جمع آنان را متفرق و پراکنده ساخت، چنان خانواده

وي مصائب و . رسدآلی که در پی آن است ب تواند به آرامش ایده ي ارزشمند، معتقد است که تنها با یاد اهل بیت می صاحب این قصیده
) ص(ها مواجه بوده، در قیاس با عظمت و شدت جور و جفاهایی که اهل بیت پیامبر  نامالیماتی را که در زندگی شخصی خود همواره با آن

الفاصله و تنها ب. سپارد هاي زندگی خود را به باد فراموشی می ها، دشواري اند هیچ انگاشته و در اثناء این قصیده ضمنِ یادآوريِ آن متحمل شده
تري را در اذهان پدید آورد، چرا که  تواند مفاهیم عمیق این بیت می.پردازد در یک بیت به طرز شگرفی به تصویرگريِ صحراي کربال می

 :ي کربال برآمده ي توصیف صحنه اي است که به خوبی از عهده چونان تابلوي نقاشی

  

هم بالطَّف بائنۀٍ  ن ذراعٍ لَ رِ و عارضٍ م/ کم م فَ نع ربِ م   ن صعید التُّ

  )106. همان(                                                                     

  ! هایی که بر خاك افتاد و به خاك آلوده شد ها و بازوانی که در صحراي کربال از تن جدا گشت و چه چهره چه دست: ترجمه
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شود که گویی خود در دوران مختلف زندگی ایشان حضوري پررنگ  می) ع(اهل بیتچنان غرق در توصیف حوادث حیات  دعبل آن
  :ابیات زیر به عنوان شاهدي است بر این موضوع. داشته است

 ه سراهم لمقتلر/ أنسی الصسینَ و م د البشَ و هم یقولونُ هذا سی  

ن  ع احمد ما جازیت وءۀَ الس م سنُ البالء علی التّنزیلِ/ یا اُ رِ    ح َووالس  

  )همان(                                                                                       

که خود اذعان داشتند که او سرور و آقاي  و حرکت آن قوم تبهکار براي کشتن وي را فراموش کنم در حالی) ع(چگونه حسین : ترجمه
  آدمیان است؟

هاي   هاي فراوانی که براي اسالم و هدایت شما با آوردن قرآن و سوره به محمد به خاطر پاداش رنج! ر کژرفتاراي مردمان زشت کردا
  دهید؟ روشنگر آن کشید، اینگونه پاداش می

  :پردازند الرشید می شود و به هجو و مذمت عباسیان و به خصوص هارون ي وي نمودار می در ابیات بعدي است که زبان تند و گزنده

لوا  تَ ۀَ معذورینَ إن قَ رِ/ أري بنی امی ذُ ن ع وال أري لبنی العباسِ م  

م  ه سرتُ رِ/ ابناء حربٍ و مروانٍ و اُ قد والوغَ الةُ الحو بنو معیط  

لتُم علی م  قوم قَتَ ه نوا جازوا علی/ اإلسالمِ اولَ مکَ تّی اذا استَ فرِ  ح   الکُ

  )107. همان(                                                                              

عباس عذر و دلیلی  بینم ولی در مورد بنی ها را در این کار معذور می امیه اگر فرزندان پیامبر و اهل بیت او را بکشند، آن بنی: ترجمه
امیه همان قومی  بنی. توز و ستمگرند حاکمانی که کینه ي معیط و همه ها و بنی ي آن و مروان و خانواده) پدرابوسفیان(فرزندان حرب . بینم نمی

شتید ولی چون چیره شدند از روي کفر به انتقام   .خواهی برخاستند جویی و خون هستند که شما با بهانه کردن اسالم، سرانِ آن را کُ

داري را زیارت  هاي دین و از جمله نشانه برد به پایان می) ع(بیتی را با ذکر فضایل و مکارم حضرت امام رضا  24ي  سپس شاعر این قصیده
  : داند آرامگاه آن حضرت می

ع بطوس علی قبرِ الزکی بها  رِ /ارب   إن کنت تربع من دینٍ علی وطَ

  )همان(                                                                              

  !کنی داري می اك و شریف توقفی کن، اگر غم دین در دل داري و یا ادعاي دیندر شهر طوس در کنار قبر آن مرد پ: ترجمه

بع آن مردم را به دو گروه بهترین و بدترین تقسیم  در ادامه نیز به توصیف دو شخصیت متضاد، آن هم در یک بیت می پردازد و به تَ
  :کند می

هِم  لِّ هم هذا / قبرانِ فی طوسُ خیرُ النّاسِ کُ ر و قبرُ شرِّ ب من الع  

  )همان(                                                                             

  .آموزي است ي عبرت و درس ها و این مایه دو قبر در طوس است؛ یک قبر متعلق به بهترین مردم و دیگري متعلق به بدترین آن: ترجمه



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

707 

 

  :گوید جایی که می در این قصیده آن

من قربِ الزکّی وال  ما ینفَع علی الزکّی بقربِ الرجسِ من ضررِ/ الرّجس  

 هنٌ بما کسبتکلُّ امريٍ ر رِ / هیهات و فَذَ خُذْ ما شئت اَ ه یداه فَ   لَ

  )همان(                                                                                        

به این انسان شریف نیز به خاطر نزدیک بودن به این . برد از نزدیک بودن به این شخص پاك، سودي نمی انسان پلید و کثیف: ترجمه
هر انسانی در گرو اعمالی است که انجام داده است و تو هر یک  ]که حق کسی ضایع شود[بعید است . رسد شخصِ پلید و ناپاك، ضرري نمی

  آن را رها کن؛ خواهی برگزین یا از افعال نیک یا بد را که می

ب «: شود، چرا که به شیواترین بیان، به این آیه از قرآن اشاره دارد که ي شاعر نمایان می هاي تأثیر قرآن بر اندیشه نشانه س لُّ أمريء بما کَ کُ
  .هاي خویش است هر انسانی در گرو کرده) : 21: قرآن، طور(» رهینٌ

که  اي در عین این وي به طرز هنرمندانه. توان مشاهده کرد و هم هجو را هاي مدح را می هدر حقیقت در ابیات پایانی این قصیده، هم نشان
ي  این شاعر شهید عالوه بر قصیده. پردازد الرشید هم می ي کالمش به هجو هارون گشاید، در ادامه می) ع(زبان به مدح و منقبت امام ثامن 

ي لطیف خود  شود و با ذوق و قریحه را یادآور می) ع(ان خود، مناقب و فضائل امام رضا معروف رائیه به طور پراکنده در ابیات دیگري از دیو
  . نشیند به سوگ آن بزرگوار می

  :بندي کرد گونه تقسیم سروده این) ع(توان اشعار دعبل را که در شأن و مقام واالي آن حضرت  به طور کلی می

  : ي نظم کشیده اي این خصیصه را به رشته مندانهشاعر به طرز هنر): ع(ـ اشاره به فضل و دانش امام 1

عالی  لَ ابنُ موسی بالمحر د قَ لم الشریف / لَ ه الع   و سار بسیرِ

  )133. همان(                                                                               

  .هاي گرانقدر با رحلت او از دسترسی ما رفت ت کرد و دانشها سرآمد بود، از این دنیا رحل که در فضیلت) ع(امام رضا 

جی  لم والح والتقوي بک الح العلم ضمین  بک/ بک الدینُ والدنیا و انت  

  )178. همان(                                                                                                        

  .یزگاري و صبر و ذکاوت و دین و دنیا نهفته است و تو نگهدارنده و حافظ آن هستیدر تو دانش و پره

پوچی دنیا2   :ـ 

وي خالی شدن . ها مستحق نابودي است ي اطهار زیبا و پرخیر و برکت است و بدون آن ي دعبل؛ دنیا با وجود معصومین و ائمه طبق اندیشه
  :داند مصیبتی غیرقابل جبران می را) ع(ي اطهار  ي گیتی از وجود مبارك ائمه عرصه

 آلِ محمد و ما خیرُ دنیا بعد /لَّت حبالیها اذا ما اضم   اَال ال نُ

ت مصیبات الزمانِ وال أري  لَّ تَج / ت لَّ نا بالمصطفینَ تَج تَ صیبم  

  )همان(                                                                                          
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دهیم هرچند  آگاه باشید که دیگر ما به دنیا اهمیت نمی! از این دنیا، این دنیا چه ارزشی براي ما دارد؟) ص(بعد از رفتن خاندان محمد: 
پیامبر هاي دنیا همه بزرگ و غیرقابل تحمل هستند، ولی مصیبت ما به خاطر از دست دادن برگزیدگان خاندان  مصیبت. نابود شود و از بین برود

  .زائل شدنی نیست

م و سخاوتمندي امام رضا 3 رَ   :)ع(ـ اشاره به بخشش کَ

یا وفد النّدي   حقائبِ التلید والطریف / عودوا خفاف ال ! فَ

  )133. همان(                                                                                   

که معدن بخشش و بزرگواري بود ) ع(هاي خالی و ناامیدانه بازگردید، زیرا با رحلت امام رضا  مدانبا چ! اي جویندگان بخشش و کرامت
  .دیگر کسی نیست که به شما کمک کند

لَّ یومٍ    بنائله و ساریۀٌ تطوف / له سمحاء تغدوا کُ

  )همان(                                                        

 .بارد روز تا صبح می اي دارد که همچون ابرهایی پرباران در طول شبانه ان کریم و بخشندهدست) ع(امام رضا :

  :)ع(ـ اشاره به غربت امام رضا 4

ه المنایا  فُ تلح قذوف / اقام بطوس نأي ه   مزار دونَ

  )همان(                                                     

  .جاست یچیدند، مرقد و مزار او در طوس واقع است که راهی دور تا آنها او را در طوس در خود پ مرگ

 ه لُّ حم ها القبرُ الغریب هتونُ / أال أی بطوسٍ علیک الساریات  

  )170. همان(                                                                

  .بر تو ابرهاي پرباران شبانگاهی پیوسته ریزان باد! دارد ي که سرزمین آن، دور و بیگانه است و در طوس جايقبراي :

  :امیه، افشاگري جنایات آنان و دفاع از حریم اهل بیت ـ هجو بنی5

 ۀِ وانتحت من اُمی م ذئاب ته ععلیهم دراکاً أزمۀٌ وسنونُ  / د  

  )169. همان(                                                             

اهل (ها و مصائب به طور پیوسته و فراگیر بر آنان  را به جام بال و مصیبت دعوت کردند و بحران) اهل بیت(امیه آنان  صفتانی از بنی  رگگ:
  .وارد آمد) بیت

ۀٌ  و عاثت بنوالعباس فی یثَ ینِ عو ظنین / الد فیه ظالم م حکَّ   تَ

  )همان(                                                                    



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

709 

 

حکومتی فاسد که در آن هر انسان ظالم و مشکوکی به داوري و حکم کردن در میان . فرزندان عباس نیز در دین فسادي عظیم به پا کردند:
  .مردم اقدام کرد

هم  لَ لتُم علی اإلسالمِ او نوا جازوا علی/ قوم قَتَ مکَ تّی اذا استَ فر  ح   الکُ

  )107. همان(                                                                   

جویی و  امیه همان قومی هستند که شما با بهانه کردن اسالم، سران آن را کشتید ولی چون چیره شدند از روي کفر به انتقام بنی:
  .خواهی برخاستند خون

  :یشانو به شهادت رساندن ا) ع(ـ اشاره به مسموم کردن امام رضا 6

بین فارتَقی  نینُ  / جري الموت فی خیر النَّ   و لکنّنی فیما دهاك ظَ

  )179. همان(                                                                      

علی پیوست ولی درست است که مرگ در مورد پیامبر اسالم که بهترین پیامبران خدا بود نیز جاري گشت و روح بزرگ او به ملکوت ا:
  ).ي ا اند و به شهادت رسیده اي، بلکه تو را مسموم کرده تو با مرگ از دنیا نرفته[. من در مورد مصیبت بزرگی که بر تو وارد شد مظنون هستم

 بکاه فتی ررتُم بافتقاد رسولُ/ س  ینُ الحنیف اهللاِ والد  

  )133. مانه(                                                  

  .                                 اي خوشحال شدید که پیامبر خدا و دین روشنگر اسالم بر او گریه کرد به شهادت جوانمرد آزاده) دشمنان اهل بیت(شما 

را وقف توصیف  ي هنر خود وي همه. بخشد اي قوي می پایه "به شعر بکاء"دعبل از جمله شاعرانی است که با فصاحت و بالغت خود،     
سروده و با این مطلع ) ع(؛ مسبب آن است و در شعر خود، که آن را در رثاي امام رضا )ع(خراش امام کند که شهادت جان غم و اندوهی می

  :شود آغاز می

 تهلّت موعِ اسعینی بالد قرّت / أال ما ل الشؤونِ ل ماء تد قَ   ولو فَ

  )67. همان(                                                               

داند و معتقد است با شهادت آن امام بزرگوار، کلّ نظام هستی آرام و قرار  زده و اشکبار می زمین و آسمان را در غم فقدان ایشان مصیبت
عر استواري و پایداري خود را از است در این ش» مقاومت و استحکام«که همواره در ادبیات مظهر  »کوه«که  خود را از دست داده، به طوري

  : دهد کف می

ته األرض واسترجعت له کَ علی من ب /  ت   رؤوس الجبالِ الشامخات و ذَلَّ

  )همان(                                                                                                               

کشیدند و در » إنّا هللا و انّا الیه راجعون«هاي بلند بر او فریاد  هاي کوه کنند که زمین بر او گریست و قله می چشمان من بر آن کسی گریه:
  .مقابل او سر تسلیم و خشوع فرود آوردند

ده  لفق ت تبکی السماء ت / و قد أعولَ لَّ ها ناحت علیه و کَ م و أنج  
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  )همان(                                                                                                

  .اند کنند و از نورافشانی بازمانده سرایی می ریزد و ستارگان آسمان بر او نوحه نالد و اشک می آسمان در سوگ از دست دادن او می:

  ي تائیه قصیده

راینده و ي دعبل از منزلت و شهر بسیاري برخو ي تائیه در ادبیات عرب، قصیده ردار است تا جایی که شاید بتوان گفت این قصیده از س
در ادب فارسی است )) ع(در رثاي امام حسین (ي بسیار معروف محتشم کاشانی  این امر درست شبیه قصیده. خالق خود، مشهورتر گشته است

ن به ابیات ابتدایی آن است به خوبی درك شوند و هموا هایی که همه ساله در روز عاشورا برافراشته می که شهرت آن را با پرچم ره مزی
  .ي خاندان پیامبر سروده شده است هاي مداحی است که درباره از بهترین نوع شعر و شکوهمندترین نمونه هیتائقصیده ي . کنیم می

اند، مضامین آن تنها  د کردهانشا) ع(ي تائیه را در حضور امام  جایی که شاعر؛ قصیده ي این نوشتار آن بود که از آن گمان نویسنده
ا مطالعه ي دعبل  قصیده نیاي ادبی، نگارنده را به این حقیقت رهنمون ساخت که  ي دقیق این اثر ارزنده اختصاص به آن حضرت دارد ام

 115ي بلند  قصیدهاند و تنها یک بیت از این  نیز اشارتی فرموده» ظهور منجی«که وي حتی در ابیاتی به  مشمول موضوعات متنوعی است چنان
  : دارد) ع(بیتی اختصاص به امام رضا 

 ه لوات  / علی بن موسی ارشد اهللاُ امرَ لَ الص   وصلّی علیه أفضَ

  )61. همان(                                                                                   

  . ح کند و بر او آسان گرداند، بهترین درودهاي خداوند بر او بادکه خداوند کار او را اصال) ع(الرضا  بن موسی علی:

دو بیت دیگر را که اشاره به بارگاه ملکوتی ایشان در طوس دارد ) ع(هاي بسیاري نقل شده که خود حضرت  چنین در روایت هم    
  :افزایند می

فرات/ و قبرٌ بطوسٍ یالها من مصیبۀٍ    ألحت علی األحشاء بالزَّ

قائماً الی  ثَ اهللاُ  الحشر حتی یبع /رُبات ج عنّا الغم والکُ   یفرّ

  )همان(                                                                                 

ح قیامت و سوزاند تا صب ي شیعیان را در آتش غم میها دلاین اندوه و مصیبت، . چه مصیبتی بر دلم نشست براي قبري که در طوس است
  .که خداوند مهدي قائم را برانگیزد تا غم و اندوه را از دلهایمان بزداید یا تا زمانی

  

  ـ سنایی غزنوي4ـ2

ي تحصیل کردگان این مرزوبوم، به اجمال یا به تفصیل، اطالعاتی دارند، اما این مختصر  ي ادب فارسی، همه از زندگی این شاعر برجسته
  .ها را دارد زبانی با آن تنها صورت هم

حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی شاعر عارف و حکیم بزرگ اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم و از استادان مسلّم شعر فارسی «
مزارش در این شهر، که در شرق . درگذشت و به خاك سپرده شد 529در غزنه متولد شد و در همین شهر به سال  467وي در سال . است

  ).14: 1372شفیعی کدکنی، (» ونی قرار دارد، زیارتگاه مردم استافغانستانِ کن
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در کتاب » نصیرالدین ابورشید عبدالجلیل قزوینی رازي«که  تردید یکی از دوستداران صدیق آل علی و خاندان پیامبر بوده، چنان ي بیو«
  ).559: 1363صفا، (» النقص خود؛ سنایی را در ردیف رجال بزرگ و شاعران شیعه قرار داده است

  

  ـ شعر سنایی4ـ2ـ1

ها،  وي نخستین شاعر ادبیات فارسی است که اندیشه«. ي اشعار سنایی حاکی از طبعی پخته و قلمی استوار و خیاالتی دورپرداز است همه
  ).11: 1373درگاهی، (» گشاید هاي تصوف از طریق او در شعر و دنیاي آن راه می باورها و آموزه

. کرد کرد و با مدحِ هنرمندانه، حمایت امیر و سلطان را به خود جلب می ود که از طریق هنر شاعري خود زندگی میاو در ابتدا شاعري ب«
ام جوانی؛ بیشتر شاعر، در ایام میانسالی؛ بیشتر حکیم و باالخره در ایام پیري؛ صوفی گوشه 267: 1385مجروح، (» گیر وارسته از دنیا بود در ای .(

ي کلی  در آثار مسلّم وي هشت نوع درون مایه. هاي شعر سنایی بسیار متفاوت با هم هستند ي ذکر شده، درون مایه مرحلهمتناسب با همین سه 
هایی که لزوماً  هاي اخالقی، دینی و وعظ هاي مربوط به عرفان عابدانه، عرفان عاشقانه، درون مایه  مایه  درون: وجود دارد که عبارت است از

که سنایی بیش از هر چیز، به عنوان یکی از پیروان . نتقاد اجتماعی با چاشنی طنز، مدح، حکمت و تعقّل، هجو و هزلعرفانی محض نیست، ا
  ).17: 1377زرقانی، (» مسلک عرفان عابدانه و عاشقانه، معروف شده است

  

  ـ آثار سنایی4ـ2ـ2

شود، چند اثر منظوم دیگر هم دارد که  چهارده هزار بیت میسنایی عالوه بر دیوان قصاید، غزلیات، رباعیات و مقطعات که شامل حدود «
  : عبارتند از

  القلم، مکاتیب سنایی ي بلخ، تحریمۀ المعاد، کارنامه حدیقۀ الحقیقه، سیرالعباد الی

  آباد نامه، سنائی نامه، عشق التحقیق، عقل طریق: آثار منسوب به سنایی

ا توسط استاد بزرگی هم ي مذکور به نام سنایی شهرت یافته، چهار منظومه اند چون مدرس رضوي به عنوان آثار مسلّم او چاپ شده ام.  

نامه، زادالسالکین، بهرام و  غریب: اند که به هیچ وجه با کارهاي سنایی تناسبی ندارد از قبیل آثار دیگري نیز از قدیم به سنایی نسبت داده
ها را در شمار آثار  ي و یا از آثار منظوم متأخران است، استاد مدرس رضوي نیز آننوروز که یا نام دیگري است براي برخی از آثار قبلی و

  .)19ـ20: 1372شفیعی کدکنی، (» اند سنایی نپذیرفته

  

  هاي رضوي سنایی ـ سروده4ـ2ـ3

ترین قصیده  دیمیطور که پیش از این اشاره کردیم، در ادب فارسی، این حکیم سنایی غزنوي است که دیوان اشعارش را مزین به ق همان
ظاهراً پیش از وي  کهرا از آنِ خود کرده » الرضا بن موسی علی«ي طوس نموده است و نخستین چکامه در مدح  الشموس خطه در مدح شمس

  : و با مطلع »هشتم در نعت امام«اي استوار با عنوان  وي در مدیحه. کسی در مقام مدح ایشان برنیامده است

  دشوار تو را به محشر آسان/ ان دین را حرمی است در خراس
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  : پردازیم هاي آن می و به سبک خراسانی؛ زبان به بیان فضایل و مکارم ایشان گشوده است که در ادامه به شرح درون مایه

در  هر کس مرا با دوري وطنم زیارت کند،: که) ع(ـ اشاره به بارگاه ملکوتی آن حضرت در شهر خراسان و نیز این حدیث از امام رضا 1
  :هاي اعمال، هنگام عبور از پل صراط و در پاي میزان هنگام توزیع نامه: روز قیامت در سه مورد به یاري او خواهم شتافت

  دشوار ترا به محشر آسان / دین را حرمیست در خراسان 

  )451: 1320سنایی، (                                                                    

ستن سایر مردم به ایشان؛ سالـ ا2 در این سرزمین ـ طوس ـ آرمیده و در این مدت، ) ع(هاست که حضرت امام رضا  شاره به توسل ج
ي رضویه همواره ملجأ عاشقان آن بزرگوار  ي شریفه روضه. اند الشأن شتافته خالیق از اطراف و اکناف جهان به زیارت مرقد مبارك امام عظیم

  :یی به خوبی به این مهم اشاره کردهبوده و هست که سنا

  پیوسته درش مشیر غفران/ همواره رهش مسیر حاجت 

  چون عرش پر از فرشته هزمان / چون کعبه پرآدمی زهر جاي 

  )همان(                                                                                   

  :ـ وصف عظمت و مقام بلند ایشان3

   دعوي نه و با بزرگ برهان/ ن نه درو و او اولواالمر قرآ

  )همان(                                                                                    

ما «فرمایند  میخود در این باره ) ع(باشند؛ امام رضا  می) ص(ي پاك پیامبر  چنین به این نکته اشاره دارد که ایشان از سالله ـ سنایی هم4
  ).319: 1368عطاردي، (» باشیم شرافت نسب داریم، فرزندان ما فرزندان انبیاء هستند و ما نیز فرزندان اوصیاء می

  در او جان ایاوص دیساز / در او تن  ایانباز خاتم 

  )همان(                                                                        

  :ه برکت داشتن حضور آن حضرتـ اشاره ب5

  آن تربه به روضه کرده رضوان / آن بقعه شده به پیش فردوس 

  )452. همان(                                                                                       

  :کند اشاره می 1»الذهب سلسلۀ«وف داند و با این تعبیر به حدیث معر می» هاي توحید ي شرط از جمله«ـ وي ایشان را 6

                                                        
  این حدیث که در فارسی مرادف سلسله . شود که معصوم به اسناد از پدرانش نقل کند الذهب به حدیثی گفته می سلسلۀ: الذهب ـ حدیث سلسلۀ1

اند و  ي کثیري آن را نوشته به هنگام ورودش به نیشابور نقل شده و عده) ع(باشد، به طور خاص حدیثی است که از امام رضا  طال می) زنجیر(= 
ن شروطها«: آن حدیث چنین است ي  کلمه: »کلمه الاله االّ اهللا حصنی فمن قالها دخل حصنی و من دخل حصنی أمن من عذابی، بشرطها و أنا م

هر کس آن را بگوید، داخل حصار من شده و هر کس داخل قلعه و حصار من شود از . ، دژ و حصار محکم من است)الاله االّاهللا( توحید
ا در صورتی  84: 1368عطاردي، (ها هستم  هاي آن عمل شود و من یکی از آن شرط که به شرط عذاب من در امان است؛ ام.(  
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  هاي ایمان از حاصل اصل/ هاي توحید  ي شرط از جمله

  این دعوي کرده در خراسان / زین معنی زاد در مدینه 

  )همان(                                                                                   

  ):ع(ـ اشاره به عصمت امام 7

  با عصمت موسی آل عمران/ سی آل جعفر در عهده مو

  )همان(                                                                                       

  :کند معرفی می) ص(ـ سنایی در این قصیده، ایشان را به عنوان جانشین پیامبر 8

  بر جمله زکافر و مسلمان/ بر دین خدا و شرع احمد 

  چون او سزد از خداي، احسان / بود از رسول، نایب چون او 

  )همان(                                                                                               

  :ـ اشاره به غربت ایشان9

  دل در غم غربت تو بریان / اندر ملک امان علی راست 

  )453. همان(                                                                             

  :ـ اشاره به ناپایداري پیمان مأمون10

  وي ایزد بسته با تو پیمان/ اي مأمون کرده با تو پیوند 

  وان پیمانت گرفته دامان/ این پیوندت گسسته پیوند 

 )452 .همان(                                                                  

  

  :ـ وصف قدرت اعجاز و کرامت ایشان11

  درنّده شده بچنگ و دندان/ از بهر تو شکل شیر مسند 

  برهان تو خوانده بود بهتان/ آن را که زپیش مأمون 

  اقرار دو شیر ساخت درمان / با درد جحود منکرش را 

  )همان(                                                                          
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به : گویند کنند مثالً می ها نقل می از تو حکایت: توهین و جسارت کرد و گفت) ع(به امام » حمدین بن مهران«جریان از این قرار بود که «
یر واقعی شوند، به صورت ش کنی، آن دو عکس شیر را که در پشتی خلیفه دیده می گویی و معجزه می دعاي تو باران آمده و اگر راست می

  ).367: 1368عطاردي، (» را خوردند» حمدین بن مهران«به امر خدا چنین کرد و شیران ) ع(درآور تا من را تکه تکه کرده و بخورند، حضرت 

  :ي خود، که با مطلعِ چنین در دیگر قصیده سنایی هم

  »دل خوبان عالم را وفا کو/ بینم دوا کو  جهان پردرد می«

هاي ناامیدي و نگرانی از همان ابتدا در این  نشانه. کند را زینت بخش دیوان اشعار خود می) ع(الرضا بن موسی علی شود، نام امام آغاز می
پردازد، سپس  آورد می ی براي آدمی به ارمغان میفاني ایدنهایی که این  ي در این قصیده، نخست به بیان درد و رنجو. زند شعر موج می

  :شود به عبارت دیگر ابیات نخستین این قصیده به نحوي؛ معاد را متذکّر می. دهد ، دوزخ و عقل اختصاص میي خود را به بیان بهشت  سروده

  دست پردرد و رخ چون کهربا کو/ ور از دوزخ همی ترسی شب و روز 

  و لیکن خواجه را در کف بها کو  / بهشت عدم را بتوان خریدن 

  )571. همان(                                                                                                          

  دهد؛ سوق می» اصول دین«هاي خود را به سمت دیگر  شود و اندیشه پس از آن به آرامی وارد مباحث دیگري می

  :توحید) الف

  سحرگاهان تو را پشت دوتا کو/ درین ره گرهمی جویی یکی را 

  شان گوا کو   و لیکن گاه معنی/ ید تو را ام به دعوي هر کسی گو

  )همان(                                                                                       

  :و یتیم بودن ایشان) ص(نبوت و اشاره به حضرت ختمی مرتبت ) ب

  یتیمی در عرب چون مصطفی کو / سراسر جمله عالم پر یتیم است 

 )همان(                                                                                                          

        

  :امامت؛ وصف مقام برخی امامان) ج

  ولی شیري چو حیدر با سخا کو/ سراسر جمله عالم پر زشیر است 

  وشهیدي چون حسین کربال ک/ سراسر جمله عالم پرشهید است 

  )همان(                                                                                                      

ي  کند و در نهایت سلسله یاد می) س(و حضرت فاطمه ) ع(، حضرت علی )ص(جالب است که وي در چند بیت متوالی به ترتیب از پیامبر 
  :کشاند می ها را به امام هشتم این ستایش
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  امامی چون علی موسی الرضا کو / سراسر جمله عالم پر امام است 

  )همان(                                                                                                        

  :پردازد را قطع کرده و به مدح سایر پیامبران می) ع(ي اطهار  جا، مدح ائمه همان

  ولی مردي چو موسی با عصا کو/ مرد است  سراسر جمله عالم پر ز

  ولی حسنی چو یوسف دلربا کو/ سراسر جمله عالم پر ز حسن است 

  ولی دردي چو ایوب و دوا کو/ سراسر جمله عالم پر ز درد است 

  ولی تخت سلیمان و هوا کو  / سراسر جمله عالم پر زتخت است 

 )572ـ573. همان(                                                                             

 

  گیري نتیجه ـ   5

دعبل : یابد و در شعر عربی با شاعر شهید شود و تا روزگار ما ادامه می سخن از این امام همام در شعر فارسی، از قرن ششم با سنایی آغاز می
ي جاودانه و قدسیِ خاصی پیدا  ز شدت برجستگی ادبی و دلدادگی ایمانی، چهره و جلوهشایان ذکر است که هر دو این شاعران ا! خزاعی
  .اند کرده

بیتی  115ي بلند  ها، نگارنده را به این نتیجه رهنمون ساخت که دعبل بدون احتساب قصیده جستجویی دقیق در سرتاسر دیوان اشعار آن
بیت با مضامینی همچون مدح و منقبت و مرثیه به بیان فضایل و مکارم  75، در )که بیشتر در بیان فضایل و مکارم اهل بیت است(تائیه 
از جمله عواملی که موجبات سرودن اشعاري از این دست . بیت در این باره دارد 39این در حالی است که سنایی تنها . االئمه پرداخته است ثامن

الرضا گذرانده، از  بن موسی عمر با برکت خود را در زمان حیات امام علی را براي دعبل فراهم آورد، همین بس که بگوئیم وي، قسمتی از
ي تائیه است، در حضور ایشان انشاد فرموده و  ها داشته، ماندگارترین شعر خود را که همان قصیده شده، با ایشان مالقات یاران وي محسوب می

  ! دبوبه طور اجمالی به درك کاملی نسبت به این شخصیت آسمانی رسیده 

. هایش نمود بیشتري بیابد در سروده) ع(ي این عوامل دست به دست هم داد تا از دعبل شاعري بسازد که سیماي تابناك امام رضا  همه
هاي یکسانی دارند به  آورد این است که طرفین مورد بررسی گاهاً اندیشه ی با خود به ارمغان میقیتطبتوان گفت دستاوردي که هر پژوهش  می

باشند چنانکه در این مختصر مشاهده شد سنایی و دعبل در  هاي ذهنی هر مولّد ادبی در موضوعی خاص تقریباً مشابه هم می دغدغهعبارتی 
و اشاره به فضل و ) ع(ضمن مدح امام رضا ) ص(، اشاره به بارگاه ملکوتی ایشان، مدح خاندان پیامبر )ع(اشاره به غربت امام : چون مواردي هم

م آن حضر رَ   .هاي یکسانی داشتند ت؛ دیدگاهکَ

اي است، وي با بیان  هایی نیز با هم دارند و آن اینکه در شعر دعبل غم و اندوه، موضوع برجسته ، تفاوتها شباهتو لیکن با تمام این 
نشانی از این غم و یأس  کند، اما در اشعار سنایی عواطف و احساسات خود راجع به درگذشت امام رضا؛ خواننده را با خود همراه و متأثر می

 .شود نمی افتی
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات : تهران. ي سیاسی دعبل خزاعی کندوکاوي در حیات و اندیشه). 1388(رضا  میرزا محمد، علی 
  .رهنگیف

  .نهضت زنان مسلمان: جا بی. فرزدق در مکه، دعبل در مرو: مردان خدا). 1362... (ناصح، اسدا 

  .ي انتشاراتی قدس رضوي مؤسسه: مشهد. و مدایح رضوي) 2ج . (هاي اجابت کوچه). 1385. (نظافت، مجید 

  .معین: تهران. مدح داغ ننگ بر سیماي ادب فارسی). 1374. (پور، نادر وزین 

  .توس: تهران. فنون بالغت و صناعات ادبی). 1361. (الدین همایی، جالل 
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٢٤٢  

 معین محمد هاي تحقیقاتی دکتر بررسی و تبیین اولویت
  

 1چوري شادپور زهرا

  
  چکیده

هاي  ترین مسئله اند تا مهم مسئله، رکن اصلی هر پژوهش علمی است و محقّقان بزرگ ادبی، همواره تالش کرده
ها و عالئق شخصی،  اتی خود را بشناسند و آنها را به دیگران معرّفی کنند و خود نیز با توجه به تواناییحوزة تحقیق

  .برخی از مسائل را انتخاب کرده، به پژوهش دربارة آنها بپردازند و نسبت به حلّ آن مسائل اقدام کنند
ت فارسی است که توانست در کمتر از ده دکتر محمدمعین از پژوهشگران برجستۀ معاصر، در حوزة زبان و ادبیا

او با . هزار روز از حیات علمی خود پس از دوران تحصیل، بیشتر از سی هزار صفحه کار تحقیقی، عرضه کند
ل تحقیقات ادبی ایران،  ات پرداخت و توانست در سیر تحو رویکردي تازه، به امر آموزش و پژوهش در زبان و ادبی

  .ورده، آثار علمی با ارزشی از خود به یادگار گذارداي به دست آ جایگاه ویژه
در این مقاله کوشش شده است تا با دقّت و درنگ در کارنامۀ پژوهشی ایشان، مهمترین مسائل مورد توجه دکتر 

هاي تشخیص مسئله و چگونگی حلّ  آشنایی با روش. معین در حوزة تحقیقات ادبی مورد بررسی و کاوش قرار گیرد
هاي درست  سازد، تا عالوه بر روش الي متونی که تألیف یا تصحیح نموده است؛ این امکان را فراهم می بهآنها، از ال

 .ها فراهم گردد هاي تحقیقی، برپایۀ این روش تحقیق امکان نگارش مقاله و کتاب

  
  

ت :هاکلیدواژه دمعین مسئلۀ تحقیق، اولویهاي تحقیقاتی، دکترمحم .  

                                                        
 رسیکارشناس ارشد زبان و ادبیات فا - 1
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  مقدمه
بی در ایران، طوالنی است و به دنبال تأسیس دانشگاه، و آشنایی محققان تحصیل کرده، با مراکز سابقه پژوهش اد

هاي  از آنجا که قابلیت. علمی سایر کشورها، و همچنین آثار محققّان خارجی، پژوهش آنها روشنمندتر شده است
نش خود در مواردي خاص بیفزاید، به دهد تا به کشف مجهوالت بپردازد و بر دا پژوهش، این امکان را به انسان می

اي  اطالعات بیشتري دربارة آن برسد و موجب بهبود و ارتقاي آموزشی شود؛ لذا شایسته است که ابتدا بر حلّ مسئله
  .اي باشد هدف در پی پاسخ به مسئله اي بی نه این که به گونه. معین و تعریف شده، متمرکز باشد

مندان به تحقیق، پی  هاي مختلف، گشودن راهی براي عالقه حیات علمی در رشتهتوان ادامۀ  تحقیقات ادبی را می«
هاي پیشینیان و مطالعه در سیر عقاید و آراي آنها، کوشش در حفظ آثار ادبی و اشاعۀ ذوق سلیم در  بردن به اندیشه
ترین  عرصه، از گسترده و این تحقیقات از جهت فراوانی، تنوع و نیز از جهت تعداد پژوهشگران این. مردم دانست

  )7:  1386رضی، ( » .رود ژوهشی به شمار می هاي پ حوزه
دار، براي پرداختن به آنها ، امري الزم و ضروري به  هاي اولویت لذا آشنایی با مسائل مهم آن و تشخیص مسئله

  .رود شمار می
هاي تحقیقات زبانی و ادبی ایران  زهمایه روزگارما، آثاري ارزشمند در حو دکترمعین، از محققان برجسته و گران

دهد او توانسته عالوه بر تشخیص درست مسائل مهم پژوهشی در روزگار خود، در فرصتی کوتاه،  نوشته، که نشان می
ی نیز برجاي بگذارد آثار مهم.  

ر استادان ، امکان تدریس در دانشگاه تهران، در کنا»نخستین دکتر در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی « کسب عنوان 
خود و آشنایی با مراکز علمی سایر کشورها و آثار محققان خارجی را برایش فراهم آورد و از این طریق توانست رنگ 

نویسی، در تماس با  هاي تصحیح متون و فرهنگ و آنچه که از تجربیات او در رشته. اي به تحقیقات ادبی خود بدهد تازه
  .؛ در آثارش انعکاس یابدمستشرقان فرنگی، برایش حاصل شده بود

هاي حوزة تحقیقاتی دکترمعین معرّفی شود و نشان  ها و اولویت ترین مسئله در این مقاله کوشش شده است تا مهم
شناسی و فرهنگ  هاي تحقیق و رویکرد به مباحث لغوي، زبان داده شود که تشخیص درست او در یافتن ضرورت

  .در حوزة زبان و ادبیات فارسی گردیده است نگاري باعث به وجود آمدن آثار ارزشمند
  

  هاي تحقیقاتی دکتر معین   اولویت
هاي  ترین مسئله کردند تا مهم مسئله، رکن اصلی هرپژوهش علمی است ومحقّقان بزرگ ادبی، همواره تالش می 

ها و عالئق شخصی،  اناییحوزة تحقیقاتی خود را بشناسند و آنها را به دیگران معرفی کنند و خود نیز با توجه به تو
  .برخی از مسائل را انتخاب کرده، به پژوهش درباره آنها بپردازند و نسبت به حلّ آن مسائل اقدام کنند

  :شماریم می ترین مسائل مورد توجه دکتر معین را در حوزة تحقیقات ادبی بر جا مهم در این
  

  فرهنگ لغت
رسید؛ داشتن یک فرهنگ  هاي زبانی و ادبی مهم به نظر می ژوهشیکی از مسائلی که از نظر دکتر معین  در حوزة پ

سازد،  هاي موجود نه تنها نیاز طالبان علم و ادب را برآورده نمی او به خوبی دریافته بود که فرهنگ. لغت مناسب بود
نبودند؛ از نظر  بلکه بیشتر آنها ناقص و نارسا بوده و چون گردآورندگان آنها، با اصول و مبانی تدوین فرهنگ، آشنا

  . کیفیت و اعتبار، ارزش چندانی ندارند
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هاي نسل  ي تألیف فرهنگی بود که نیازمندي آمده از دیر باز در اندیشه» فرهنگ فارسی«وي چنانچه در مقدمۀ 
و تدوین حواشی و تعلیقات آن، نخستین گام را در این راه، » برهان قاطع«لذا با تصحیح متن . معاصر را رفع کند

  )چهل و چهار:  1371معین ، .( اشتبرد
در زمانی که زبان دري منتشر شد، مردم قلمرو .ایرانیان بسیار دیر به فکر تدوین فرهنگ لغت افتادند«از طرف دیگر

اي براي  این تقاضا  مقدمه. هایی نیازمند دانستند تا زبان دري را به ایشان بیاموزد زبان پهلوي، خود را به کتاب
  )شصت و هفت : 1362نفیسی ، (» .ان دري شدنویسی زب فرهنگ

چه تا  وپس از آن، اگر. است» لغت فرس«اسدي طوسی معروف به » ي  لغت نامه« ترین کتاب در این زمینه ،  قدیمی
صحاح الفرس ، برهان جامع ، انجمن (ها  قرن هشتم فرهنگ لغت مشهوري تدوین نشد، اما همان تعداد محدود فرهنگ

هاي زبان دري را  گر رهایی بخشیده؛ پایه هاي تازنده و حکومت و فرهنگ فارسی را از تاخت و تاز زبان زبان... ) آرا و 
  . استوار نمودند

تا این . نویسی ، اثري شایسته ، پدید نیامد پس از چندي کار به سهل انگاري و ساده اندیشی گذشت و در فرهنگ
برهان «هاي فارسی چون فرهنگ  جمله هند، به تألیف و تدوین فرهنگها از  زبانان سایر سرزمین که در قرن نهم، فارسی

  . روي آوردند» قاطع
شد و  زبان در هند افزوده می هاي پادشاهان مسلمان و فارسی به این دلیل که در قرن نهم، هر روز بر تعداد سلسله

ها بود  ن همۀ این دربارها و حکومتمردم آنجا که از ایران دور بودند بیش از پیش به یاد گرفتن زبان فارسی که زبا
  .هاي بزرگی که کردند به سبب آن که اهل زبان نبودند، اشتباهات بسیاري داشتند اما با وجود خدمت. شدند نیازمند می

هایی در  و به تقلید از دانشمندان هند، باز کتاب 13در ایران نیز ـ که دنبالۀ کار را رها کرده بودند ـ در نیمۀ اول قرن 
  .ت فارسی تألیف شدلغ

هاي تألیف شده در ایران ، ترکیه و هندوستان  هاي خود متوجه شد که بسیاري از فرهنگ دکتر معین، در پژوهش
لغت فرس ، صحاح الفرس و برهان قاطع، لغات عربی : بعضی از آنها مثل : اي هستند از جمله داراي نواقص عمده

  .اند غیاث اللّغه و آنندراج همه لغات فارسی و عربی را ضبط نکرده: ونو برخی دیگر چ. مستعمل در فارسی را ندارند
تر  ومهم. اند ه ها که ضبط شده، در ضبط صحیح تلفّظ آنها دچار اشتباه  گردید از طرف دیگر همان مقدار از لغت

  .اند ودداري کردهاین که از بین معانی متعدد لغات، به یک یا دو سه معنی اکتفا نموده، از ذکر مثال و شواهد خ
شود و گاهی پیدا کردن  ها یافت نمی دکتر معین دریافته بود که بسیاري از لغات مورد نیاز جامعه،  در این فرهنگ

وي معتقد بود که باید در لغت فارسی اثري جامع . آید ها، غیر ممکن به نظر می یک  واژة علمی و فنی از میان آن
و عالوه بر آن نه تنها بر پایۀ دانش روز و . هاي گذشته باشد ل این زبان در قرننماي تحو تألیف شود تا آینۀ تمام

  هاي زبانی معاصر نوشته شود، بلکه عامۀ مردم هم بتوانند از آن استفاده نمایند  ویژگی
ی و نویس از این رو در فرهنگ فارسی خود تالش کرد ، نه تنها این نیاز را برآورده سازد؛ بلکه، راه درست فرهنگ

  : هاي زیر مد نظر او بود لذا تدوین فرهنگ. شرایطی را که براي این کار الزم است ، اشاعه دهد
 )ایمنولوژیک(شناسی زبان فارسی  ـ فرهنگ ریشه1

 ـ فرهنگ تاریخی 2

و هاي راه یافته در زبان فارسی از ترکی، تازي ، مانویی ، هندي ، اروپایی  ـ فرهنگ بزرگ همراه با شواهد واژه3
  ها ها ، متضادها و مشابه هاي عامیانه ، ترکیب لغت

  ) 28:  1369روشن ، . رك(هاي مختلف علمی  ـ فرهنگ اصطالحات رشته4
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خوانان را بگشاید و  گویان و فارسی از نظر او تألیف فرهنگی جامع که بتواند همه مشکالت لغوي  فارسی
چنانچه خود در مقدمۀ . اي آهنین است محتاج پشتکار و ارادهنیازهایشان را برطرف سازد؛ امري ضروري و الزم ، اما 

  :فرهنگ به این موضوع اشاره کرده است
که معلم بود و اراده اي آهنین داشت هدف دیدرو و داالمبر را تعقیب » الروس «ي  نامه پیرالروس مؤسس لغت« 

ي معلوماتی را ـ که امروزه  یب الفبائی همهکتابی تألیف خواهم کرد که در آن ، هر کس ، به ترت«: گفت  کرد و  می می
برم و در  ام، آن را براي شخص خود به کار نمی ثروتی که من کسب کرده. سازد ـ به دست آورد مغز بشري را غنی می

کند و از نظر  این کار هم چیزي از دست نخواهم داد زیرا تمتّعاتی که تنها فردي و شخصی باشد، قلب را تهی می
بیند ـ با  نگارنده نیز ـ هر چند چنین شایستگی را در خود نمی» .آید پرستی بیهوده به شمار نمی جز خود سعادت واقعی

  )چهل و چهار: 1371معین ؛(» .رود و امید دارد که توفیق یابد هاي آهسته به همان راه می گام
وسط فارسی را  ـ از لحاظ بود که از آن میان فرهنگ متهاي مختلفی را ریخته  دکتر معین طرح تدوین فرهنگ

هاي بزرگتر و کوچکتر است و  اوالً این فرهنگ حد وسط  فرهنگ« : حجم ـ براي انتشار انتخاب نمود زیرا به گفتۀ وي
ي اول، بدین فرهنگ، بیش از  ثانیاً احتیاج جامعه در مرحله. هاي دیگر قرار داد توان آن را اساس طبع فرهنگ می

  )چهل و هفت: ن هما(».هاي دیگر است فرهنگ
؛ اما هایش را نیز آماده کرده بودند چه ایشان در نظر داشتند که فرهنگ مشروح را نیز چاپ نمایند و حتی فیش اگر

  .ترجیح دادند نخست فرهنگ متوسط را به چاپ برسانند 
ه طور مستقیم و از لحاظ تاریخی را ب ها در فرهنگ مشروح بسیاري از معانی تاریخی لغات ، ریشه و استعمال آن 

ها  شفاهی از استادانی نظیر فرزوانفر، مینوي، عالمه قزوینی و نیز مستشرقان غربی، به دست آورده بودند که در این فیش
از میان این . آمده است و قرار بود در تدوین فرهنگ اصلی که همان فرهنگ نهایی است؛ مورد استفاده قرار گیرد

  )72:  1387معین ، . رك.(گ متوسط یا متعارف نام گرفتمصالح ، بخشی بیرون کشیده؛ فرهن
  

  تصحیح نسخه
او . رسید ، تصحیح نسخه بود هایی که از نظردکتر معین درحوزة تحقیقات ادبی، مهم به نظرمی یکی دیگر از مسئله

ر دست داشته ها د دانست که پژوهشگران براي تحلیل و تفسیر درست از متون ادبی،  باید متنی پاك و درست از آن می
  . رو در تصحیح متون ، تالش نمود با شیوة عملی به ارائۀ معیاري براي تصحیح انتقادي متون بپردازد از این. باشند

هاي خطی مرتبط با  نخست جستجو براي شناسایی نسخه: براي تصحیح متون، دوشیوه باید توسط مصحح طی شود
  )174:1369مایل هروي،.(ی شناخت علمی از نسخ خطییک متن و دیگر تصحیح بر اساس شناخت مزبور؛ یعن

سخ خطی، آن در این روش، منتقد باید، پس از به دست آوردن کهن ها را با هم  ترین نسخه خطی متن و دیگر نُ
نها را از نظر اصالت،  ها بپردازد و آ ترین موارد اختالف را ثبت نموده، سپس به ارزیابی نسخه مقابله نماید و جزئی

به نسخۀ ) هاي اصلی و فرعی  شناخت نسخه( ها  صحت و ضبط، بررسی و طبقه بندي کرده؛ با تبارشناسی نسخه قدمت،
: 1372زرین کوب،.(هاي معتبر به تصحیح اقدام نماید ها و گزینش نسخه بندي نسخه و بعد از طبقه. درست دست یابد

  )145ـ143
دهد که این دو  صی نام نبرده؛ اما بررسی آثارش نشان  میي خا چه دکتر معین براي تصحیح ، از روش یا شیوه اگر

  . شد ها نزدیک می هاي خطی مد نظرداشته، عمالً با همین شیوه به متن کار مهم را در  تصحیح کتاب
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اودر آثار تصحیحی، ضمن یادآوري این مطلب که براي شناساندن نام درست کتاب و مؤلّف آن ، ژرف کاوي 
از تصحیح یک اثر ضمن ارائۀ اطّالعات جامع دربارة نویسنده آن، به نشر و احیاء آثار قدما بسیار الزم است؛ بعد 

. ك. ر.(است او حتی با آوردن حواشی و تعلیقات بر آثار تصحیح شده، بر ارزش علمی اصل کتاب افزوده. پرداخت
  )چهار:1342خلف تبریزي ،

هاي  ها ، مسئله الي متن ز پرداخته و با نهایت دقّت از البهها نی عالوه بر آن، دکتر معین به تصحیح انتقادي کتاب
تصحیح انتقادي متون « زیرا. ها ، پاسخ دهد ها را بیرون کشیده ، تا به ابهامات متن اساسی مربوط به نویسندگان آن

ب پژوهشی را بداند و به قول ویلس ایجاب می یک «: نکند که مصحح بسیاري از مسائل علمی و تاریخی و دیگر شُع
مصحح شایسته و » توجه باشد هاي ادبیات ، زبان و یا زندگانی عصر مولف بی یک از جنبه تواند به هیچ مصحح نمی

دان و  شناس ، لغوي و فلسفه شناس و منتقد، مورخ و نسخه شناس ، خط مطلوب کسی است که در آنِ واحد ،     کتاب
  )17:1369مایل هروي،(».آگاه به موضوع متن باشد

هاي موشکافانه خود، نام  با سود جستن از متن کتاب و استنباط» جامع الحکمتین « ه عنوان نمونه در تصحیح ب
... ها و  هاي خطی آن، رسم الخط نسخه ناصرخسرو، روزگار او، سرزمین محل زندگی وي، سبب تألیف کتاب، نسخه

 1332ناصر خسرو ، .رك.(در حاشیه ذکر نموده است ها را را با دقت مورد بررسی قرار داده و موارد اختالف نسخه بدل
  ) 17ـ  2: 

در . کند هاي مؤلف آن ، نظامی عروضی، را یادآوري و تصحیح می و یا در تصحیح چهارمقاله در چند جا لغزش
 نماید تا متن درست و نیز همین مراحل را  براي تصحیح نسخه طی می» جوامع الحکایات « و » عبهرالعاشقین « تصحیح 

  .معتبر در اختیار خواننده قرار دهد
  

  دستور زبان فارسی
بین تصحیح « وي معتقد بود که . هاي پژوهشی مهم از نظر دکتر معین ، دستور زبان فارسی بود یکی دیگر از مسئله

اطّالع از هاي لغت و  زیرا تصحیح متون جز با مراجعه به کتاب. متون و لغت و دستور رابطۀ متقابل و بینابینی وجود دارد
ر نیست هاي  شده و نسخه هاي نظم و نثر چاپ بنابراین پژوهشگر باید با مراجعه به متن. قواعد صرف و نحو و زبان میس

خطی و همچنین با استفاده از تحقیقات گذشتگان و معاصران ـ شرقی و غربی ـ دستور زبان فارسی و فرهنگ لغت 
هایی که در  از نظر ایشان متن. در تصحیح متون مورد استفاده قرار گیردتدوین کند و همین دستور زبان و فرهنگ لغت 

یابند نقاط تاریک لغت و دستور را روشن  کرده، موجب تجدید نظر دربرخی از  شوند و انتشار می آینده تصحیح می
  )2و 1: 1341معین ، .رك. (قواعد دستوري خواهند شد

. کند ربارة دستور نوشته است،  صحت این دیدگاه را تأیید       میهایی که د هاي تصحیح شده و رساله تنوع کتاب
  . توان رابطه بین تصحیح انتقادي ، دستور زبان و لغت شناسی را مشاهده نمود و در آثار او می

هاي نوشته شده  تا قبل از آن ، کتاب. اصول دستور نویسی، قبل و بعد از قرن سیزدهم هجري قمري، متفاوت است
ها کلمه به سه  هاي صرف و نحو عربی بودند که در آن یران و چه خارج از آن، برگرفته و یا ترجمه از کتابچه در ا

  .شد اسم ، فعل و حرف تقسیم می: نوع
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هایی به نام  آمدنامه ها یا  اگرچه دستورنویسان هندي، براي آسانی در آموزش صرف افعال فارسی ، جزوه
نخستین کتاب قواعد دستورزبان ـ به صورت جامع و مستقل ـ  در ایران، در قرن  فراهم کردند ؛ اما 1ها نامه آمدن

  و توسط مالّعبدالکریم 
البته این کتاب هم صبغۀ زبان خالص فارسی را نداشت و . تألیف شد» قواعد صرف و نحو فارسی« ایروانی به نام 
  )255:1374رزمجو،(.اي از قواعد زبان عربی به فارسی بود    هم تقلید و ترجمه

کسی که براي اولین بار، اصول و قواعدي جدا از اصول عربی ، براي زبان فارسی انتخاب نمود و پا از دایرة ترجمه 
هاي دستورنویسی اروپایی را نیز او براي  اگرچه شیوه. و تقلید از زبان عربی بیرون نهاد؛ میرزا حبیب اصفهانی بود

  . دبار وارد زبان فارسی نمو اولین
اسم، صفت، ضمیر، کنایات ، فعل، فرع فعل، : خود، کلمات فارسی را به ده گونه» دستور سخن«میرزا حبیب در 

دستور نویسان بعدي نیز تقریباً به پیروي از . ، ادوات و اصوات تقسیم کرد)به جاي قید(حروف ، متعلقات فعل 
  .هاي خود را تدوین کردند دستورهاي غربی، کتاب

ز زمان تدوین رساله دکتراي خود، دریافت که اسناد و مدارك باید از نظر درستی متن نقد شوند تا دکتر معین ا
یابی و درك لغت و تأمل  و از طرف دیگر مفهوم دقیق محتواي این اسناد، باید به کمک ریشه. نها اعتماد نمود بتوان به آ

  . هاي نادرست نینجامد درباره آنها، به برداشتدر مورد نحوةکاربرد قدما، به دقت مشخص گردد تا نقد و قضاوت 
هاي تصحیح متون و دستور زبان مشخص کرد؛ به همراه لزوم  این دو نکته که خط سیر مطالعات او را در زمینه

  .هاي دستوري در پنج بخش کشاند داشتن دستور زبان فارسی، او را به سمت تدوین و نگارش یادداشت
تدوین دستور « منتشر شد متضمن این نکته بود که از نظر او» طرح دستور زبان«نوان هاي دستوري وي که به ع رساله

ات و فرهنگ لغات محلی و با توجه به اوضاع و مقتضیات کنونی، در صورتی  کامل زبان فارسی ، مانند تاریخ ادبی
به متن دستورهایی که تا آن  و این نیز بیش از مراجعه. امکان پذیر است که مباحث مختلف آن مورد تدقیق قرار گیرد

هاي دیگر راجع به زبان فارسی نوشته شده ، محتاج به استقراي تام ـ یا نزدیک به آن ـ در  زمان به فارسی و به   زبان
  ) 2:  1341معین ، (».هاي نظم و نثر و زبان تخاطب فارسی زبانان است متن

شد یا از روش گرامرهاي فرانسه تقلید  ان، تدریس میکه دستور زبان فارسی که در مدارس آن زم با توجه به این
و همچنین با پی بردن به این نکته و بررسی این اصل که دکتر ) 24:  1370معین ، .(شده بود و یا از صرف و نحو عربی

ا به معین معتقد بود اسناد و مدارك ابتدا باید از نظر درستی متن نقد و تصحیح شوند، سپس مفهوم دقیق و محتواي آنه
ص شود تا نقد و قضاوت دربارة آنها  کمک ریشه یابی و درك لغت و تأمل در مورد نحوة کاربرد قدما، به دقّت مشخّ

زمان توسط ایشان  هاي نادرست نینجامد؛ لزوم تصحیح متون و بحث دربارة مسائل دستوري به طور هم به برداشت
  .گردد مشخص می

شناسی و بحث دستوري  به ریشه... و » چهارمقاله«، » عبهرالعاشقین«، » طعبرهان قا«: زیرا وي با تصحیح آثاري چون
این . هاي دستوري خود را که در طول نُه سال جمع آوري نموده بود انتشار داد سپس طرح. ها پرداخت واژگان این متن

هاي چاپ شدة بسیاري،  هاي مخاطبان آن عصر و با بررسی  کتاب هاي دستوري، که با توجه به نیازها و سلیقه رساله
نوشته شده؛ عالوه بر ایجاد زمینۀ نوگرایی در تدوین دستور و عرضۀ تحقیقات ادبی و زبانی با بررسی همۀ جوانب آن ، 

  .سعی در رفع  مشکالت اساسی، از جمله تقلیدي و ناقص بودن را، داشته است
  

                                                        
  .چون صرف افعال فارسی را با آمد یا آمدن شروع می کردند ؛ این نام را برگزیدند 1
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  چگونگی تحلیل و تفسیر درست آثار ادبی
که ذهن دکتر معین  را به خود مشغول کرده بود چگونگی تحلیل و تفسیر درست  یکی دیگر از مسائل پژوهشی

اگرچه او فرصت نیافت که متون زیادي را تفسیر کند اما بررسی و تتبع در احوال و آثار حافظ، نشان . آثار ادبی بود
ر حافظ، با ذکر و تحلیل اوضاع زیرا او به جاي نوشتن حاشیه و پاورقی بر اشعا. دهندة تحقیقی غیرتکراري و تازه است

ها و خرافات مربوط به زندگی  ها و ابهامات و افسانه سیاسی و اجتماعی دورة تیموریان و ایلخانان تالش نمود تا ناگفته
توجه وي به حافظ، از کودکی و زمانی که پدربزرگش با . حافظ را کالبدشکافی کرده؛ در اختیار خواننده قرار دهد

او به مرور با . زد، آغاز شد و تحت تأثیر فال حافظی قرار گرفت که پدربزرگ براي اوخوانده بود میدیوان او تفأل  
نس یافت و در طول سال ها تحقیق، مجموعه آثار خود دربارة حافظ و دیوانش را نوشت که نشان دهندة نگاه  دیوانش اُ

  .جامع او در امر پژوهش است
نگاري است که هدف آن، بیشتر معرفی عصر حافظ و خود او، حتّی با  نوعی تاریخ» حافظ شیرین سخن « کتاب 

ها را دلیل واضحی بر محبوبیت خواجه، در  قلب تمام مردم  تا آنجا که انتشار این افسانه. هاست کمک گرفتن از افسانه
به تناسب ادراك  باید که فرزندان هر زمان ،« داند و معتقد است  از عام و خاص و از عصر خود تا روزگار ما، می

  )مقدمه: 1375معین ، (» .چینی کنند خویش از خرمن شاعري که در امتداد قرون زیسته است خوشه
. کند آن است که او،  در شناساندن حافظ، مسئله محور عمل نموده است آنچه در بررسی این اثر، جلب توجه می

از این رو . شاعران وجود دارد ابهامات زندگی آنها استترین مشکالتی که بر سر راه فهم دیوان  از نظر او یکی از مهم
تالش کرد تا با نگاهی تاریخی و بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر حافظ و همچنین کمک گرفتن از اشعار او، 

  .هاي ابهام آمیز زندگی او بپردازد هاي معاصران  و نویسندگان بعدي، به گره گشایی از مسئله نوشته
. دانست درباره حافظ را، نبود یک کتاب مفصل و کامل در ترجمۀ احوال و شرح آثارش میاو مشکل تحقیق 

دربارة شعرا و عرفاي ایران، تحقیقات وتتبعات فراوان به جاي مانده است ، ولی حافظ بزرگوار ما را، تا « :  ومعتقد بود 
لو جاه تقریباً برکنار گذاشته در مدت شش بیست سال پیش نه از جهت عدم التفات؛ بلکه به مالحظۀ بزرگی مقام و ع

» .در ترجمۀ احوال و شرح آثار او تألیف نشده بود) آن هم به طور اجمال (قرن به پارسی جز یکی دو رساله مستقل 
  )24:  1375معین ، (

سی عصر حافظ، هاي اجتماعی ، فرهنگی و سیا لذا وي با استفاده از دیوان حافظ و با پیش زمینۀ تاریخ ، و بیان زمینه
  . سیر تحول روحی، معنوي و هنري او را مرحله به مرحله از دیوانش استخراج و مسائل زندگی او را تشریح نموده است

« ، » ي عرفان  گنجینه«، »حافظ شیرین سخن «: هاي  هاي دکتر معین  دربارة حافظ در کتاب اندیشه و دیدگاه
ر از کتاب اول ، سه کتاب بعدي به مرحلۀ چاپ نرسیده اند؛ وجود دارد و که به غی» چهار گوهر « و   » یارسفرکرده 

   .باشد نشان دهندة بررسی موشکافانۀ او در زمینۀ تحلیل و تفسیر می
پردازد تا به تفسیري  نیز به رمز گشایی و بررسی عدد هفت در نزد اقوام وملل مختلف می» تحلیل هفت پیکر«او در 

  .برسددرست از هفت پیکر نظامی 
  ترجمه

اگر چه وي . رسید ترجمه بود یکی دیگر از مسائلی که از نظردکترمعین درحوزة تحقیقات ادبی مهم به نظرمی
به همراه تجربه و » ایران از آغاز تا اسالم « هاي زیادي را ترجمه کند؛ اما ترجمه کتاب  فرصت چندانی نیافت تا کتاب

،  موجب شد، هم نتایج پرثمري براي تحقیقات ادبی ایران داشته باشد و اي که از ایران باستان داشت شناخت گسترده
  .هم زمینه را براي تحقیقات بعدي خود، فراهم سازد
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اگر چه قبل از آن با ترجمۀ کتابی دربارة روان شناسی تربیتی و زمانی که در اهواز مشغول بود، روحیۀ پژوهشگري 
او از یک معلم جوینده و  بی آرام یک محقق پرکار و هوشمند والدت  پیدا بود که در وجود« خود را نشان داده و 

  )317:  1376زرین کوب ، (» .خواهد یافت
دکترگیرشمن، نویسندة کتاب، پس از اظهار خشنودي از تصمیم بنگاه ترجمه و نشر کتاب مبنی بر ترجمۀ کتاب    

ي ربع قرن  ي کتابی را که معرّف ثمره ر معین، ترجمهآن گاه که شنیدم دوست بسیار فاضلم دکت... «: نویسد حاضر،  می
ب  است، به هیچ وجه شایبه عهده گرفتهباشد به  تحقیقات من در سرزمین ایران می ي خودپسندي، این خشنودي را مشو

  )17:  1366گیرشمن ، (» .نکرد
ألیف را بر آن ترجیح الزم به ذکر است که در آن زمان، ترجمه ارج و قرب امروز را نداشت و نویسندگان ت

آیا براي شخصیت نامداري چون شما شایسته بود که این کتاب « : چنانچه در جواب دوستی که از او پرسید . دادند می
. تشخیص دادم مطالب کتاب براي شناسایی هویت ایرانی براي ایرانیان بسیار مفید است« : ؟ جواب داد»را ترجمه کند

  )20و  19: 1370معین ، (» .اري کنمي آن خودد نتوانستم از ترجمه
ف  ها و دیدگاه دکترمعین بر مبناي شناخت عینی و نزدیکی که با متون قبل از اسالم داشت، توانست اندیشه هاي مؤلّ

وي با این قصد، که هم وطنان خود را با گذشتۀ بسیار دور و . کتاب را دربارة تاریخ گذشته ایران، منعکس سازد
کردند آشنا سازد؛ براي ترجمه، کتابی انتخاب نمود که نه تنها با آن، بتواند  سرزمین زندگی میمردمانی که در این 

تاریخ گذشته ایران را که مؤلّف، آن را با اسناد و مدارك کافی نوشته بود؛ به ایرانیان بشناساند بلکه به نوعی، مواد کار 
  . براي سایر تحقیقات خود را فراهم سازد

را بر اساس تاریخ شانزده هزار سالۀ سرزمین ایران و تحقیقات بیست » ایران از آغاز تا اسالم «  دکتر گیرشمن کتاب
و پنج سالۀ خود نوشته و در آن از تاریخ ، هنر و دین ، ادب ، علم ، سیاست و اجتماع ایرانیان از دورترین زمان، یعنی از 

ان سخن گفته؛ لذا دکتر معین ضرورت ترجمۀ آن را احساس هاي ماقبل تاریخ، تا انتهاي شاهنشاهی ساسانی عهد  انسان
  .نموده بود

ضرورت ترجمۀ چنین کتابی، کمبود منابع الزم دربارة تاریخ ایران پیش از اسالم و هم چنین به دست آمدن 
ه زبان چنانچه تنها کتاب نسبتاً مستند ب. هاي باستان شناسان بود اطالعات جدید، توسط تحقیقات پژوهشگران وحفّاري

تألیف مشیرالدوله پیرنیا بود که بعدها توسط مؤلّف در چهارجلد تدوین » ایران باستانی « فارسی دربارة این موضوع، 
  .و فاقد اطالعات جدید باستان شناسان و کاوشگران آن زمان بود. گذشت بود و از تألیف آن بیش از سی سال می شده

  
  ) باستان ـ  قبل از اسالم(ي ایران  گذشته

توجه او به ایران . بود) باستان ـ  قبل از اسالم (ي ایران  هاي پژوهشی مورد توجه او، گذشته یکی دیگر از مسئله
برخورد با باستان . تا این که پایان نامۀ دانشگاهی خود را نیز در همین زمینه نوشت. باستان، از دوران جوانی جلب شد

پهلوي به زبان فارسی، از عوامل گرایش دکتر معین  نسبت به این  شناسان فرانسوي در شوش و ترجمۀ چند رساله
  )11: 1370معین ، .رك. (موضوع است

کند استفاده از  از نظر دکتر معین، یکی از مباحث زیربنایی که به فهم درست متون کهن فارسی، کمک می
هاي  ران جوانی، درصدد یادگیري زباناو از همان دو. اند هاي باستانی ایران، نوشته شده هایی است که به زبان متن

هاي دیگر ازجمله  اي که در هنگام پژوهش هاي اصلی باستانی ـ پهلوي، پارسی باستان و سانسکریت ـ برآمد تا گره
  .شد به راحتی باز شود نویسی ایجاد می تصحیح متن و فرهنگ
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ن و فرهنگ ایرانِ قبل و بعد از اسالم است او دریافته بود که یکی از مسائل مهم در بررسی تاریخ ایران، رابطۀ تمد
موضوعی که دریافت آن آسان نیست مسئله تأثیریست که مزدیسنا ـ آیین زرتشت ـ « : دارد  و چنانچه خود اذعان می

  )ب :  1338معین ، (» .پس از انقراض سلسلۀ ساسانیان و ظهور اسالم در روح ملّت ایران باقی گذاشته است
هاي قبل و بعد از او را در تحلیل  عصر و محیط زرتشت و قبل از آن را موشکافی نموده ؛ آیینلذا تالش نمود تا 

خود بگنجاند و با این کار عظمت تمدن و فرهنگ اسالمی را که آمیزه اي از تمدن تازیان مسلمان ، ایرانیان و ملل 
  .دیگر است نشان دهد

گیري این آیین توجه داشت و در تبیین آن و دریافت  لاو در تحلیل تاریخی مزدیسنا، به چگونگی و نحوة شک
: همان.(ورزید ها تأکید می افکار و عقاید پیشینیان، به عوامل بیرونی و تظاهرات خارجی یعنی اشارات ، اقوال و افعال آن

4(  
شنایی هم زیرا براي آ. شود  هاي وي ، اعم از تألیف و ترجمه احساس می با چنین بینشی، وجود رابطه بین پژوهش

« و در همین راستا به ترجمۀ کتاب . هایی دربارة ایران باستان رفت وطنان خود با گذشتۀ بسیار دور آنها ، به سراغ متن
  اقدام کرد» ایران از آغاز تا اسالم 

نیاً استفادة مسئله مهم او در این زمینه، اوالً آشنا ساختن ایرانیان با گذشتۀ آنها ، همراه با مدارك و اسناد مستدل و ثا
هاي پژوهشی خود ـ فرهنگ لغت ، دستور و تصحیح  هایی براي دیگر مسئله لغوي و زبان شناسی از وجود چنین کتاب

  .متون ـ  بود
  

  
ت دهد تا به کشف مجهوالت بپردازد و بر دانش در مواردي خاص  هاي پژوهش، این امکان را به انسان می قابلی

بارة آن برسد و موجب بهبود و ارتقاي کیفی آموزشی شود؛ لذا شایسته است که بیفزاید، به اطّالعات بیشتري در
هدفی در پی پاسخ به  اي بی اي معین و تعریف شده، متمرکز باشد نه این که به گونه پژوهشگر ابتدا بر حلّ مسئله

  .اي مبهم باشد مسئله
ت دار می خیص مسئلهیک پژوهشگر  خوب ابتدا ضمن آشنایی با مسائل مهم حوزة خود، به تش پردازد و  هاي اولوی

  . کند هاي مناسب حل مسئله براي رسیدن به پاسخ درست اقدام می سپس با استفاده از روش
ات فارسی است، که با رویکردي تازه به امر  دکتر معین یکی از پژوهشگران برجستۀ معاصر، در حوزة زبان و ادبی

ات پرداخ او توانست مهمترین . ت و آثار علمی باارزش از خود به یادگارگذاشتآموزش و پژوهش در زبان و ادبی
به درستی » فرهنگ نگاري، تصحیح متون و دستورزبان« : هاي تحقیقاتی زبان خود را که عبارت بودند از اولویت

ن آن زمان، و در کنار آن، وقتی که بیشترین دقّت و توجه محققی. تشخیص بدهد و با پشتکار به حلّ آنها اقدام ورزد
پرداخت؛وي با وارد شدن در این حوزه، خود را از پرداختن به مسایل  تألیف و تصنیف بود و کمتر کسی به ترجمه   می

ت، مسئله نماها و یا مسائلی که اولویت زمانی نداشتند؛ دور کرد حاشیه اي و کم اهمی.  
زیرا از دیدگاه او، اطّالع از پیشینۀ . انستد او یکی از نیازهاي ضروري آن زمان را ، داشتن فرهنگ مناسب می

  .توانست بسیاري از ابهامات را در این زمینه حل کند تاریخی یک لغت، می
ها، مسایل دیگر را برایش آشکار  در نتیجه این نوع نگاه مسئله محور، گاهی تحقیق و پرداختن به برخی زمینه

گر ساخت و از طرف دیگر  تن فرهنگ لغت را جلوهاز یک طرف داش» برهان قاطع«کرد، چنان که تصحیح  می
  .هاي دستوري را دوباره برایش احیا نمود طرح
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شناسی محدود نماند بلکه، گذشته ایران را نیز در برگرفت که منجر  هاي تحقیق دکترمعین تنها به زبان و لغت حوزه
در همین راستا، تفسیر و . رد نظر ارائه دادهایی شد و مطالب مفیدي در ارتباط با موضوع مو ها و کتاب به تهیه مقاله

  .تحلیل درست آثار ادبی و زبانی راهگشاي او براي رسیدن به نتیجه مورد نظر بود
هاي ادبی باعث شد که دکتر معین بتواند مسائل گوناگون  ترین مسئله ها براي گزینش مهم این اولویت بندي

ترند؛ صرف نماید و جهت حلّ آن دسته از مسائلی که با ارزش پژوهشی را از هم تفکیک و سرمایۀ عمر خود را در 
ل رشتۀ زبان و ادبیات فارسی شود زمینه ساز پویایی و تحو.  
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٢٤٣  

  هاي قلندري سنایی و خاقانی اندیشه 

  
  1علیرضا شانظري
د حسین نیکدار اصل 2محم  

  3آبادي هدي خرّم

  چکیده

طلب پا به  اي افراد سودجو و فرصت با هدف ایجاد عدل و مساوات و مبارزه با ریاي عده قلندران مردمی مبارز بودند که
هاي نشان دادن این مخالفت، تفاوت در ظاهر آنان  یکی از راه. ي وجود گذاشتند و با عرف جامعه به مخالفت برخاستند عرصه

وع پیدا کرد و به شعر شاعران و نویسندگان نیز رسوخ پیـدا ها و عقاید این افراد شی به تدریج اندیشه. با سایر اقشار جامعه بود
پرداز هستند، هدف از این  هاي قلندري و کاربرد آن نظریه ي اندیشه کرد، سنایی و خاقانی دو شاعري هستند که در زمینه

ي سنایی و خاقانی  یدهها با یکدیگر در دو قالب غزل و قص هاي آن ها و تفاوت ها، شباهت گونه اندیشه نوشتار، شناسایی این
ي مختصري از پیدایش  اي به زندگی سنایی و خاقانی و اثرپذیري خاقانی از سنایی، تاریخچه  در این مقاله، نخست اشاره. است

ها و  اند و شباهت اند، شده است، سپس اشعار قلندري موضوع بندي شده اي از مالمتیه بوده فتیان، مالمتیان و قلندریه که شاخه
ها و چگونگی کاربرد و  هاي این اندیشه ها و تفاوت ي پایانی شباهت در مرحله. ها ذکر شده است ها با آوردن شاهد مثال تتفاو

  .گیري شده است ي قلندر و بسامد آن در هر دو دیوان با یکدیگر مقایسه، بررسی و نتیجه ها و نیز معناي واژه بسامد آن

 

  .خاقانی، سنایی، مقایسههاي قلندرانه،  اندیشه :هاواژه کلید

  مقدمه  -1
  :سنایی و خاقانی در یک نگاه - 1-1

                                                        
ات فارسی دانشگاه یاسوج: ي مسئول نویسنده - 1 استادیار زبـان و ادبی. shanazari@mail.yu.ac.ir  
   - M.nikdarasl@mail.yu.ac.ir .ت فــارسی دانشگـــاه یاســـوجاستــــادیـــار زبــان و ادبیــا - 2
ات فارسی دانشگاه یاسوج -3 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبی. hoda_khoramabadi@yahoo.com -   

mailto:shanazari@mail.yu.ac.ir
mailto:M.nikdarasl@mail.yu.ac.ir
mailto:hoda_khoramabadi@yahoo.com
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سرا بوده، اما حال و هواي دربار  در ابتدا شاعري مدح) ق.ه473ـ 532(حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی شاعر قرن ششم 
دچار » خوار ي الي دیوانـه«ن شخصی به نام ي او سازگار نبوده است، چنانکه در روایات آمده  در میانسالی به سبب سخنا با روحیه

ف روي آورد لی درونی شده و دست از مدح درباریان کشید و به عرفان و تصوپذیرند زیرا  این نظر را اکثر پژوهشگران نمی. تحو
به . دانند این می سنایی تا آخر عمر پا به پاي اشعار عرفانی خویش، اشعار مدحی نیز سروده است و سبب تحول درونی او را غیر از

ین گفته کوب سنایی معاصر سلطان مسعود بن ابراهیم، بهرام شاه بن مسعود و سلطان سنجر بن ملکشاه بود و با تمام مشکالت  ي زر
ین(ي خویش آشنا بود و این آشنایی سبب شد تا در جاي جاي اشعارش به افشاگري بپردازد  جامعه و با ) 122: 1353کوب، زر

اي نسبت به عصر خویش و مردمانش  گونه وي در بیان اعتراض. لهجه به انتقاد از زورگویان و ستمگران بپردازد شجاعت و صراحت
  :چنین سروده است این

  اند حرمـــــتی معـــــروف منـــــکر کــرده از سر بی               اند    اي مسلمــانــان خـالیق حـال دیگر کـــرده
  اند چشم عبرت کـــــــور و گوش زیرکی کــــر کرده    ند اندر دیدن آیات حـق             در سمـــــــــــاع و پ

  )109: 1375سنایی، (
یی پیش روي دوستداران شعر و ادب و شاعرانی  سنایی نخستین شاعري است که به سرودن غزل عرفانی روي آورد و باب تازه

ود، شاید شعر عرفانی وي به استواري زهد و صالبت شعرهاي عرفانی مولوي و چون خاقانی، عطّار، عراقی، مولوي و حافظ گش هم
حافظ نباشد اما از جهت پیشتازي در به کار بردن مضامینی عرفانی و تحولی که در سبک شعر فارسی به جاي گذاشت قابل ستایش 

  :خود او در این باره چنین سروده است. ي توجه است و شایسته
ـه در زهــد و مــثل                 فخــر دارد خـــــاك بلــخ امــروز بر بـحر عـــدنهاي سنایـ با سخـن ی خـاصـ  

  )254: 1375سنایی، (
حرمتی که سنایی در نظر آیندگان : گوید شفیعی کدکنی معتقد است، مرکز اصلی خالّقیت سنایی در قصاید اوست، وي می

منوچهر مرتضوي در کتاب ). 162-160: 1386شفیعی کدکنی،(ي پارسی است  قصیده دارد، به دلیل ایجاد فضاي تازه و نویی در
ي بارز آن حسن بصري و  کند، عرفان عابدانه را که نماینده عرفان را به دو بخش عابدانه و عاشقانه تقسیم می» در مکتب حافظ«

: 1344مرتضوي، (کند  ابل انعطاف معرّفی میهجویري هستند، خشک و قشري و عرفان عاشقانه را به نمایندگی عطّار و مولوي ق
). 11-10: 1378زرقانی، (ي عرفان عابدانه و بخشی دیگر مربوط به عرفان عاشقانه است  بخشی از اشعار سنایی مربوط به حوزه) 82

ها انسان  ه و در غزلها پرداخت اندیشی و این گونه موضوع گردانی از دنیا، مرگ تر به زهد، روي  به همین سبب سنایی در قصاید بیش
و سبک تازه،   نوشی و خوشی تشویق کرده است و در همین شیوه هاي آن، می را به پرهیز از زهد، عدم دلبستگی به دنیا و وابسته

یکی از . هاي فراوانی از سبک شعري وي شده است پذیري تأثیر بسیار زیاد و چشمگیري بر شاعران پس از خود گذاشته و سبب اثر
  . ان وامدار به سنایی، خاقانی شروانی استاین شاعر
ین بدیل بن علی خاقانی حقایقی شروانی  العجم افضل حسان یعنی زمانی که سنایی . معاصر سنایی است)  ق..ه 520-595(الد

و ي هریسچی خاقانی در سنّ بیست  به گفته. چهل و هفت ساله است، خاقانی چشمانش را بر آسمان درخشان زندگی گشوده است
وي بسیار به سنایی و قدرت شاعري و سبک شعر وي توجه ) 21: 1374هریسچی، . (پنج سالگی از خواب غفلت بیدار شده است
  :هایش چنین به این نکته  اشاره کرده است وي در سروده. داند دارد تا جایی که خود را جانشین سنایی می

  بدیــن دلیــــل پدر نـــام مــــن بدیـــل نهـــاد              بــدل من آمـدم انــدر جهـــان سنایـــی را          
  گســـتر بـزاد چـو زمـــان عهـــد ســنایـی در نـــوشـت                  آســــمـان چـــــون مــــن سـخـن
  ــوتــر بـــزادچون به غزنیـن شــاعري شــد زیـر خــاك                   خـــــاك شــروان شــاعــري نــــ

  )850: 1385خاقانی، (
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ص کالم وي از هم از ویژگی عصرانش شده است و گویی خود شاعر نیز در پی همین  هاي آشکار شعر خاقانی که سبب تشخّ
  :در جایی گفته است. هاي پیاپی اوست گویی چنین تناقض نکته است، پیچیدگی مفاهیم شعري وي و هم

  بـــاده ده کــــز کعبـــه آزاد و ز زمـزم فـــارغـم   کـــنی خـاقانیـا                      چنــد یـاد از کعـبه و زمــزم 
  )630: 1385خاقانی، (

مضامین دینی در اشعار دو شاعر بسیار . ي کعبه پرداخته است این در حالی است که در بسیاري از قصایدش به ستایش خانه
توان این  دو می  اند و به راحتی با نگاهی به دیوان شعر آن اندیش دو شاعر مسلمان و دینهر  .گسترده و چشمگیر به کار رفته است

  :ي توحید و پیروي از دین به عنوان نمونه در زمینه. نکته را دریافت
  از االّ چو ال از حد انسانی فکنـــدت در ره حیـــــرت                    پس از نـــــــــــور الوهیــــــت به اهللا آي

  )58: 1375سنایی،(
  چون رسیدي بــر در ال، صــدر الّا جــوي از آنک                  کعبه را هم دید بایـــــد، چـــون رسیدي در منـــا

  )2: 1382خاقانی، (
ت و ابتکار از تمثیل و اصطالحات دینی  ا با خلّاقیبهره گرفته است، در بیت باال خاقانی از مضمون سنایی بهره گرفته است ام

. زند یابیم که خاقانی صرفاً مقلّد نیست و خود دست به ابتکار می می باري اثر پذیري خاقانی از سنایی نمایان است با کمی تأمل در
ها شعر  تأثیر پذیري خاقانی از سنایی منحصر به مضمون نیست بلکه خاقانی به وزن شعري سنایی نیز توجه کرده و در همان وزن

  :اي به مطلع زیر سروده است ه است، براي نمونه سنایی در ستایش کعبه قصیدهسرود
  گاه آن آمد که با مردان ســـــوي مـیدان شویم                   یک ره از ایــــــوان برون آییم و بر کیوان شویــــــم

  )222: 1375سنایی، (
  :ی که سنایی شعر خود را سروده، برساخته استي زیر را در وداع کعبه در همان وزن و خاقانی نیز قصیده

  دل تنــــــــوري گشته وزو دیده طوفـــــــان آمده    الـــــوداع اي کعبه کاینک وقت هجران آمـــده               
  )371: 1385خاقانی، (

داند گویی در  ا بدیل سنایی میخاقانی که خود ر. اند هر دو شعر خود را در وزن فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعلن سروده
ا  سرودن شعر صوفیانه از سنایی پیروي کرده باشد، این نکته را کندلی هریسچی نیز بیان کرده است که او صوفی نیست ام

: 1374هریسچی، (ي آشکاري دارد که شاید به سبب پیروي از استادش سنایی به این سو کشیده شده باشد  هاي صوفیانه گرایش
ا »قلندریه در تاریخ«کدکنی در کتاب ارزشمند  چند شفیعیهر ) 21-24 نامی از خاقانی به عنوان شاعري قلندرمآب نیاورده است ام ،

غزل زیر به خوبی . او اشعار قلندري بسیاري دارد که بیانگر تفکّر قلندري وي و تمایلش به قلندران و ادبیات قلندري است
  :ي این موضوع است دهنده نشان

  ـــــا حضرت عشـق را ندیمیـــــــــم                         در کــــــوي قلنـــــــــدري مقیمــــــــــیممـ     
  هــــــــم درد پرست را نـــــــدیمیـــــــــم    هـــــــم میکده را خدایگـــــــــــــانیم                     

  تیم                          جـــــــوشنده نه از تــــــف جحیمیــــــــمکـــــــــــــــوشنده نه از پــــی بهش
  ي اختیــــــار یاریــــــم                           و آزاد ز جنّـــــــــت نــــــــــعیـــــــمیم مــــــــا بنده

  )629: 1385خاقانی، (
پروراند و مانند زاهد  ي جز معشوق ازلی در سر نمی ا لندران است زیرا اندیشهاین غزل بیانگر تفکّر قلندري و تمایل خاقانی به ق

هاي قلَاش، رند و قلندر در دیوان سنایی و خاقانی بیانگر گرایش  چنین بسامد واژه هم. کند به امید ثواب یا  بیم از جهنّم طاعت نمی
اش  ی واژهي قلندران است، در دیوان سنای هاي قلندري و فرقه آنان به اندیشه بار به کار رفته است،  9بار و قلندر  15بار، رند  17ي قلَ
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اي و مثبت در نظر گرفته است به جز یک مورد رند که  سنایی این سه واژه را در یک معنا، مرادف با یکدیگر و در مفهوم اسطوره
  :در معناي منفی معادل با اراذل و اوباش آمده است

  مشتی رنـــــــد                        روز رخشنــــده چــــــون شب مظلــــــــم  کـــرد بر من به قــــــــــول
  )209: همان(

در این بیت بار معنایی منفی لفظ رند همانند مفهوم منفی رند در تاریخ بیهقی است در داستان حسنک وزیر آمده که به مشتی 
ت  یعنی گروه اراذل و اوباش که کارشان و سرگرمی). 235 :1387بیهقی، (ها نیز زدند  سنگ زنید و آن: رند گفتند اشان آزار و اذی

گري، شخص و شیوه و طریقه است، رند در معناي دین و مذهب، مکان،  در دیوان سنایی قلَاش در معناي خوشی و الابالی. است
انی فقط از لفظ قلندر استفاده کرده خاق. شخص، شیوه و طریقه و رند در معناي شیوه و طریقه، شخص و مکان به کار رفته است

بار در معناي شخص و ا بار  3بار در معناي اسم مکان،  4بار،  8است و در دیوان وي شاهدي از رند و قلندر یافت نشد و از قلندر 
سنایی   آبانهم این اختالف بسامد در دیوان سنایی و خاقانی حاکی از این است که نگاه قلندر. در معناي آیین استفاده کرده است

عی که در دیوانش به کار برده است از خاقانی است و هم  بیش چنین تنو.  
  :قلندر در معناي دین و مذهب

  دیـــــن زردشتی و آیین قلــــندر چند چند                 توشه باید ساختن مــــر راه جـــــــــان آویز را 
  )348: 1375سنایی، (    

  :قلندر در معناي اسم مکان
  مــــــــــاییم  در کـــــــوي قلنــــــــدري و تجــــــــرید                 در کــــــــم زدن اوفتـــــــــاده

  )449: همان(                                                                                                                      
  :معناي شخصقلندر در   
  در خــــرابات قلندر گـــــــــر ترا مأواستی                     مــــن نشیمـــن در خــــرابـــات قلندر دارمی  
  )508: همان(

  :قلندر در معناي شیوه و طریقه
  ـــق قلندريبرخیز اي سنایی بـــاده بخـــــواه و چنگ                      این است دیــــن مــــا و طریــــ

  )505: همان(
  :قلندر در معناي اسم مکان

  ي قـلندري در عرفـــات بختیان بادیه کـــرده پی سپر                          مــــــا و تو بسپریم هــــم بادیه
  )427: 1385خاقانی، (                                                                                                          

  :قلندر در معناي شخص
  ببـــرد سنــــــگ مـــا و آخــر سنـــگ                          در سبــــــــوي قلنـــــــــدر انـــــدازد

  )123: همان(                                                                                                                    
هاي قلَاش، رند و قلندر از دیوان  براي شواهد بسامد واژه. شود معنی می» رند«قلندر معادل » در سبوي قلندر«در عبارت 

و از دیون خاقانی به صفحات  353/374/406/417/432/470/449/410/433/453/508/505/398/495/209سنایی به صفحات 
  .مراجعه شود 427/629/576/643/630/123/421/694
ل و بحث توان گفت سنایی و خاقانی به عنوان پیشگام و طالیه می  از آنجا که دیوان خاقانی . اند دار شعر قلندري محلّ تأم

ي شعر عرفانی نیز دست و پنجه  تر علوم آگاهی دارد در حوزه است و در بیش... سرشار از مضامین علمی، مذهبی، تاریخی، و 
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ي عرفانی وي نیست بلکه شاعر  ي عرفان دلیل قطعی تجربه کن شعر خاقانی در حوزه ي معصومه معدن ده است، به گفتهنرم کر
به پیروي و تقلید از سنایی رو به این نوع شعر آورده و احتمال وجود برخی افکار عرفانی ناپایدار و گذرا توجه خاقانی را به این 

ي تقلید به آن سوتر رود و دست به ابداع  کند از دریچه هر چند که سعی می). 24: 1384کن،  معدن(نوع شعر جلب کرده است 
  . وي پس از سنایی نخستین شاعري است که شعر عرفانی سروده است. و ابتکار بزند

  
  :آنان هاي اندیشه و قلندریه -2- 1

هاي مهم و قابل توجه این  از نکته. اند زیسته میدانیم که ایرانیان و هندیان از یک نژادند و در روزگاران کهن با یکدیگر  می
ي پیش از اسالم و روابط تعالیم و عقاید بودایی با  زیستی روابط ودا با اوستا، دین بودایی با زردشتی و دین مانی در دوره رابطه و هم

ف است  ف در ابتداي شکل). 16: 1377نفیسی، (تصو ا  رسم گیري خود بسیار ساده و عاري از راه و تصوهاي چشمگیر است ام
ناپذیر تصوف ایران، آیین  یکی از مسائل و ارکان انکار ).51: 1372سجادي، (گیرد  اندك اندك اشکال متفاوتی به خود می

گردد و دلیل آنان این است که بسیاري از  کسانی بر این باورند که بنیان این آیین به ایران پیش از اسالم باز می. جوانمردي است
هاي فتیان  جنبش. است» فتیان«و جمع آن » فتوت«نام تازي این مسلک ). 9: 1389سبحانی، (فکار مانویان در آن راه یافته است ا

اسیان را آشفته کرده بود و تازیان که از این جنبش ها به ستوه آمده بودند به این افراد که براي حفظ جان  حکومت بیدادگر عب
ار می) 76: 1370حقیقت، . (گفتند می» عیار«کردند  ی میي پیاپ خویش تالش و مبارزه نامیدند و  حتّی بسیاري از این فتیان خود را عی

  ).26: 1389کاهن، (معروف شدند » رند«اینان از زمان سلجوقیان به بعد به 
الت  ت، دگرگونیي وجود گذاشته است اگر از تأثیرا اي که پا به عرصه یابیم که هر پدیده می با نگاهی به تاریخ در ها و تحو

ف نیز از این امر مستثنی نبوده است پدیده. گردد دنیاي خارج حفظ نشود، در گذر زمان دچار افراط و تفریط می پس از . ي تصو
ه ه و بازارگرمی عدف تبدیل به ابزاري براي خودنمایی و جلب توج در این بین . طلب و سودجو گشت اي فرصت اندك زمانی تصو

شیوع مالمت از آغاز قرن سوم هجري به . شناخته شدند» مالمتیان«علیه این صوفیان متظاهر به پا خاستند که بعدها با نام کسانی 
فی  ار متو 19: 1378گولپینارلی، (آید  می است که سرانجام در قرن پنجم به صورت یک مشرب در) ق..ه271(رهبري حمدون قص .(

المالمه، «: ي مالمت پرسیدند و او پاسخ داد دون قصار آمده است که از وي دربارهدر تذکره االولیاء در ذکر احوال حم
هایی مانند  ها و مشرب این آیین در ظهور مذهب). 293: 1379عطّار، (بر خلق دشوار است ) مالمت(راه این : و گفت» السالمه ترك

  :به طور کلّی اصول عقاید مالمتیان از این قرار است. )28: 1386شفیعی کدکنی، (قلندریه که مورد نظر ماست، مؤثّر واقع شد 
تی نمی .1 کنند تا  پردازند و از آن نگاهبانی می دهند، مالمتّیه به حفظ و مراقبت نفس خود می خالف صوفیه که به نفس اهمی

ین( مبادا خطا یا سرکشی کند  ندیدن . 4. مباهات بدانترك سخن گفتن در علم و . 3. نیکی در برابر بدي. 2). 87: 1389کوب،  زر
هاي طوالنی رایج  ي سلوك مالمتیان در ایران تا زمان شیوه). 120: 1386شفیعی کدکنی، (اعمال خود و آن را کوچک شمردن 

: 1377نفیسی، (برند  گونه افراد افراطی به کار می کند و اصطالح قلندر را براي این ها تغییر می هاي بعد نام آن بوده و فقط در زمان
دادن این مخالفت، تفاوت در  هاي نشان قلندران مردمی مبارز بودند که با عرف جامعه به مخالفت برخاستند، یکی از راه). 171

ي مال، سفر کردن، عدم  عدم ذخیره: زدند، اعتقاداتی از جمله شکل و هیئت ظاهري آنان بود، به خرق عادات دست می
پیرو «: در فرهنگ معین ذیل این واژه آمده است). 209: 1386شفیعی کدکنی، (شتند دا... همسرگزینی، مقید نبودن به طاعات و 

هایی که محقّقان و  با تمام کوشش).ي قلندر ذیل واژه: معین، ( » قید در پوشاك و خوراك و طاعات و عبادات قلندریه، درویش بی
ابهام گرد این واژه وجود دارد، و ریشه و اشتقاق آن معلوم اي از  اند هنوز هاله ي قلندر کرده پژوهشگران براي یافتن معناي واژه

ین حیدر زاوه ظاهراً نخستین رهبر قلندران شخصی به نام قطب. نیست وي عاداتی را در آیین قلندري بنیان نهاد که . اي بوده است الد
: 1386شفیعی کدکنی، ...(گوش و ي آهنی به دست و گردن و  سوزاندن موي ریش، حمل آالت آهنین، آویختن حلقه: عبارتند از
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ها را وارد نثر فارسی کرد،  گونه اندیشه هاي قلندري وارد شعر فارسی شد و ظاهراً نخستین کسی که این به تدریج اندیشه). 217
گونه راه براي شاعرانی همچون خاقانی،  ابوسعید ابوالخیر و نخستین کسی که وارد شعر فارسی کرد، سنایی غزنوي است و این

ها مسیر خود را براي ورود به عالم سخن و تبدیل شدن به نوعی از  به مرور زمان این اندیشه. عطّار، عراقی، مولوي و حافظ باز شد
هاي اصلی  مایه بن. گیرد شعر قلندري شعري است که موضوع آن درست در مقابل زهد قرار می. کند شعر به نام شعر قلندري باز می

الت و دلاین نوع شعر را مسائلی  گري، وارستگی و اصطالحاتی مانند  هاي آن، الابالی مشغولی از قبیل عدم وابستگی به دنیا و تجم
: 1381صبور، (گیرد  در بر می... خرابات، میخانه، می، ساقی، قلّاش و برخی اصطالحات زردشتی و عیسوي مانند زنّار، مغ، مغانه و 

ي آن سعی در تخریب عادات مرسوم و پذیرفته شده در  شعري است که گوینده شفیعی کدکنی معتقد است، شعر قلندري،). 258
  ).297: 1386شفیعی کدکنی، (کوشد تا ضد ارزش را جانشین ارزش کند  جامعه دارد و می

  
  :خاقانی و سنایی  قلندریات  - 2

. 1: هاي زیر تقسیم کرد توان به دسته است می ها به کار رفته هاي قلندران که در آن اشعار سنایی و خاقانی را با توجه  به اندیشه
  .رود نوشی سخن می ها از خرابات، می، ساقی، مغان، تشویق به میکده و می اشعاري که در آن

  .رود ها از زاهدان ریاکار و پرهیز از ریا و دعاوي بیهوده سخن می اشعاري که در آن. 2
  .ها عشق است ي اصلی آن اشعاري که مقوله. 3
  .ي آن فراتر ازکفر و ایمان است ي که اندیشهاشعار. 4
  .اشعاري با این مضمون که حقیقت اسالم کافري است. 5
  ...  عقل و عشق، مالمت و سالمت و : گیرند مانند ها دو موضوع ضد یکدیگر در مقابل هم قرار می اشعاري که در آن. 6
ت، فقر، اخالص و توبه اخ. 7 تصاص دارداشعاري که به موضوعاتی همچون هم.  
  .دفاع از ابلیس. 8
  
ر نیست، به پاره ها ي شواهد در زمینه ي قابل توجه آنکه امکان بحث و آوردن همه نکته   اي از اشعار  ي فوق در این مقاله میس

  :کنیم ي آن دو شاعر است، بسنده می ي قلندرانه ي اندیشه دهنده سنایی و خاقانی که نشان
  

  ... و وشین می، خرابات به دعوت -1- 2
ات به شعرهایی گفته می گیرد، به عنوان مثال خرابات  ها درست در مقابل مضامین زهدیات قرار می شود که مضامین آن قلندری

قلندران براي نشان دادن ). 602-601: 1372رستگار فسایی، ...  (در برابر مسجد، رند در برابر زاهد، می در برابر نماز و تسبیح و 
ها روي آوردند،  ي حکومت، به ضد ارزش هاي مقبول و پذیرفته شده اق و دورویی حاکم بر جامعه در مقابل ارزشزهد ریایی و نف

پناه بردند و هماره بر این اعتقاد اصرار ... بدیهی است که در برابر مسجد و صومعه به خرابات و در مقابل تسبیح به پیاله و 
ها  تر است، بنابراین در اشعاري که حجم و بسامد آن مان تقلیدي و ریایی زاهدان مقبولورزیدند که گناه و کفر خراباتیان از ای می

  :کنند گساري و خراباتی شدن می باالست، دعوت به می
  

  : 1گساري تشویق به می - 1-1- 2
                                                        

و براي شواهد دیگري از ... 345/348/356/371/408/410/417/491ي شواهد دیگر از دیوان سنایی در این زمینه به صفحات  مشاهده براي - 1
  .مراجعه شود 39/40/133/256/293/629/630خاقانی به صفحات 
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  تخورد و مـرا بگفـــت مــی خــــــور             تـــا بتـــــوانی مـــــــــــباش جـــــز مـــــس می
  )364: 1375سنایی، (

  :خاقانی در بیتی با همین مضمون سروده است
  جــــام می تا خـطّ بغـــــــــداد ده اي یـــار مرا                باز هم در خـــط بغـــــــــــداد فکن بـــــار مـــرا

  )39: 1385خاقانی، (
  

  : رسیدن اثبات به انکار از - 1-2- 2
آید یعنی با انکار طریقه و راه زاهد و عابد، به اثبات خرابات  نوشیدن از راه انکار هم برمی رابات و میسنایی در این تشویق به خ

  :پردازد و تشویق به این امر می
  ي یــــــارم خراباتست و احـــرامش قــــمار                  من همــــــــان مذهب گرفتم پارسایی چون کنم؟ کعبه

  )216: 1375سنایی،(
  :گوید آید و می اقانی نیز از راه انکار بر میخ

  چند یـــاد از کعبـــه و زمـــزم کــنی خاقانـــــیا                        بـاده ده کـز کعبــه آزاد و ز زمـــزم فـــارغیـــم
  ) 630: 1385خاقانی، (

  سفر کــــوي مغانست دگــــــــــــــر بار مرا  سفر کعبه به صد جهــــــــــــد برآوردم و رفت                       
  )39: همان(

  از راه کــج به ســـوي خــرابــات راه یــافــت                          کفــرش همــه هـدي شــد و توحیـد کــافــري
  )505 : 1375سنایی، ( 

  :گوید دهد و می سنایی در جایی دیگر امور معمول را غیر معمول جلوه می
  تـــا بت من قصــد خـــــرابــــات کــــــــرد                        نفـــی مـــــرا شاهــــــــــد اثبــــات کــرد
  بــــــــا قـدح و بلـــبلــه تسبیــــح کـــــــرد                        با دف و طنــــــــبور مناجــــــات کـــــــرد

  )96: همان(
ت را در وزن فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعلن و خاقانی در وزن فاعالتن، فعالتن، فاعالتن، فعلن سروده است، سنایی بی

خاقانی در اینجا در مقام انکار برآمده و . بنابراین خاقانی عالوه بر توجه به مضمون شعر سنایی به وزن شعر او نیز توجه داشته است
  .خواهد آزادوار باده بنوشد میاش  به علّت نگاه قلندر مآبانه

  
  : خرابات در اقامت - 1-3- 2

ي خورآباد به معناي محل  اند که خرابات از واژه آورده«کند،  سنایی به خراباتی بودن خویش و مقام خود در خرابات اشاره می
شده است اما در ادب  یگذاري آن به این اسم این است که موجب مستی و خرابی سبوکشان م خوردن و نوشیدن است و علت نام

چنین منظور از پیر خراباتی مرد کامل، پیر راه دان و  عرفانی به معناي خراب شدن صفات بشري و تباهی وجود مادي است و هم
ادي، (» اختیار صادر شود مرشدي است که از او معارف الهی بی 342: 1381سج .(  

  در کـــــــوي مقامــــــري مقــــــــر دارد                       بنمــــاي به من کســــــی که او چــون مـــــن      
  )380: 1375سنایی،(

  در کــــــــوي قلنــــــــــدري و تجــــــــرید                            در کــــــــــم زدن اوفـــــــتاده مــــاییم
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  )449:همان( 
  اســـــــتی                            من نشیمن در خـــــــــــرابات قلندر دارمیدر خـــــرابات قلندر گـــر تـــرا مــأو

  ) 508:همان(
  گریزم مغان را خــــرابات کــهـــــف صفــــــــــا دان                             در آن کهـــــف بهــــــر صفــــا می

  )289: 1385خاقانی، (
  وار در خــــــرابات                                 موقــــــوف امانت عظیـــــــــــــمیم ــانیخاقــــــــــــــــــــــ

  )629: همان(
  

  : آرمانشهر عنوان به خرابات - 1-4- 2
در نظر قلندران خرابات، میکده، کوي مغان حکم آرمانشهري را دارند که ریاکاران و دورویان عصر در آن جایگاهی ندارند، 

عدالتی و نابرابري و ریا و دورویی مردمان در رنج و عذاب هستند،  لت براي همگان یکسان است، قلندران که از ظلم و ستم، بیعدا
ي آنان صفا و اهل صفا را باید در خرابات دید، خرابات همان مکان آرمانی  پندارند زیرا در اندیشه خرابات را آرمانشهر خویش می

  :حقیقت رسیدتوان به  است که در آن می
  هر کــــــو بگشاید در میخــــانه به من بـــر                           ایـــــزد در فـــــردوس بــــرو بر بــــــگشاید

  )401: 1375سنایی،(
  :توان به آنجا پناه برد ها و مصایب می کند که در ناگواري خاقانی نیز خرابات را کهف صفایی معرّفی می

  گــریزم را خـــــرابات کـــــهف صفــا دان                      در آن کهـــــف بهـــــــر صفــــــــا میمغــــــان 
  )289  :1385 خاقانی،(

  
  : خراباتیان برابر در نشینان صومعه تزلزل - 1-5- 2

رد ولی به محض درك این سنایی معتقد است که مقاومت شیخ صومعه تا زمانی است که از اشتیاق و عشق خراباتی خبر ندا
  :آورد دهد و رو به خرابات می عشق ایمان خود را از کف می

ـــا کـه شــود بنـده گر صومـــعه   ي درگــاه خـرابــــات ي شیخ خبــر یابــد از این حــرف                           حقّ
  )370: 1375سنایی، (

اند در  دارد که فقط در ظاهر به عبادت مشغولند و در نهان خود نتوانسته و خاقانی پرده از راز و نهان زاهد و صوفی بر می
  :برابر می و مستی مقاومت نشان دهند

  زاهـــــــد کــــــوه آستینی بر فشانـــــــــد                        ز او کلیـــــــد خمستــــــان بیرون فتــــــاد 
  بــــــان بیرون فتـــــــاد ـــاك زد                          ساغــــریش از بادصوفــــــــــی قرّا کبــــودي چـــــ

  )474: 1385خاقانی، (
  

  : آنان نکوهش و ریاکاران و زهد از پرهیز -2- 2
یی را پیش روي ادب دوستان و شاعران قرار داد که آن  طور که پیش از این در زندگی سنایی ذکر کردیم وي روش تازه همان

ل شگرفی را ایجاد نمود و سبب شد که خاقانی به این زهدیات توجه بورزد و شی وه به نام زهد و مثل است و او در این حوزه تحو
سنایی در قصاید . زند هرچند که خاقانی خود شاعر خلّاقی است و خود دست به ابتکار و ابداع می. ها بزند دست به تقلید از آن
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اي از زمان  کند اما آن زهدي که از جنس ناجنسان ریاکار و زاهدان مردم نماي نیست و در برهه یي خویش تشویق به زهد م زهدیه
ي آنان بر  گشاید و مردمان را از زهد آلوده اند، زبان به گالیه و رسوایی آنان می که این زاهدان متظاهر جانش را به لبش رسانده

  .دارد حذر می

  :پرهیز از ریا و ریاکاران - 2-1- 2
  کی حدیـــــث صومعه و زهــــــد و زاهــــدي                   لـختی طــریق دیر و شــــراب و قــــمار گــــیر تا
  )175: 1375سنایی، (

  :گوید خاقانی نیز می
  ــــرانیست در زهد ریاییـــــت به جـــو سنگ نــــــیاز                     ونــــدر این فسق نیــازیست به خـــروار م

  )40: 1385خاقانی،(
  

  :نکوهش زاهدان - 2-2- 2
  زاهـــــــــــــــدان را ز بـــــــــراي زه و زه                         قــل هـــــو اهللا احـــــد دام و دمـــــــــست

  )76: 1375سنایی، (    
  ما هم از دام تو  دوریم و هم از دم فــــــــارغیم  چند دام از زهـــــــد ســازي و دم از طاعت زنی                      

  )630: 1385خاقانی، (
شویم که بیت سنایی نه تنها  با دقّت در دو بیت متوجه می. جویند گویند و از آن دوري می هر دو از دام و نیرنگ زاهد سخن می

فاعالتن، فعالتن، فعلن و بیت خاقانی در وزن  در مضمون بلکه در وزن نیز بر خاقانی تأثیر گذاشته است، بیت سنایی در وزن
  .هاي خلّاق ذهن خود فاعالتن، فعالتن، فعالتن، فاعلن سروده شده است، اما با نمکی از مالحت

  :می ي واسطه به نفاق و ریا و زهد نابودي - 2-3- 2

نوشی است،  ي می و می د به واسطههم سنایی و هم خاقانی ابیاتی دارند که نمایانگر اعتقاد آنان به نابود کردن ریا و زه
  :گوید سنایی می

  ساقیا مــــــی ده که جــز می نشکنـد پرهیز را                    تا زمانی کــم کنـــم این زهـد رنگ آمـــــیز را
  ) 348: 1375سنایی، (

  ـش زهــــــــــــد پروران رامــــی تــــا خـــــــط ازرق قـــــــــدح کش                 خــــط در کـــــــ
  )31: 1385خاقانی، (      

  : عشق -3- 2
پردازند عشق است عشقی که آنان را به سوي آرمان شهرشان رهنمود  ترین موضوعاتی که قلندران به آن می از محوري

حالت دوستی به شود و چون این  گویند که از نظر اول بر معشوق به مراتب زیاد می عشق آن حالت دوستی را می. کند می
هماره ). 208: 1368عبادي، (گردد  رسد از بند تعلّقات و شهوات آزاد گشته و به آن نام عشق اطالق می نهایت و غایت خود می
اي عزیز به خدا رسیدن فرض «: اند دانستند و گفته اند که عشق را در مسیر رسیدن به خدا فرضیه می در تاریخ عارفانی بوده
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عشق بنده را به خدا رساند، پس عشق از بهر این . ي آن به خدا رسند فرض باشد به نزدیک طالبان به واسطه است، و البد هر چه
  ). 97: 1377القضات، عین(» معنی فرض راه آمد

  اي دوست حدیث عشق دیگـــــرگون است                    وز کیل حـــروف این سخن افــــــزون است   
  ـاز گشــــــایی نفسی                    معلوم شود کـــــه این حکــــایت چون استي دل بـــــ گر دیده   

  ) 55: 1385الهیجی، (                                                                                              
    

  :عشق در اتّحاد - 3-1- 2
ي وحدت وجودي که ابن عربی  کند، یعنی همان نظریه ق و معشوق اشاره میسنایی در این محور به وحدت بین عشق، عاش

  :گر شده است ي بارز آن در این بیت سنایی جلوه گرداند و نمونه ي عرفان به بنیانی نظري برجسته بدل می ها بعد آن را در حوزه قرن
  رویـــــــه نیــــــست یکـــروئیـــست عشـق هــم عــاشق است و هــــم معـشوق                        عشــــق دو

  )364: 1375سنایی،(
  

  :خاقانی نیز همگون با سنایی در اتّحاد عاشق و معشوق سروده است
  

  آنچــــــه در آینــــه بیــــــنم نــه منم                          توئـــــــی توست کــــه سایه فــــــــــــــکن است
  )563: 1385خاقانی، (

  
  :پاکدامنی در عشق - 3-2- 2

  :اند سنایی و خاقانی هر دو به پاکی در عشق و عاشقی معتقدند و چنین سروده
  عـــــاشق پـــاك باش همچـــــــو خلیــل                         تــــــا شـــوي چـــــــون کلیم محـــــــــرم راز

  )180: 1375سنایی،(  
  مـدن شــــرط است                       کـایینه سیــــه شــــــــود چــــــــو تـــر گــردددر عــشق تـــو تــر نیــا

  )581: 1385خاقانی، (      
  :جان بازي - 3-3- 2

ل قدم آن است که جایی براي  ن » خود«هر دو شاعر معتقدند، در وادي عشق، شرط اوباقی نماند و عاشق باید جان خود که تعی
  :نثار معشوق کندانسان است را 

  بر بساط عاشقــی از روي اخــالص و یقـــیــن                   چون ببازي جــــــان و تــن آنگه مقــصود حاصلست
  )359: 1375سنایی، (

  سر مـــــــعشوق داري ســر در انـــــــــداز                       کـــــــه عــــاشــــق زحـمـــت سر بر نتــــابد
  )576: 1385خاقانی، (    

  
  :شایستگی در عشق - 3-4- 2

  :اند پیشگی نیست، خاقانی و سنایی یکصدا در این زمینه گفته ي عشق و عاشق ي عشق واالست و هر کسی شایسته مرتبه
  ستخبري نی عشق رخ تو بـــابت هــــر مختصــــري نیست                     وصل لب تــــــو در خـــور هـــــر بی
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  )368: 1375سنایی،(    
  عشق تــــو بـه هـــــــر دلـــی فــــــرو ناید                      و انـــــدوه تــــــــو هــــــر تنـــی نفــــرساید

  )580: 1385خاقانی،(
  

  :عشق در اختیار عدم - 3-5- 2
یابد و هر گاه  شدن به اختیار انسان صورت نمی گذارد، به عبارت رساتر عاشق عشق و عاشقی جایی براي اختیار انسان نمی

  :اند عاشق شویم، عنان و اختیار به دست معشوق است، سنایی و خاقانی با اتّفاق نظر در این باره سروده
  یــدایــن عشــــق بـــه اختــــــــــــــــیار نبـــــود                      دانـــــم کـــه همــین قــــــــــــدر بدان

  )402: 1375سنایی،  (   
  بـر تـو مـــرا اختیـــــــار نیست کـــه شــرط است                    کــــانکه تـــــــــــو را دارد اختـــــیار نــدارد

  )577: 1385خاقانی، (
  

  :عشق، قضاي الهی - 3-6- 2
  :ي خداوند در آن حال قرار گرفته است دهاي الهی است، و هر کسی نیز به آن وادي وارد شود، به ارا عشق ودیعه

تی کردم حذر از عشقت اي شیریــن پسر                            آخر درآمد دل به سر البصر جاءالقضـــــا عمی«من مد«  
  )412  :1375سنایی، (

  ا و هـــــــــــــواي تو از کجاحکــــم خــــــــداي بود و گر نه به هیچ وقت                          خاقـــــانی از کج
  )552: 1385خاقانی، (

  : عشق در فناي  - 7- 3- 2
  .کند داند و بر فناي در عشق تأکید می سنایی عشق واقعی را سبب رستگاري و نیل به سعادت می

  ســـازد وجود عشق عاشق را وجـــود انــدر عــــدم سـازد                حقیقت نیست آن عشقی که بر هستی رقـــم
  ) 103: 1375سنایی، (

سنایی اعتقاد دارد عشقی، حقیقی است که وجود عاشق را در وجود معشوق محو و فانی کند که حتّی با وجود هستی، عاشق 
ریا است که سبب نیل به سعادت  در قید و بند امور نباشد و فقط و فقط محو معشوق خویش باشد که همین عشق واقعی، زالل و بی

  .شود ي میو رستگار
  بسراي و مجلس خـــــود مطــلب نشانی ما                     چــــــو تو بر نشان کــــــــاري چه کنی نشان ما را

  )550: 1385خاقانی، (
  

  : ایمان و کفر از فراتر هاي اندیشه -4- 2
، باور داشت اعتقاد، مقابل کفر ي امن است در معانی اعتماد کردن، فروتنی کردن اي عربی از ریشه ایمان در لغت کلمه

اي عربی و در معانی نا سپاسی کردن، انکار کردن و پوشاندن نعمت خداوند، ناخستو شدن،  کفر کلمه). ذیل ایمان: 1372دهخدا، (
بر القضات، کفر حقیقی را دیوانگی و عاشقی در برا عین). ذیل کفر: 1372دهخدا، ( ناگرویدن، بی اعتقادي و مقابل ایمان است 

باش تا شاهد . سوختگان عشق با سودایی باشند و سودا نسبتی با جنون و جنون راه با کفر دارد! دریغا«: داند حسن شاهد حقیقی می
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قید و  هاي قلندران این است که قلندر بی یکی از دیدگاه).205-204:القضات،  عین(» !ما بینی و آنگاه بدانی که چرا دیوانه باید شد
  :ي کفر است و نه در بند ایمان پیماید که نه در اندیشه ایی مرزهاي وارستگی و الابالی بودن را میرند وارسته تا ج

  ستان را جان شمر اي سنایی کفـــر و دین در عاشقی یکسان شــمر                      جــــــان ده اندر عشق و آنگه جان
  )412: 1375سنایی، (

  :داند یو در جایی کفر را برتر از ایمان م
  ي ایمـــــان شمر کفر و ایمان گر به صورت پیــش تو حـاضر شوند                      دستگاه کـــــــفر بیش از مـــایه

  )412: همان(   
  با کفر زلفت اي جان ایمــــــــان چه کار دارد؟                       آنجــــــــا که دردت آید درمــــــــان چه کار دارد؟

  )587: 1385خاقانی، (   
  به دین و کفــــــــر مفـــرستم کزیـــن پس                          مـــــــرا هم کفر و هــم ایمـــــــــــان تو باشی 
  )  686:همان(

  
  :حقیقت اسالم کافري است -5- 2

: 1386شفیعی کدکنی، (کافري است ترین مضمون ادبیات قلندري در نظر شفیعی کدکنی این است که حقیقت اسالم  مهم
306.(  

  گیر انـــــــــدر میان بتکـــــــده  پرستی پیشه تا ترا روشن شود در کافــــــــــري در ثمین                        بت
  )491: 1375سنایی، (

  ي شد و توحید کـــــــــافرياز راه کج به ســـوي خرابــــــات راه یافت                       کفر همـــــــــه هد
  )503: همان(

  پرســـتان تــــازه گــــــــردان بــت روا نیــست                        سجـــــــــود بت نمـــــــاز عاشقــــان بی
  )649: 1385خاقانی، (    

  : خاقانی و سنایی دیوان ها در تقابل انواع -6- 2
گیرند و یکی بر  ساز برابر هم قرار می ي قلندران در کارکردي تضاد آمیز و نا به شیوه در دیوان هر دو شاعر عناوین قلندري

  .ها تقابل بین عشق و عقل و در نهایت برتري عشق بر عقل است یکی از پرشورترین این تقابل. شود دیگري برگزیده می
  

  :تقابل عقل و عشق - 6-1- 2
که » العباد مرصاد«شیخ دایه مؤلّف کتاب مشهور : اند مانند اده حرکت د در این حوزه عارفان بزرگ و نامداري مرکب سخن را

ت و عقل منازعت و مخالفت است«: ي جدال و ستیز عشق و عقل چنین آورده است درباره به . هرگز با یکدیگر نسازند. میان محب
ت رخت اندازد، عقل خانه پردازد و هر کجا عقل خانه گیرد، محبت کر انه گیردهر منزل که محب.  

  عشق آمــــــــد و کرد عقـــــــل غــارت                            اي دل تــــــــــو به جــــان بر این اشـــــارت
  »ترك عجـــمی است عشـــــق و دانــــــی                            کــــز تــــــــرك عجــــیب نیست غـــــارت

ین رازي،  نجم( 63: 1373الد(  
  :اند سنایی و خاقانی در این موضوع چنین همگون سروده

  گــــــیر نیست عقل را تدبـیر باید عـشق را تدبیـر نیـــست                              عاشقان را عقـــــل تر دامن گریبان
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  )80: 1375سنایی، (
  چشم جــــــان در روي تو حـــیران بمـــــــــاند      عقــــل در عشق تــــو سرگردان بـــماند                        

  )616: 1385خاقانی،(
  

  :تقابل عشق و سالمت - 6-2- 2
  عافیت را سر بـــــــــزن بهر کمــــــال عـــشق را                 عاقبت را دم بــــــزن بهــــر جمـــــــــال راه را

  )45: 1375سنایی،(
  ز سالمـــــــــت بـــس کن                  عشق و سالمت بـــــه هـــــــــــــم شمار ندارداي دل خــــــــاقانی ا

  )578: 1385خاقانی، (    
است همچنین در بکارگیري  خاقانی در شاهد فوق عالوه بر اینکه به مضمون ناسازي عشق و عافیت در شعر سنایی توجه داشته 

اند و هر دو  سود برده) عافیت(ي سالمت  ي عافیت و خاقانی از واژه سنایی از واژه. حسوس استالفاظ نیز اثر پذیري وي از سنایی م
  .خوانی و سازگاري ندارد کنند که عشق با سالمت هم به این نکته اشاره می

  
  :زاهد و رند تقابل  - 6-3- 2

  :گوید جدال بین زاهد و رند همانند جدال بین عقل و عشق جنجالی است سنایی می
  و خورشـــــــید و معشوق و مـــــی و لـــعل                  تو و رکـــــــن و مقـــام و آب زمـــــــــــــزممن 

  ) 441: 1375سنایی، (
  کعبه به زاهــــــدان رسد، دیر به ما ســــبو کشان                      بخشش اصل دان همــــــه ما و تـــو از میان بري

  )428: 1385خاقانی، (    
  

  : سایر مضامین قلندري -7- 2
ي جوانمردي است و  هایی چون فقر، توبه و اخالص دارند که در واقع بنیادهاي اندیشه سنایی و خاقانی اشعاري نیز با موضوع

  :اند آشکار است که قلندران نیز این شیوه را پذیرفته
  
  :همت -1- 2-7

ت و ارادهي اکید و تشویق  سنایی و خاقانی هر دو توصیه کنند ي واال می بسیار به هم:  
ت ز ساق بر بـــ ــــاید فـــراشـــت                           تـا توان افـــــــالك زیر ســـــایـه ي پر داشتن رایت هم  
ت سوارباطن تو کـــــی کند بر مرکب شاهــان ســـفر                            تـا نـــــــگردد راي تو بر مــ ــرکب هم  

  )245: 1375سنایی، (
ت در لغت به معناي اراده و قصد کردن استفاده می ت را معادل با اراده در نظر گرفته است هم شود و در اینجا نیز سنایی هم.  

  حـــــواتو را ز پشتی همت به کـــــف شود ملکــت                            بلــــــــی ز پهلوي آدم پدیـــــــد شد 
  )12: 1385خاقانی، (

در این بیت نیز نظر خاقانی به همـت چون نظر سنایی است و هر دو این واژه را در معناي اراده و انگیزه و در پی آن تالش در 
ت را در معنایی عرفانی به کار برده است، چون شاهد زیر گاهی سنایی واژه. اند نظر گرفته ي هم:  
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ت کند در بـــــــاغ جانـش کوثريکی پذیرد گر چه تشنه گر دد از هــــــر ابتر آب                         هـــر که را هم  
  )319: 1375سنایی، (

  :گوید خاقانی نیز در این باره می   
ت و آن ــم داشتن؟گـــــــه به وام نیل و بقـ گه ز غیـــــر برگ و نــــوا خواستن؟                           عیسی و آن هم  

  )317: 1385خاقانی، (  
  همــــــت شود حجــــــــــــاب من و نظر                              گر من نظر به عـــــــالم ریمن برافـــــــــکنم

  )241: همان(    
ت بیش ا در دیوان خاقانی بیش در دیوان سنایی مفهوم همر در مفهوم اراده، مناعت ت تر در معناي عرفانی  به کار رفته است ام

ت دگرگون خاقانی است طبع و بلند نظري است که این خود یکی از ویژگی هاي شخصی.  
ت بال فخــر از ازل دارم کلـــــــــاه                      بر تن عزلــــــــــــــت بــــــال بغی از ابد دارم قبا بر سر هم  

  ) 18: 1385خاقانی، (    
  : فقر -2- 2-7

گیري اجتماع قلندران، در لغت به معناي نیازمندي است و در مفهوم عرفانی یکی از مراحل سیر و  ي شکل  فقر از اصول اولیه
فقر ظاهري همان ناداري و فقر مالی است، فقر اختیاري همان . و فقر اختیاري) اجباري(فقر دو نوع است؛ فقر ظاهري . سلوك است

قلندران به اموري که سبب تهذیب و کنترل ). 30: 1387هجویري، (الفقر فخري : ي آن گفت رهدربا) ص(است که پیامبر اکرم 
ی نشان داده ها می نفس آن ه خاصي شود هماره توج گري و  اند، فقر، ریاضت، تکد ...  

  :در ماهیت فقر -1- 7-2- 2
  فــــــقر چبـــود؟ بود را از بود عــــریان داشتن  فقـــــر نبود بـاد را از خاك خفتــان دوختن                             

  )242: 1375سنایی، (
ت و نوعی فناي از خود اشاره می ت را به صورت برخورداري حقیقی نفس انسان و  سنایی به نفی منی کند و خاقانی این ماهی

  :کند ي راستین باطن انسان معرّفی می مقام و مرتبه
  کن که نفس را                                 بر آستان فــــــــــــقر ممکــــــــــّن برآورمفقـــــــرست پیر مائده افـــ

  ) 241: 1385خاقانی، (     
  پرورم ي سامست من می ي خلق است من بـرداشتم                            زال کـــــــــان رد کرده فقر کـــان افکنده

  )248: همان(
نی ابیاتی در فقر عرفانی که یکی از مراحل سیر و سلوك است و با فقر ظاهري متفاوت است، دارند و فقر را سنایی و خاقا 
  :دانند ي سالمت و نجات می مایه

  کار آن دارد که افتد در خــــم چوگان فـــــقر                          نـــام آن گیرد که باشد چــــــون سها زرد و نزار
  )149: 1375سنایی، (

  در چارســــوي فــقر درآ تــــــــا ز راه ذوق                          دل را ز پنـــــــج نوش ســـالمت کنـــــی دوا
  )4: 1385خاقانی، (    

  خیز خاقانی ز کنج فقـــر خلوت خـــانه ســـاز                           کز چنین کنجی تـوان اندوخت گنــــــج شایگان
  )326: همان(
  :ي فقر نتیجه - 2-2- 2-7
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  .دانند ي روي آوردن به فقر را به سامان بودن و وصول به رستگاري می سنایی و خاقانی  نتیجه
  کار آن دارد که افتد در خــــم چوگان فـــــقر                        نـــام آن گیرد که باشد چــــــون سها زرد و نزار

  )149: 1375سنایی، (
  ر در فقـر آي تا پیش آیدت ســرهنگ عــشق                        گوید اي صاحب خـــــراج هر دو گیتی انـــدر آب
  )1: 1385خاقانی، (

رساند یعنی مالمت راهنماي فقیر به عشق  اگر مالمت همراه فقر باشد فقیر را به عشق واقعی می: گوید در بیت زیر سنایی می
  .واقعی است

  عشق دان اسم مــــــــالمت بــر فقیر                        پاسبــان در شناس آن تلــــــــخ آب اندر بحــــاردار  پرده
  )129  :1375سنایی، (    

  :شود فقر با سالمت همراه است و موجب به سامانی می: گوید و خاقانی می
  

  خوش خــــوارتر ز فقر ابــــــــــــایی نیافـــتم      ها که دیگ سالمت هــمی پــــــــزد                   زان طبخ
  )784: 1385خاقانی، (  

  :اخالص - 2-7-3
. در لغت به معناي ارادت صادق است و در عرفان به معناي آن  است که سالک در عمل خود مطلوبی جز خدا نداشته باشد

  ). 322: 1381قشیري،(عبادت کنی، از او بترسی و بس گوید اخالص آن است که فقط و فقط براي خدا  قشیري در این باره می
  :تشویق به اخالص - 3-1- 2-7

  یا بیا پاك بزي ور نه برو خاکــــــی بـــــاش                         که دو معنی همی اندر سخــــــــتی آسان نیست
  )82: 1375سنایی، (

  وز یک جهتم دو قبـــــــــله برخـــــــــــاست                  از یـــــک نــــظرم دو دلـــــــبر افـــــتاد        
  ) 563: 1385خاقانی، (    

دهد  کنند اما با اندکی تفاوت سنایی با حالت انذار گویی درس می بدیهی است که هر دو شاعر بر اخالص توصیه و تشویق می
انتظار دارد دیگران از او درس عبرت بگیرند سنایی در بیتی ي آزمایش گذاشته و  خواهد و خاقانی خود را به بوته و جواب می

ا این عاي اخالص دارند امانی را که ادگوید کند و می گونه نیستند، نکوهش می ریاکاران و مدعی:  
  الفیدتا برنکنید جــان و دل از غیــــــــر دالرام                            دعــــــــوي مکنید صفوت و بیهوده مـــــ

  )402: 1375سنایی، (
  : توبه - 2-7-4

ه لین منازل سیر و سلوك است که سالک . به معناي بازگشت و رجوع است» توب«ي  توبه در لغت از مادتوبه در عرفان از او
نابت گذارد، هر که از بیم عقوبت توبه کند، صاحب توبه است، و هر که به طمع ثواب توبه کند، صاحب ا راه حق در آن قدم می

قشیري، (است، و کسی که به خاطر رعایت امر پروردگار توبه کند نه از ترس عقوبت و نه به طمع ثواب، صاحب اوبت است 
1381 :136-145.(  

  آمیز را                       برشــــــــکن بر هم چو زلفت توبـــــــه و پرهیز را اي خم اندر خم شکسته زلف جـــــان
  ) 347: 1375سنایی،(

  ام توبه ز مـــــــــــــــی خوردن لیک                        لـــب میگـــــــون تو توبــــــــــــــه شکن است کرده
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  )564: 1385خاقانی، (                                                                                                             
  :در ابیاتی توبه در معناي شرعی آن به کار رفته. ت باال نگاه هر دو شاعر نگاهی قلندرمآبانه به توبه استدر دو بی

  نفس فرعون است و دین موسی و توبه چون عصا              رخ به سوي جنگ فـــــــــــرعون لعین باید نهاد
  ) 85:همان(

  شــــاخ هر شنگ نگیــــــرم پــــس از ایــــــن             توبه چون بیخ فـــــــــــــــــــرو برد بـه دل 
  )914: 1385خاقانی، (

  دریاي توبه کـــــــــو که درین شامگاه عـــــــمر                چـــــون آفـــــتاب، غــــسل به دریــــا برآورم
  )246:همان(                                                                                                                       

  : ابلیس -8- 2
خاقانی و سنایی نیز در . آیند هاي قلندرانه، دیدگاه قلندران به ابلیس است که در مقام دفاع از ابلیس بر می یکی از اندیشه

تی است که هماره . ز سنایی اثر پذیرفته استتوان گفت که خاقانی ا اند و می اشعارشان به این موضوع توجه کرده ابلیس شخصی
ف  مورد توجه شاعران و عارفان و مورد بحث آنان بوده است، گروهی با او موافق و کسانی مخالف او بوده اند، در میان اهل تصو

ه دفاع و ستایش از ابلیس نخستین کسی که ب. اند و نظر آنان با نظر اهل شریعت در تضاد بوده است کسانی مدافع ابلیس بوده
پرداخته، حلّاج است وي معتقد است که ابلیس با آگاهی کامل به این امر که در چنگال تیز الهی مقهور و اسیر است و هیچ گونه 

رسد این کار را با  دانست که با سجده بر آدم به رستگاري می کند، شاید اگر می راه خالصی نیز ندارد در برابر آدم سجده نمی
القضات همدانی از مدافعان  پس از حلّاج، احمد غزّالی و عین). 90: 1383داودي مقدم به نقل ازحلّاج،(داد  ال میل انجام میکم

ابلیس کسی است که «گوید  پرواتر سخن می تر و بی القضات در ستایش و دفاع از ابلیس بسی شفّاف اند و عین ابلیس معرّفی شده
داودي مقدم به نقل از ( » اند اند و صد هزار سلطان کمر خدمت او بر میان بسته ز او زخم خوردهصد و بیست و چهار هزار نبی ا

هاي  سنایی به مکر، فریب و نیرنگ. یابیم با نگاهی به اشعار سنایی، نگاه سنّتی شاعر به موضوع را در می). 90: 1383القضات، عین
  :سبب سقوط و رانده شدن شیطان از درگاه مبارك الهی شده استداند که  ها را اموري می کند و آن شیطانی اشاره می

  از وفـــاق ادریس بر رفــت از زمین بر آسـمـان                   از خالف ابلیس در رفــــــــت از بهشت اندر سقر
  )163: 1375سنایی، (

این ابیات . داند ي را علّت شقاوت میشاعر وفاق و خالف را مقابل یکدیگر قرار داده است و یکی را سبب سعادت و دیگر
دهد نظر سنایی با نظر اهل شریعت تفاوتی ندارد و در غزل دیگري که خاقانی نیز غزلی به تقلید از آن سروده از زبان  نشان می
  :سراید که گونه می ابلیس این

  را دل مــن آشــیــانه بــــــــود با او دلــــم بـه مـهـر و مـودت یـگــانه بـــود              ســیــمـرغ عشــق
  بر درگــــهـم ز جمـــــــع فرشتـه ســپاه بود               عـرش مـجـــــید جـــــاه مــــــــرا آستــانه بــود

  ـودي آن دام دانـــــــــه بــــــــ در راه مــــن نهــاد نهان دام مــــکر خــویش               آدم میــــان حلقـه
  ي لعــنت کنـــد مــــرا                کــــرد آنچـــه خــــواست آدم خــــاکی بهــانه بود خواست تا نشــانه مـی

  )395: همان( 
رسد که این غزل از  گوید به نظر می در انتساب این غزل به سنایی محقّقان و پژوهشگران اختالف نظر دارند شفیعی کدکنی می

در دیوان ). 207: 1373شفیعی کدکنی، (خورد  هاي وي نمی ی خارج است و به حال و هوا و فضاي غزلي فکري سنای حوزه
ها نیز کامالً یکسان و  که قافیه و ردیف آن) مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن (خاقانی غزلی است، در همان وزن غزل مذکور از سنایی 
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مایه و  اما در واقع غزلی است که از نظر درون! وان سنایی آمده داردهایی نیز با غزلی که در دی همگون است، این غزل تفاوت
  :محتوي همانند غزل سنایی است، و در ستایش و توجه عصیان شیطان بیت پایانی دو غزل

  جــانا بــیا و تکـــیه بـــه طاعات خــــود مکن          کایـــن بیـــت بهــــر دانش اهــــل زمانــــــه بود
  )395: 1375ی، سنای(

  خــــاقانیا تو تکیــــــه به طــــاعات خود مکن           کــاین پنـــد بــــــهر دانش اهــــــــــــل زمانه بود    
  )616: 1385خاقانی، (    

ز کامالً ي محوري قلندران در نفی زهد است، ابیات دیگر نی  ارزشی طاعات و عبادات در نظر حق اشاره دارد که اندیشه بر بی
ت هایی در پذیرش ابلیس است در ستایش ابلیس و توجیه و حج .  

  با او دلـــــم به مـــــهر و محبت نشـــانه بود                سیـــــمرغ وصـــــــل را دل و جـــــان آشیانه بود
  ــزار هـــزاران خـــــزانه بـــودبودم معلم ملکوت انـــــــــدر آسمــــــــان                از طاعتم هــــــــــ

  بر درگهــــــــم ز خیــــل مالیک بسی سپاه                   عــــــرش مجـــــید ذات مـــرا آشیانــــــــه بـود
  هفتــــــــــصد هزار ســـال به طاعت گذاشتم                امــــــــــید من ز خلــــــــق برین جــــاودانه بود

  )616: 1385خاقانی، ( 
هر دو در مقام دفاع از ابلیس هستند و سجده نکردن . گونه شک و تردیدي وجود ندارد در تقلید اوزان و الفاظ سنایی جاي هیچ

  .دانند او بر آدم را قضاي الهی می
  
  :گیري نتیجه

  :یده نشان داده شده استهاي قلندري سنایی و خاقانی در دو قالب غزل و قص در نمودارهاي زیر بسامد اندیشه
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اند، و هر دو پس  شود سنایی و خاقانی در غزل بیشترین حجم را به موضوع عشق اختصاص داده گونه که مشاهده می همان
در غزل سنایی شاهدي براي اخالص و در غزل خاقانی شاهدي براي فقر وجود ندارد، خاقانی . اند از عشق به خرابات پرداخته

ت که از اصول اولیه. تند سنایی را ندارد هاي گیري موضع ي خاقانی نمود بیشتري  ي جوانمردان است در قصیده موضوع هم
ها  چنین زندگی این دو شاعر به شباهت هاي غزل و قصیده و هم با بررسی ابیات و اشعار قلندري سنایی و خاقانی در قالب. دارد

  :هایی به قرار زیر دست یافتیم و تفاوت

  :اه شباهت
اي از زندگی خویش از خواب غفلت بیدار شدند و با تحولی درونی که برایشان رخ داد موجبات  هر دو شاعر در دوره. 1

  .تحول در شعر فارسی را ایجاد کردند
  .باشند، خاقانی در این نوع قصاید از سنایی اثر پذیرفته است هر دو شاعر قصاید زهدیه دارند و در این قصاید زبانزد می. 2
هاي ادبی  پردازي و چه در وزن و استفاده از الفاظ و آرایه تأثیر سنایی بوده است، چه در مضمون خاقانی بسیار زیاد تحت. 2

  .ها به وجود آورده است هاي بسیاري را در شعر آن و این نکته شباهت
  .کنند یي عشق هر دو به عدم اختیار در برابر این عشق و ازلی بودن آن اشاره م در نظریه. 3
اند، تقابل این مضامین در اشعار دو شاعر  هاي خرابات، ساقی، می در کارکردي قلندر مآبانه  سخن گفته هر دو از واژه. 4

  .ها ملموس است ي زاهدان و عابدان و حدود آن با طایفه
زل واالي وارستگان و پاکان برند و آن را من کنند، براي دوري از ریا به آن پناه می هر دو از عشق به خرابات صحبت می. 5

  .کنند معرّفی می
  .کنند هر دو شاعر در ابیاتی به خراباتی و قلندر بودن خویش اشاره می. 6
  
  :ها تفاوت

  .ي قلندري در غزل و قصاید هر دو شاعر با یکدیگر متفاوت است ها ي اندیشه بسامد به کار رفته. 1
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 15ي قلّاش،  بار واژه 17قلندر در دیوان هر دو شاعر یکسان نیست، سنایی از  هاي قلّاش، رند و  ي واژه بسامد به کار رفته. 2
  .ي قلندر بهره گرفته است مورد از واژه 8بار قلندر بهره گرفته است و خاقانی فقط  9بار رند و 

دري به تندي و هاي قلن خاقانی چون سنایی در بیان اندیشه. هاي تند و عناد آمیز سنایی را خاقانی ندارد گیري موضع. 3
  . گراید پرخاش نمی

هاست مگر اینکه در صحت  ي کعبه دارد که سنایی فاقد این تناقض هایی به عنوان نمونه درباره گویی خاقانی تناقض. 4
ي ابلیس در جاي جاي  ي ابلیس سروده شده به سنایی شک نکنیم، در این صورت سخن او درباره انتساب غزلی که درباره

گویی سنایی و نیز لحن عناد آمیز قلندرانه که هر دو شاعر این  گردد و این خود دلیلی است براي تناقض میآثارش متفاوت 
ها و اشعار  با بررسی اندیشه. هایی شده است ها سبب ایجاد تناقض لحن عنادآمیز قلندرانه را دارند و گاه گاه در سخن آن

ي یاري  تراف شاعر است به صوفی بودن، مقام داشتن در خرابات، شیفتهقلندري خاقانی باید بگوییم که ابیاتی که بیانگر اع
ت قلندرمآب خاقانی باشد تواند نشانه قلندري بودن، می د به رعایت  می. اي از شخصیتوان گفت وي همانند عارفی پایبند، مقی

فقر و   اخالص، همت،: ان مانندآداب و اصول عارفان نبوده است، او در قصاید شبیه یک اخی و جوانمرد به اصول جوانمرد
توجه بسیاري دارد و در غزلیات شبیه یک صوفی عاشق و یک خراباتی تمام عیار است، در سرودن هم زهدیات و هم اشعار ...

و ي محدود تقلید نگه نداشته و دست به ابداع  عرفانی سنایی را پیش چشم داشته و از او اثر پذیرفته است، اما خود را در دایره
گر است  تر به سان یک شیخ موعظه هاي وي در تمام دیوانش مشهود است، و سنایی در قصاید بیش ابتکار زده است، خلّاقیت

ات به یکبارگی شالوده که درس پند و اخالق می اش زیر و زبر گشته و دیگر از آن سنایی خشک و  ي فکري دهد و در غزلی
اي در سر  رسته و الابالی سر و کار داریم که جز دالرام خویش اندیشهقشري قصاید خبري نیست و ما با یک رند وا

  .پروراند نمی
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٢٤٤  

  ایزد بانوان آریایی آناهیتا و سرسوتی؛
    

  1مرادیان کامران شاه

  2عابدین زارع

  

  :چکیده

نقشی ویژه ،یی وجود دارد که هر یک در نظام فکري و فرهنگی و جهان هستیاه النّوع ربایزدان و ،در فرهنگ اساطیري ملل مختلف    
از  - دو ایزدبانوي اوستایی و ودایی - sarasvatiآناهیتا و سرسوتی. میکن یمدارد؛نقشی که امروزه از آن با عنوان خویشکاري یاد  عهده به

تی که به دلیل قرابت فرهنگی و وحدت دیآ یم شمار بهي این ایزدان  جمله دارند و  هم بهیی نزدیک ها يشکاریخویی مشابه و ها خصلت،قومی
در این مقاله کوشش .کنند یماز آنان یاد ... شعر و،دانش،ي روزي الهه ،ي نطفه ي مردان کنندهپاك ،ي رود الهه،ي آب و باروري الهه عنوان به

  .ن دو ایزد بانو پرداخته شودبرآن است تا با بررسی متون مقدس اوستا و ریگ ودا به مصادیق مشابه ای

     

    .ي آب و باروري الهه،ریگ ودا،اوستا،سرسوتی،آناهیتا: ها دواژهیکل  

                                                        
  Dr.kamran51@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق - 1

  آزاد اسالمی واحد مرودشت مدرس دانشگاه - 2

mailto:@gmail.com
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  مقدمه

که پرداختن به آنها خالی از لطف  میخور یبرمیی ها تفاوتبا نگاهی گذرا به کتب قدیم و متون مقدس ملل مختلف، به تشابهات و    
هی پی. نیست ه برخوردهاي فرهنگی آنها  شود یمش رویمان گشوده نکات دقیق و جالب توج یی ها ملّتازجمله . میشو یمو درعین حال متوج

 –ریگ ودا با اوستا «؛ متون مقدس آنها رفتند یم شمار بهیی باهم دارد، ایران و هند است که درقدیم قومی واحد ها یهمسان شان مقدسکه متون 
یکی ). 62:1375جاللی نائینی،(»اند شدهو هردو از یک زبان مادرشاهی با دو لهجه متقارب متولّد قرابت نزدیک دارد  -همتاي آریایی خویش

ي  جنبهکه شاید بتوان گفت به عنوان دو   sarasvatiي موجود در این دو کتاب،وجود دو ایزدبانوست؛ آناهیتا و سرسوتیها یهمساناز 
بهترین «انوي آب و باران و بخشنده ي باران،با سرسوتی که در ریگ ودا به عنوان آناهیتا ایزد ب.ي آریایی پذیرفته شودخدا کگوناگون ی

  ).32:1375گویري، (یی دارندها یکینزد شود یمنامیده »بهترین ایزدبانو«، »بهترین رود«، »مادر

یشت پنجم .اند دادهاختصاص یی از متون مقدس را به خود ها بخشقبل از هرچیز ما با دو ایزدبانوي آب روبه رو هستیم که هرکدام    
ي سرسوتی اختصاص  الههاست و مانداالي ششم و هفتم سرودهایی را به بند 132کرده و  30و شامل  یاآبان یشت، یشت مخصوص آناهیتاست

عناي که به م  aredاز کلمه ارد» اردوي«اسم خاص ترکیب یافته از سه صفت است؛جزء اول» اردویسور آناهیتا«در اوستا . داده است
به معنی » سور«جزء دوم . باالبرآمدن و منبسط شدن و فزودن و بالیدن است مشتق شده است؛ کلمه ي اردوي در اوستا فقط نام رودي است

یعنی چرکین و » ناهیت«از ادات منفی است و بخش دوم» ا«که جزء اول» اناهیت«. قوي و قادر، در سانسکریت هم به معنی نام آور و دلیر است
آب تواناي « یا» رودقوي پاك«یعنی»  اردویسور آناهیتا«در مجموع . دهد یممعنا  شیآال یبو ناپاك، بنابراین پاك و پلید 

تی آناهیتا نمودي بارز دارد که بدان پرداخته خواهد شد).  165- 166:1377پورداود،(»شیآال یب دو صفت توانا و پاك در وجوه شخصی.  

تی،   وس رَ وي به . دانند ، خداي آفرینش، میبرهماهندوان وي را همسر . است آئین هندوو رودخانه در  خنیاگريي آموزش، هنر، ایزدبانوس
فرزندان . هستند شیواو  ویشنو، برهما، از سه ایزدبانوي جاودانه آئین هندو است که همسران سه خداي آیین هندو دورگاو  پروتیهمراه 

 )               آزاد پدیا،دانشنامه ویکی.(آیند می شمار بههندو  نیآئ ينویم يها نوشته نیتر کهن هکهستند  وداهاسرسوتی، 

آناهیتا در آبان یشت با صفاتی چون . شود یمي دارند که در برخی از آنها تشابهاتی دیده ا عمدههرکدام از این دو ایزدبانو خصوصیات    
ي  کننده يجاري زایش زنان،  کننده آسانك کننده ي نطفه ي مردان،پاك کننده ي زهدان زنان، فزاینده رمه و خواسته و ملک و غلّه،پا

سرسوتی در ریگ . شود یمشناخته ... ، داراي بازوان زیبا،سپید و نیرومند همچون شانه ي اسب،سبک سیر ، پرتوان و)2و1،بند1کرده (شیرزنان
ي روزي و آب  الههي نطفه،  نگهدارندهي ثروت و فرزند،  عطاکنندهخداي آب و رود،  ي باروري و پاکی و زاللی، الههودا با صفاتی نظیر 

-حال در این جستار به بررسی خصوصیات عمده .  شود یمشناخته ... ي دانش و هنرهاي خلّاق و شعر و علم و  الههي پاك کننده،  الههفراوان و 

   .میپرداز یمي این دوایزدبانوي آریایی 

  

  نام رودخانه

س ي رطوبت، است ودر آغاز، نام رودخانه یبه معن» ياردو«   نام رودخانه، ریدر اساط يا از اصل شناخته شده يرویبوده،که به پ یمقد ،
در اصل صفت  يکه اردو اند دهیعق نیو بر ا دانند یم ییودا نیدر آئ» یسرسوت« زدبانویا يکرده است و او را راهنما دایپ ییخدا تیشخص
ت«به صورت  رانیا درا،امشد یاطالق م یپنجاب کنون ي هیدر ناح یکوچک مقدس ي است که در هند به رودخانه بوده یسرسوت هو در » یهرَ

ج(که هرخوتی  يا هیناح در اوستا،این نام به.نام خوانده شد نیدر افغانستان به ا يا اچهیپر رودخانه و در يا هیآمده وناح خوانده ) رخوذ یا رخَ
را«س کوه مقد يها ياز بلند عظیم اساطیري بود کهي  درآغاز،هرخوتی مظهر رودخانه.ق شد،اطالشود یم يایدر شدوبه یرمیسراز» ه 
که هرکوه بزرگی را که در کوهپایه آن زندگی  دار همان گونه ایرانیان کشاورز و گلّه.دنیا بود يها وسرچشمه تمام آب ختیر یم» فراخکرت«
اندك اندك .شناختند یرا نیزبا اسم هرخوتی می بخش اتیح ي ،هررودخانهخواندند یپهناوري را فراخکرت م هرا وهردریاي ،کوهکردند یم
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سوره یا سورا، بخش دیگر نام این ایزدبانو، به معنی . جاي آن را گرفتند» سوره«و » اردوي«فراموش شد و دو صفت آن،  یزدسرسوتیا نام
صورت  به يو خردمند يرومندیبا صفات ن زدبانویا نیا.پرآب و تندوتیز است يا صفت رودخانه است که کامال برازنده» پرزور«و » نیرومند«

 تایسور آناه يااردویتایآناه  ...شود یم زین» مادر خدا«گونه  نیو بد جوشد یم از او اتیح ي چشمه رای، زدیآ یدرم زین يعشق و بارور ي الهه
است و  دهیگز يآسمان جا ي طبقه نیاو در بلندتر. ابر، باران، برف و تگرگ هستند زدیو اا ي گردونه ؛دیدارد با چهار اسب سف يا گردونه
  .)20- 1381:22آموزگار،(درخشان و هزار ستون خوش تراش دارد ي آراسته با صد پنجره يا خانه يا اچهیهر در ي برکرانه

    ل آن به معنی رود است، در اوستا رودي تصویی است که ها آبکه در بزرگی به اندازه ي همه ي « ر شدهاردویسورآناهیتا که جزء او
نام آناهیتا با آب و چشمه و رود عجین ). 3،بند1کرده(»زورمندي که از کوه هکر به دریاي فراخ کرت ریزد.در روي این زمین جاري است

و  ابدی یماي ودایی خویش، تقدس آسمانی همین بس که همچون همت آن یرواني روي زمین پیشی گرفته و در پاکی و ها آبشده و از تمامی 
بدان «: این ایزدبانو آمده است يا در بند سوم یشت پنج در توصیف صفات رودخانه.نوردد یمي روي زمین رادر ها یخشکنیرومند و توانا 

به سوي دریاي  _ک سوار هر یک به درازاي چهل روز راه مردي چاب _آن دارنده هزار چشمه و هزار رود _هنگام که اردوي سوره اناهیتا
روي زمین است  يها اوست که در بزرگی همچند همه آب. آن دریا به جوش در افتد و میانه آن برآید يها فراخکرت روان شود، سراسر کرانه

و و در ستایش او از ماه آبان جشن آبانگان به افتخار ا) دهم(و روز آبان آناهیتاست ماه آبان از آن )همان،همان(».و به نیرومندي روان شود
سرسوتی نیز در . رسد یمي دارد و ستایش وي به دوران پیش از زردشت ا ژهیوکه در ایران باستان جایگاه  ایزدبانویی. است شده یبرگزار م

ل،سرود (»کند یمبا اعمال خویش رودخانه بزرگی پدریدار «که  شود یادمی ها رودخانهریگ ودا به عنوان بهترین  ودا گیردر  ،و)3مانداالي او 
ي ودایی ها یقربانشاید بدان علّت که درکنار آن . است ادشدهي هند یها رودخانه نیتر مقدسچندین باراز رودخانه سرسوتی به عنوان یکی از 

 ها کوهو  ها آباز تقدس  توان ینمگذشته از این ).520:1375جاللی نائینی،(کردند یمو عالمان ودایی در حوزه ي آن زندگی  دادند یمانجام 
در وداها سرسوتی خدابانوي آب و رودي است با همین نام که از هیمالیا و «همچنین . ی گذشتآسان بهدر ادیان باستانی به ویژه در شرق 

توان با  است که آن را می يا رودي آسمانی است و این نکته سرسوتی ).159:1373ایونس،(»شود یمسرزمین کهن آریا به جانب غرب سرازیر 
از  یکیهمچنین  ؛راند و آن را می ي استا برگردونهسرسوتی همچون آناهیتا سوار .آناهیتا در باورهاي اوستایی است، سنجید ي چه درباره آن

  . نام است هاي آناهیتا هم از اسب یکیبا ) باد( "وایو"یعنی  سرسوتیهاي  اسب

  

  الهه ي باروري و زایش

این خصوصیت در موردآناهیتا چشمگیرتراست و موارد .باروري،بارداري وزایش استي این دوایزدبانو، عمدهي ها یژگیازو     
د عشق و باروري  ي صورت الهه بهي وخردمند ییبایایزدبانوي نیرومندي، ز،آناهیتا.است پرداختهمسئله  نیا بهکه  شود یمیافت  شتی درآبان يمتعد
باروري، زنان در هنگام  يزدبانویا ،و به عنوانشود ینیز م» خدا _مادر « گونه نیو بد جوشد یحیات از وجود او م ي ؛زیرا چشمهدیآ ینیز درم

و زهدان زنان را  کند یمردان را پاك م ي او نطفه.کنند یزایمان براي زایش خوب و دختران براي یافتن شوهر مناسب به درگاه او استغاثه م
همانند سرسوتی هندي سبب فراوانی غالت و زاد و .بخشد یوزاد را نیرو مکه ن شود یو سبب جاري شدن شیري م سازد یبراي زایش آماده م

کسی که مشیمه ي همه زنان « آناهیتا.بخشد یولوازم خانگی نیز م اسلحه،اسب، گردونه مال و ثروت دنیایی همچون.ولد گاو و گوسفند است
و  نرها همه ي ي تخمه ي کننده پاكی،زندگ سرچشمه ي«وي ).2، بند1کرده(»کسی که زایش همه زنان راآسان گرداند.پاك کند شیزا يرابرا

نه تنها آناهیتا در اوستا با این صفت شناخته ). 9:1373کرتیس،(»ي شیر درپستان همه ي مادران است کننده هیتصفو  ها مادهزهدان همه ي 
و نه آفرودیت،یعنی او را الهه  کردند یمال آرتمیس تعبیر آناهیتا را در آناتولی معمو«. بلکه در بیرون از مرهاي ایران هم این گونه است شود یم

 شده یمخداي رودخانه یعنی سرچشمه ي حاصل خیزي پرستش  عنوان بهسبب که عمدتا  نیا به،شاید دانستند یمي باروري 
  ).271:1375بویس،(»است

ل بر زمین و نیز ،امشاسپند موکّ»ذسپندارم«و یاور )اوشیدر،اوشیدرماه و سوشیانس(پسران موعود زردشت ي نطفه ي نگهدارنده،آناهیتا     
وجود  بخشان دین زردشتی و پسران موعود زردشت،از آن به که بعدها نجات يا است، نطفه» کیانسه« ي اچهیدر در زردشت ي نطفه ي نگهدارنده
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خود  عالقه و احترام عمیق پیروان بسیاري را به خداي محبوبی بوده و همیشه آناهیتاکه  دیآ یها چنین بر م مام این صفات و نقشتاز.خواهندآمد
هزار  با قدمتی درحدود نه(سراب کرمانشاه  ي از آن از تپه ییها اند و نمونه مادر موسوم ي باروري را که به الهه يها سیتند. است جلب کرده

مربوط به  يها نییمعابد و آ ي بازمانده.دانند یممی از این ایزدبانو است، تجس شوش به دست آمده ي هیناح يها و در کاوش)الدیازم سال قبل
  .)1380:247آموزگار،(رود یشمارم به ،یبابل ي عشق و زیبایی در یونان و ایشتر، الهه ي آفرودیت،الهه،آناهیتا

مانداالي (کنند یماورا مادر خطاب  کنندو یمدرمورد سرسوتی هم این گونه است، به طوري که مستقیما از او طلب فرزند واخالف      
هجالب ).41دوم،سرود خیلی بارور است،زایمان خوبی  که یکس«، مینیب یزمین)ي آب الهه(ي سینی والی الههکه این صفات را براي  است توج

  ).46/7اتهرودا ،(»ندیب یمتدارك 

  

  ي زیبا و نگارین چهره

ي اسب  شانهزدبانویی با بازوان زیبا و سفید به ستبري ، ایاست آمده انیم بهي اوستا از زیبایی و نگارینی آناهیتا سخن جا يجادر   
، کمربند در میان اندام خوش، دختر زیباي بسیار برومند )15،بند 4کرده(اندام خوش،بلندباال و )7،بند1کرده(باشکوه دیدنی آراسته) يها نتیز(با

قابل ).64،بند 16کرده(بسته محکم)آنهارا(ه بابندهاي زریني درخشان پوشیدها کفش نییپا بهاز قوزك پا  فینژادوشر آزادهي راست باال،  بسته
ه ي فراوانی که از این بانوي اساطیري به فرمان ها مجسمه«از دوران هخامنشی و  جامانده بهي ها نوشتهکه تصاویر این ایزدبانو در سنگ  است توج

ي ا ژهیواز زیبایی و شکوه )17:1375گویري، (»نقش شده ها بهیکتتصویراو در  و ساختهاردشیر دوم در شهرهاي شوش،اکباتان،دمشق،بابل 
  .برخوردار است

چون زنی زیبا، باپوستی سفید، هالل ماه بر ابرو و سوار بر قو یا طاووس است و در برخی روایات او را بر نیلوفري آبی «سرسوتی نیز    
ان به ویژه در دستان پادشاهان هخامنشی ودر آثار به جامانده از نشستن سرسوتی بر نیلوفر آبی که در ایر).16:1373ایونس،(» مینیب یمنشسته 

ت است و جداي از نمادین بودن آن شود یمتخت جمشید دیده  ی اشتراکات فرهنگی ما را بیش از پیش ) نماد صلح و پاکی و کمال(حائز اهم
سرسوتی دیرتر از زمان معهود در مراسم حاضر «ود،در یکی از مراسم قربانی که توسط برهما همسر سرسوتی ترتیب یافته ب.دهد یمنشان 

 ).همان،همان(»که سرسوتی هنوز مشغول آرایش است دیگو یمو به برهما  گردد یبازمو پیک  فرستد یماو  دنبال به،برهما پیکی شود یم

 

  داراي صفات جنگاوري

ر  شده فیتوصو آن چنان  شود یمدراوستا،صفات بارز و مشهودي مبتنی بروجوه جنگاوري آناهیتا دیده       قبل از آنکه  شود یمکه تصو
،داراي بازوان زیبا و سفید )3،بند1کرده (صفاتی چون برومند،زورمند. ایزدجنگ یادشود عنوان بهآناهیتا را ایزدآب بدانیم بهتراست که از وي 

کسی که «،)11،بند2کرده(»)راند یم(گردونه گرفته کسی که در سرگردونه نشسته،لگام«،)7،بند1کرده(ي اسب و بسیار نیرومند شانهبه ستبري 
یکرنگ و یک نژاد به خصومت همه ي دشمنان از دیوها و مردمان و جادوان و پریها و کرپانانهاي ستمکار  دیوسف بزرگباچهاراسب 

از (ي زرتشت سپیتمان از براي منا شهیهم. ازبراي اهورامزدا از باد و باران و ابر و تگرگ چهاراسب ساخت«؛همچنین )13،بند3کرده (»کند غلبه
ودر جایی ).120،بند28کرده (»است دهیبخشبه کسی که نهصدوهزار تیر  زدیر یمو ژاله و تگرگ  بارد یمباران و برف ) این چهار

و  النّوع ربک اینها صفات مشهودي است که او را تا ی). 123،بند 29کرده (»ستادهیجاا درآنزرین در برکرده،اردویسورناهید نیک *پنام«دیگر
ت جنگی ارتقا  ر ما را  دهد یمشخصی وجوه گوناگون  از یکمرزهاي ایران،جنگ، ی از درخارج،بدان گونه که کند یمنزدیک  نیقی بهو تصو

ندیس آیینی اي، ت سکّه  در،است دار اسبو هیروسزاریه آناهیتاي سوار برگردونه  پا يپا یهي مشترك میان ها طرح از یکی«.شود یم شمردهآناهیتا 
 او رابهرق در گردونه برپاشده و یکی از اسبها سرش را به سوي او برگردانده تا شاخه ي پربرگی  و شقکه به حالت  دهد یماو را نشان 

تداعی  ي پربرگ با پرستش آناهیتاها شاخهدرارمنستان بود که .الهه ي باروري است عنوان بهشاید این شاخه نماد آناهیتا  ندیگو یم. کند میتقد
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امکان .دهند نشان،الزم داشتند این نماد را با این تمهید مخصوص شده یممذهبی با دست تهی نشان داده  شاید چون همیشه در شمایل.شد یم
شاهددیگري ). 296:1375بویس،(»شد یمجنگ نیز دانسته  النّوع ربو چون آناهیتا  اند آوردهبرگ نخل پیروزي  عنوان بهشاخ را  که آندیگر 

چون یکی از مردم «:دیگو یم که دهد یمارائه  pausaniasجریانی است که پائوسایناس کند یمجنگ نزدیک  النّوع ربکه آناهیتا را بیشتر به 
هالك شد، ) م.ق322(که میان مقدونیان و یونانیان رخ دادlamian در نبرد لمیان  جنگد یمکه به نفع یونان adrastosادراستوس  نام بهلیدیه 

 آن گونهآناهیتا ي  اسطوره).280-1همان،(»ه ادراستوس را از برنز ساختند و وقف کردند تا در برابر معبد آرتمیس ایرانی نصب شودشبی
بابلی و عیالمی،ناناي هرچند با اختالف جزیی همتا دارد که از آن میان ایشتارها نکه در بیشتر تمد  است شمول جهان

از آنجاکه آناهیتا با جنگاوري ارتباط داشته است،باور بر این بود که جنگاورانی را که . است...و ،آرتمیس یونانیيهند یسومري،سرسوت
  .دهد یاري مینذرکنند، او شگاهیپ به

،جوانان چابک آسمان،پسران دار زهیني ها ماروت«.شود یموصف  تایآناه بهي نسبت کمتر فاتیباتوص ودا گیرسرسوتی در   
سان،و سرسوتی سو ابهار بر نظم،مقد داراي سرشتی مغرور و « سرسوتی نیز ).54مانداالي سوم، سرود (»ي تیزرو، مارا بشنویدها ار

  ).همان،همان(»شدیاند یمیی است که برهما به خلق آنها زهایچ همهداراي قدرت هستی بخش «و)160:1373ایونس،(»جوست زهیست

 

  ي فراوانها یقربانصاحب 

دي صورت  یکی از کارهاي معمول در قبال    ه،خواه فردي یا «.گرفت یمایزدان،قربانی کردن است که به دالیل متعد لی آنچه انسانهاي او
این چیزها را به طورکلّی با انجام عبادت و  شد یم،سالمت، توانایی، ثروت و عمرطوالنی بود؛به عقیده آنان خواستند یمجمعی،از خدایان 

ت شایان داشت و  منظور بهیا اینکه عمل قربانی ). 42:138پارکز،(»بقربانی بدست آورد نه با اخالق و رفتار خو ی جلب نظر خدایان مختلف اهم
ي و ها خواستهزودتر به  شد یمبیشتر  ها انسانآن هرچه رضایت خدایان از  تبع بهو  شد یمازاین طریق موجبات ارضا واقناع آنان فراهم  ي ماد

  .دندیرس یممعنوي خویش 

قهرمانان به یکسان آناهیتا را قه«دراوستا       کرتیس (»دارند یمتقدیم  حضورش بهو قربانیانی  کنند یمبه درگاه او دعا .ندیستا یمرمانان وضد
ر نثار کنند و از راه راستین فدیه آورند را کامروا «،تنها کسانی که رسند ینم شانیها خواسته،که از میان آنها همگی به )11:1373،  زو
ت و ؛البتّ»سازد یم قهرمانان نیز دارد؛  نهیشیپه بستگی به شخصیشخصي قهرمانان و ضداز ... یی نظیر هوشنگ،جمشید،فریدون، کیخسرو وها تی

ي شخصی  خواستهتنها از براي خودشان نیست و  خواهند یم،چون آنچه آنها سازد یمي آنان را برآورده  خواستهجمله کسانی هستند که آناهیتا 
کردن شر و بدي و مصلحت بشري است ،اما کسانی همچون ضحاك ،افراسیاب،پسران  کن شهیرو در جهت منافع انسانی و   دیآ ینمبه حساب 

به این . شوند ینمیی کامال شخصی دارند و درصدد عملی کردن تفکّرات پلیدو غیرانسانی خود هستند و به این دلیل کامروا ها خواستهویسه 
هرا صد اسب، هزار گاو، ده هزار گوسفند قربانی کرد و ) کوه(از براي او هوشنگ پیشدادي در باالي«. میورآ یممنظور از هرکدام یک نمونه 

به همه . از او درخواست این کامیابی را به من ده اي نیک، اي تواناترین، اي اردویسور ناهید که من برهمه ي ممالک بزرگترین شهریار گردم
که دو ثلث از دیوهاي مازندران و دروغ ) دست یابم(و کرپان هاي ستمگار ها يکاو، به همه ي ها يپر ي دیوها و مردمۀ به همه ي جادوان و

رِ(پرستان ا ).21-22،بند6کرده (»را به زمین افکنم) نهواز او «ي ضحاك و امثال وي را برآورده نساخت چون  خواسته، و او را کامروا ساخت ام
). 3،؛بند8کرده(»نیک، اي تواناترین، اي اردویسورناهید که من هفت کشور را از انسان تهی سازمدرخواست این کامیابی را به من ده اي 

و این خود  شود یمبسیار زیاد است و اکثرا در کنار رودخانه و آب یا باالي کوه انجام  شود یمیی که براي آناهیتا اختصاص داده ها یقربان
یت و تقدس این  ه آنکه  .دارد ها مکاننشانی از اهم س است، بلکه با آناهیتا «جالب توجي ا رابطهگاو نه تنها براي عموم زرتشتیان حیوانی مقد

ي سنتی براي ا گونهشاید به این سبب گاو را که نماد تمام حیوانات سودمند بود به . مخصوص دارد و مخصوص قربانی کردن براي اوست
  ).259:1375بویس،(»اند کرده یمجاندران است قربانی و آب که مایه ي حیات تمام  ها رودخانهایزدبانوي 
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و باگذشت زمان در  مانده يو ورثرغنه بعد از نهضت زرتشت همچنان برجا وی،واترای،چون میرانیبزرگ ا زدانیا گریهمچون د تایآناه     
 یپرست بغان هیهرچندکه زرتشت عل.اند آورده نیآئ نیبا خود به ا یشیسرود ستا ای»  شتی«  کیو هر اند افتهی راه یزرتشت یمزداپرست
و نظم  کین يها دهیاوآفر ي لهیتا به وس است دهیواردة خودش آفر رویرا از ن که او کند یدمیاهورامزدا تأک رایداد،ز استقامت نشان سخت
که  تایبه درگاه آناه نیشیآوران پ ر نامو نذو ها ی،قربانها هی،فدها شیاین فیبه توص تای، بعداز وصف آناهشتی درآبان. کند را بهتر اداره یاجتماع

کرد و از  یهزار گوسفند قربان بانو بر فراز کوه،صداسب،هزار گاو و ده زدیا نیا ياست که برا دینخست جمش. پردازد یاست م تیبراي موفّق
 يبرا يا ژهیو ینی، مراسم ددونیفر.ط گرددمسلّ انیو درغگو دیپل وانیبزرگ شود و بر د يکشورها ي همه اریدرخواست کرد که شهر يو

و او رابراندازد و  شود رهیسازد،چ جهان را تباه خواهد یاست و م منیاهر يدةیکه آفر دهاك ياژ تا به کند یو درخواست م آورد یجا م به تایآناه
که به ساحل  يگاه نبرد پهنه تا در کند یدرخواست م تایآناه يبرا ییها یگرشاسب پس از قربان. کند یم ابشیداده کام ییتوانا يبه و زدیا

وه«، رومندی، آن دروغ پوست نردیگ یدر م فراخکرت ییایدر رِ ند  ینیرزمیدر دژ ز یتوران ابیافراس.شود ابیپاشنه را براندازد و کام نیزر ي»گَ
به  لهیو بدان وس ابدیاخکرت دست فر ییایاج درمو ي در پهنه یهانیکه به فرّک کند یدرخواست م تایجاآورده و از آناه را به ژهیخود مراسم و

  )270-1382:280  ،یرض.(برآورده نساخت  زدبانویرا ا يو يآرزو.برسد ییایآر يها نیسرزم ي همه ییفرمانروا

اس و بایست بدانیم نذور و قربانی در وداها اس ردیگ یمیی به او تعلّق ها یقرباني است که ا الههسرسوتی نیز جداي از این مسئله نیست و      
،قربانی مارا پذیرفته شانیاند درستمشتاقان حقیقت، و آموزنده  بخش الهامسرسوتی «.دهد یمي مذهب اساطیري هندراتشکیل  هیپاو 

اي سرسوتی،اي خداي روزي فراوان، و آب فراوان؛از این نذور که گرتسمدها «:و در جایی دیگر آمده است). 3مانداالي اول،سرود(»است
  ).41مانداالي دوم،سرود(»، و در پیش خدایان گرانبهاست، خرسند شوکنند یمبراي قبول تو تقدیم 

  

  ي واالها ارزشداراي 

و  است شده یمعبادت و ستایش  رانیا يمرزهادربیرون از  که ییتاجا است بودهآناهیتا همواره درمیان ایزدان از جایگاه واالیی برخوردار    
ي  دورهکه در  رسد یم نظر  به.است شده یمي پارتیان نیز تثلیث اهورامزدا،ناهید، مهر پرستش  ورهددر .است آمده یم شمار بهجنگ  ّالنّوع رب

ت  ي که گیرشمن معتقد است که همه ي معابد ایرانی در این ا گونه بهي برخوردار بوده،ا ژهیوپارتیان از میان سه خداي مذکور،آناهیتا از مقبولی
که اهورامزدا ازاو درخواست  ابدی یمي آناهیتا تاجایی ارتقا  برجستهدراوستا جایگاه ).319:1379گیرشمن،(ردناهید تعلّق دا ّالنّوع ربدوران به 

اي اناهیتاي نیرومند،که پوروشسب، زرتشت مقدس را هماره برآن دارم که به پیروي ازدین ...این کامیابی مرا ده« کند یم
مگر  رسد ینمیی به تکامل تنها بهکه اهورامزدا  رسد یم نظر بهاین گونه ).18، بند5دهکر(»پیروي از دین رفتار کند دوبهیبگو سخنبیندیشد،

 جا به؛ ناهید حتّی در نقوش کند یمحلقه ي سلطنت را از ناهید دریافت  -شاه ساسانی –،نرسی رستم نقشي  بهیدرکت.درکنار امشاسپندان و ایزدان
درکنار خسرودوم  بستان طاقو کرتیر،در  دوم بهرامي سرمشهد ناهید درکنار  بهیکتست،مثال در مانده در کنار پادشاهان و اهورامزدا قرار گرفته ا

م(و اهورامزدا دمقد آناهیتا نام یک پرستشگاه .است گرفتهقرار )از تصاویر موجود در کتاب جستار درباره ي مهرو ناهید از دکتر محم
ي از اردشیردوم ا بهیدرکتاست،و نام این ایزدبانوي اساطیري  کازروندر غرب ) ساسانیانمربوط به دوره ( بیشابوردرشهرتاریخی و ویران شده

  ).247:1388خدایی، ( است آمدههخامنشی 

ي زیبا، بلندباال و دلیر با بازوان سپید توصیف شده ا فرشتهدر مزدیسنا آناهیتا دختر اهورامزدا و اسپندارمذ است و در اوستا در آبان یشت،او   
ي  همه زندگی بخش،مادر خردها و خیرخواه اورا ارمنستاندر .هاست يباروري  همهمنبع  هاو آبي  همهي  سرچشمهدراساطیرایرانی او .است

تر  هاي آن هنوز پابرجاست،از همه مجلّل که ویرانه کنگاورو شوش،همدانهاي هاي ناهید،نیایشگاه ازمیان پرستشگاه. دانستند یمنژادبشر 
    )39:1388هینلز، (.دهد یخبرمي ناهید درآناتولی ها پرستشگاهاز وجود  خود کتاباسترابون، مورخ رومی، نیز در .اند بوده

 ابدی یمکه مظهر یکی از صفات ذات مطلق یعنی آفرینش است به این ارزش دست ) یکی از سه خداي هند(سرسوتی نیز با همسري برهما  
ت واالیی به خود  ردیگ یمو در کنار برهما شخصی.  
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  شیآال یباك و پ

از دیدگاه یونگ،آب نماد پاالیش و شفا و باروري و رشد .ي آب و به تبع آن ایزدان آب،پاکی و زاللی آنهاستها یژگیواز    
کسی که نطفه «و اوست  است آمدهآناهیتا در اوستا به این صفات نمایانده شده و از پاکی او ستایش به عمل ). 347:1379واحددوست ،(است

این ایزدبانوست به  ریناپذ ییجدا،و این پاکی جزء )2،بند1کرده(»ن را پاك کند، کسی که مشیمه همه زنان را براي زایش پاك کندهمه مردا
براي این ایزدبانو معابدي بر پا . مربوط به این ایزدبانو با پاکی و طهارت آمیخته بوده است يها نییآ.طوري که در معناي لغوي آن مشهود است

و احتمال  شده یناهیتا معموال در کنار رودي برپا مآمعابد . اند د پاکدامنی داشتهکه تعه اند کرده یو در آنها دوشیزگانی خدمت م است شده یم
ناهیتا آامروزه مشهوراست و معموال در کنارآنها آبی جاري است، بقایاي معابد  یب یکه با اسامی دختر و ب ییها ارتگاهیها و ز که قلعه رود یم

ت ایزدبانوي یاهم.دانند یتامیمربوط به آناه يها نییرا بازمانده آ)همچون بی بی سه شنبه(نذري با نام بی بی  يها ی سفرهبرخی حتّ. ندباش
و ت این ایزدبانیدر قدر و اهم. دیآ یمبیشتر به چشم ساسانی که اجدادشان در استخر به معبد او وابسته بودند، ي آغاز سلسلهدر اساطیري ایران

در  گاه چیآنان ه.داشتند یها به دور م براي آب قایل بودند و هر گونه ناپاکی را از آب يا ژهیهمان بس که ایرانیان قدیم و زردشتیان احترام و
که در اغلب  ییها پژوهشگران، در دوره ي که به گفته دندیکوش یها م و چنان در پاك نگهداشتن آب کردند یآب جاري شست و شو نم

  .)40:1388هینلز، (شایع نشد يریگ بیماري همه گونه چیه گاه چیواگیر قربانیان زیادي گرفت، در سرزمین ایران ه يها يماریجهان ب کشورهاي

ی، کنندگ پاك« لیدل بهو در روزگار کهن  شود یمخوانده ) 3مانداالي اول،سرود (»بخش يروز کننده پاك«سرسوتی نیز به صفات   
  ).159:1373ایونس،(»باروري و قدرت حاصلخیزي و زاللی و جاري بودن به دریا مورد تکریم قرار داشت

. ي خوشی هستند بخشندهسم ثروت و براي این دو ایزدبانو منظور کرد این است که هردو مق توان یمي که ا عمدهاز خصوصیات    
، با ها آبسوار بودن آناهیتا برگردونه با بارش . نوشاند یمشیر  گرانید بهو  دهد یمي رزق و روزي به همه غذا  فرشتهسرسوتی همچون 

کرد که اختراع زبان و الفباي  البتّه باید اضافه. سرسوتی و هدایت نمودن رودآسمانی توسط او پیوندي مستقیم دارد؛هردو بخشنده و توانا هستند
ي  عرصهناگفته پیداست که با ورود ناهید به . ي شعر و موسیقی و دانش نیز هست الههو عالوه برآن  دهند یمسانسکریت را به سرسوتی نسبت 

درمجموع .شود یمو سرودي خوش دارد و ایزد موسیقی و طرب است، یاد  نوازد یمشعر کالسیک ایران از وي به عنوان کسی که موسیقی 
دي به  تر شناختهي آب  الههباید اشاره کرد اگرچه اینان به عنوان  ا چنان وجوه متعدي  الهه(ي ابتدایی خود شاخصهکه از  اند خودگرفتههستند ام

ي  هالهي آب هستند، الهه؛به عبارت دیگر آنها عالوه بر اینکه شوند یمو به سمت و سوي دیگر سوق داده  بازند یمرنگ ) آب 
  .ندیآ یمدانش،باروري،حاصل خیزي،پاکی، شعر و موسیقی و دانش نیز به شمار 

  

  :يریگ جهینت

اي  اسطورهي مردان، نطفهي  کننده پاكي رود و  الههي آب و باروري، الهه عنوان اوستابهآناهیتا،ایزدبانوي اساطیري ایران، در      
هندي،آرتمیس  سرسوتیایشتار بابلی و عیالمی،ناناي سومري،.ها همتا دارد ناست،که دربیشتر تمد داده اختصاص خود به شمول جهان

؛از این میان سرسوتی هندي،همتاي کاراکتر دارند کی  تقریباً همگی، بااختالف جزیی،يسغد خاتون یونانی،دایاناي رومی،آي خانم افغانی،ننه
ي فراوان،درمعابد ها یقربانو عالوه برارتباط با آب و رودخانه و صاحب آریایی آناهیتا،به این ایزدبانوي ایرانی شباهت فراوان دارد و هرد

ط بر دیوان ونیروهاي  منظور بهکه جنگاوران  شوند یمجنگ نزدیک  النّوع رب بهو تاآنجا  گرفتند یقرارممختلف موردستایش  پیروزي و تسلّ
و  کنند یموگاو و گوسفند و اسب قربانی  آورند یمدرگاه ایشان فدیه ي مقدس به ها کوهو  ها آبدر کنار  طلبندو یماهریمنی از ایشان یاري 

از ماه آبان جشن ) دهم(و روز آبان اوست ماه آبان از آن  آبان یشت در اوستایشت مخصوص آناهیتاست و.خواستار کامیابی و بهروزي هستند
ي سرسوتی اختصاص  الههنداالي ششم و هفتم سرودهایی را به در ریگ ودا نیز ما.است شده یآبانگان به افتخار او و در ستایش او برگزار م

ي دانش،خرد و  نهاالههیبراو عالوه  شود یم دهینام»بهترین ایزدبانو«، »بهترین رود«، »بهترین مادر« عنوان به ودا گیرسرسوتی در .است داده
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م ثروت و . دیآ یم شمار بهموسیقی نیز  ي گوناگون  جنبهآناهیتا و سرسوتی به عنوان دو  رسد ینظرمبه .ي خوشی هستند بخشندههردو مقس
اختصاص داشته و به مرور زمان فراموش )هرهوتی(به سرسوتی »سورا«و  »اردوي«ي آریایی هستند که در اوستا دو صفت خدا کی

را«س کوه مقد يها ياز بلند عظیم اساطیري کهي  رودخانه؛است شده و با گذشت زمان هردو  رخت یم »فراخکرت« يایدر شدوبه یرمیسراز» ه
  .تقدس آسمانی یافتند

از آن یاد کرد، این است که ایزدان اساطیري بسته به فضا و نظام فرهنگی که در آن  توان یمآنچه به عنوان یافته و دستاورد این تحقیق      
ه خویش ساخته  رندیگ یمي گوناگون به خود ها نقشزیسته اند، ت انسان کهن را متوج تا جایی که خاستگاه اندیشه ي بشري و ذهنی

ي ا جلوهکه در طول زمان اتّفاق افتاده،یک ایزدبانو با  براساس مستندات اوستا و تغییر و تحول زبانی توان یمآناهیتا و سرسوتی  را .شوند یم
ت خویش،.متفاوت دانست که از این امر مستثنا نیستند ه به جنسیندگی وهرآنچه باجنس زن و زایش در ي باروري،آب،بخش الهههردو با توج

ه به گرامیداشت آنها از سوي پادشاهان، خدایان و جنگجویان به سمت و سوي  شوند یمارتباط است،دانسته  ي جنگ سوق داده  الههو باتوج
 توان ینمایزدان اساطیري را  ؛حال باید گفتابندی یحضورم،آن گونه که درخارج از مرزهاي ایران به ویژه در یونان و روم با این چهره شوند یم

و  کند یم،این نگاه رنگ عوض اند افتهدر یک خویشکاري و نقش محدود کرد بلکه براساس شرایط محیطی و فضایی که در آن پرورش ی
نگرش و از دو ایزدبانوي آریایی آمده است و براساس نوع  ودا گیر؛همان طور که درتوصیفات اوستا و ردیگ یمي متفاوت به خود ها قالب

 . اند دادهي بشر،صفات خاص هر الهه را به خود اختصاص ها خواسته

  :نوشت یپ

از  14که درزیر زره پوشند و در فرگرد است يا جامه از نجاعبارتیاو درپهلوي پدام و پندام و پنوم است و در  دات یتیپئپنام در اوستا *
  .است شده شمردهپنام جزو اسلحه و لوازم یک مرد جنگی  9ي فقرهوندیداد در 
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٢٤٥  

  ي فردوسیهاي اساطیري عدد هفت در شاهنامه تجلّی ریشه

  

  1مرادیانکامران شاه

  2سهرابیلقمان 

  3عابدین زارع

  

  چکیده 

و یکی از اعجاب انگیزترین این اعداد که انسان،اسرار .اند اعداد همواره در جریان زندگی و باورهاي آدمی نقش چشمگیري داشته     
عالقه مندان به فرهنگ کهن ایران وایرانی همیشه با این سوال مواجه بوده اند که چرا عدد .کرده،عددهفت است رموز خود را با آن بیان می

ا هفت به گونه اي با زندگی انسان گره خورده و تقدس این عدد چه مبنایی دارد؟در این جستار برآنیم که ضمن پاسخ به این سوال،تجلّی آن ر
  .شاهنامه ي فردوسی نشان دهیم در

ت وشناسنامه ي ادبیات فاخر فارسی است و ازسوي دیگر،دربردارنده ي انبوهی از باورهاي کهن  از آنجا که شاهنامه ي فردوسی سند هوی
چون رستم و عبور پهلوانانی ..نماید ایران و ایرانیان است،کنکاش درجهت صید وکشف این باورها در هر برهه اي از زمان ضروري می

صحبت از هفت پهلوان،هفتواد،هفت . هاي دشوار،نمونه ي بارز کاربرد عدد هفت وبازتاب آن در فرهنگ غنی ماست اسفندیار از هفت خوان
امیدواریم این مقاله بتواند ضمن نشان دادن جایگاه عدد  .کند اصالت و ویژگی این عدد را در ذهن ما تثبیت می...دیوار،جنگ هفت گردان و

از در شاهنامه، عالقه مندان به باورهاي کهن را در راستاي آشنایی هر چه بیشتر باراز ورموز این عدد از مراجعه به انبوهی از منابع بی نی فته
  . کند

  

  .خان،اساطیر،رستم هفت،هفتشاهنامه،تجلّی،عدد  :هاکلید واژه

                                                        
    Dr.kamran51@gmail.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق            - 1
 کارشناس ارشد و دبیر زبان و ادبیات فارسی  - 2

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 3-

mailto:@gmail.com
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   :مقدمه - 1

  هفتیم اقلو بحر هفت، هفت و نجم هفت چرخ «

  »قطران»  «یدآفرر هر یکی افزون ز هفتاد فضل تو ب

توان به  یمي حدتا ... و بلند و کوتاهي ها داستانی، مذهبین مرز و بوم اعم از آثار منظوم و منثور، ای بزرگان ادببه آثار  کوتاهی نگاهبا 
از میان این اعداد .ورد نظر پی بردبا به کارگیري مناسب هر یک از آنها در جاي خود جهت شمارش معدود میر اعداد تأثیزان مارزش و 

از دیرباز مورد توجه اقوام، ادیان و مذاهب مختلف قرار گرفته است که اغلب در امور نیک و اهورایی و گاه در مورد دیوان و هفت ي  شماره
زي است که هر یک از ما در بوده است و کمتر روهفت ي بسیاري از امور و مواضع عدد  اهریمنان شرّ به کار رفته است به طوري که شماره

  .شود، نباشیم ي عباراتی که در ذیل به آنها اشاره می ي خویش شنونده زندگی روزمره

ي مقدس  فرشتههفت طبقه زمین، آسمان، ایام هفته، هفت  -ترین قومی که به آن توجه نمود سومریها بودند  سیاره، که قدیمیهفت 
هفت برادر، هفت ، سین هفتقلم آرایش زنان، هفت امشاسبندان زردشتیان، هفت جاهلیت،  بار طواف کعبه در دورانهفت اسرائیل،  بنی

که بیان این همه معدود با عدد هفت، حاکی از آن ... رستم و اسفندیار و  خانهفت شهر عشق، هفت تطهیر، هفت عضو بدن، هفت خواهر، 
اي را  ي تکامل دارد، چون هر کجا الزم بوده که مجموعه یک نظم یا دوره اي نزد جهانیان و نشان از است که این عدد اهمیت و اعتبار ویژه

  .بدون نقص و عیب بیان نمایند از آن عدد سحرآمیز بهره برده اند

در آئین .ي حکیم طوس نیز بارها مورد استفاده قرار گرفته که در این مقاله از جهات متعدد مورد بررسی واقع شده است عدد درشاهنامه این
ي این عدد در شاهنامه، ریشه در این  از آنجا که جلوه. تی این عدد تحت عناوین مختلف و بیشتر از سایر ادیان مورد توجه بوده استزردش

  . پردازیم ي آن دارد، بیشتر بحث خواهد شد و به تعدادي از پرکاربردترین آنها می آیین کهن وپیشینه

  

  ي فردوسی مهعدد هفت از زوایاي مختلف از دیدگاه شاهنا - 2

  هفت ستون- 1-2

کاشتند و هر کدام که محصولش  ستون گلی، غلّات یا حبوبات می هفتروز پیش از نوروز بر روي   25از زمان ساسانیان رسم بود که «
  ). 188: 137مهر، .(»شد، باور داشتند که آن محصول در آن سال،بازدهی خوبی خواهدداشت خوب می

  هفت پایه- 2-2

باد پایه ، دوم سترپایه ، سوم ماه پایه ، ) همیستگان(اول همستان : پایه بدین ترتیب آمده استهفت هرمز، دیار بهشت به  در روایات داراب
ر روشن) بهترین جهان(چهارم خورشید پایه، پنجم گروتمان ، ششم پشوم اخوان  49:  1374عفیفی، .    (و هفتم اَنغ   (  

گوید که خدا آنان  خدا سخن می» ي جلوه«وجود یا هفت زردشت از : گوید از استحکام آن سخن می پایههفت البتّه قرار گرفتن بهشت بر  
ینْوِ  ؛  دو(یک : آنها عبارتند از. ي خود آفریده است را بر حسب اراده م ومنه ) سپنتهه ه ) بهمن ؛ سه(و شَ ه ویریه )  اردیبهشت،  چهار(اَ رَ شَثْ خَ

یتی اسپندر) شهریور؛ پنج( رم د ؛ ششاَ تَات ) ام وروتات ) خرداد؛ هفت (ه رِ ي نیک، راستی، شهریار،  به معنی روح نیکوکار، اندیشه) مرداد(اَم
  . مرگی مطلوب، اخالص، کمال و بی

  ) 70: 1377تفضلی،  -آموزگار(                                                                                          
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  هفت دیوار- 3-2

  :اند که براي اینکه استحکام و استوار بودن دژ معروف سیاوش را بیان نمایند چنین آورده  

زرین، سیمین، پوالدین، : است دیوارهفت را  بهار است و آن رونده و همیشه و مندو بیننده دستمندو پاي گنگ دژرا گویند که« 
  ).  174: 1385اسالمی اندوشن، . ( ») متیسنگ قی(برنجین،آهنین،آبگنگین و کاسگنین 

  

  هفت سالگی- 4-2

روانشناسان نیز معتقدند که سنّی که یک کودك باید سپري نماید تا بتواند خواندن و نوشتن را بیاموزد، هفت سالگی است و ما در شاهنامه 
گذرد تا  هفت سال دیگر می -بازگشت از زابلستان پس از - آزماید  وقتی پدر او را هفت سال می. خوریم چندین بار به این امر مهم برمی

ي هفت سالگی را باید طی کند تا به  سیاوش به سنّی برسد که به آئین شاهزادگان تاج بر سربگذارد که حاکی از این است که چند مرحله
در .  کشد تا به هدفش برسد طول می رود تا او را بیابد،هفت سال همچنین زمانی که گیو،در توران زمین به سراغ کیخسرو می. تکامل برسد

ي این  همه. کند ي دین زردشتی یاد می کند و براي پیدا کردن کیخسرو از امشاسبندان یعنی فرشتگان هفتگانه همین راستا رستم دعا می
  .دهند ي عدد هفت را  در شاهنامه نشان می موضوعات، جایگاه ویژه

  هفت خدا- 5-2

کاربرد عدد هفت که مبتنی بر . اند خدا در اصل هندوایرانی معتقد بوده هفتتیل و دیگران نیز به وجود دار مستتر و الدنبرگ و «همچنین 
ي تقدس  ي هندوایرانی هم جنبه هاي قمري به چهار قسمت است، منحصراً مخصوص بابلیان نیست چه، عدد هفت در دوره تقسیم طبیعی ماه

. رانیان،هریک از این دو ملّت به طور مستقل،یک دسته خدایان سبعه براي خود دارندداشت و به همین سبب پس از جدایی هندوان از ای
  ) 45: 1376کریستین سن، (

  هفت نیرو- 6-2

که . نیروي خیر دفع گردندهفت نیروي شرّ باید با هفت ي شرّ یا اهریمنی است،  ي بزرگ خداست که هدف خاص حمله انسان آفریده
  :عبارتند از

  .ادرست را با خرد مغلوب نمایدتردید و آرزوي ن -

  .آز را با خرسندي مغلوب نماید -

  .خشم را با آرامش مغلوب نماید -

  .خواهی مغلوب نماید رشک را با نیک -

  .نیاز را با هوشیاري مغلوب نماید -

  .ستیز را در مقابل آشتی مغلوب نماید -

  .زنی را با راستی مغلوب نماید دروغ -

  :کنیم سلم و تور نگاه میاکنون به داستان ایرج و 
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اي آیا نیروي  عدالتی گذاشته فرستند که شما در بخشش جهان تبعیض قایل شده، بناي آن را بر بی هنگامی که سلم و تور به پدرشان پیام می
  بر آنها غلبه نکرده بود؟) تردید و آرزوي نادرست(شرّ 

  

  )        94: 1385حمیدیان ،(

یمانی برادران به منظور پشو زمان  کاریز، و در آخرِ ستیاز، ن، رشکیروهاي شر، آز، خشم، نیت، بین چند ایق به عمی نگاهیا با آ 
خواهی، هوشیاري، آشتی و راستی با آنها  ، خرسندي، آرامش، نیکیره نشده است؟ اگر  با خردچی، بر آنها زن دروغعذرخواهی از پدر، 

به عنوان نمادي از نیروهاي خیر و شر مطرح هفت  نشست و اینجا باز هم عدد شدند هرگز فریدون به عزاي سه فرزند دلبندش نمی رو می روبه
ي ایزدي، پهلوانی یا کیانی آن مراحل را پشت  ، باز هم نقش تقدس این عدد پررنگ است و در سایه فرّهخان در عبور رستم از هفت.گردد می

. یابد یوان و آدمیان، فرمانروایی مطلق میکشور، دهفت بر ) ي پهلوانی فرّه(ي این  کیکاووس در سایه«.سر گذاشته و به هدف خود رسیده است
کاخ هفت این . کند یکی از زر، دو از سیم، دو از پوالد و دو از آبگینه و از آنجا بر همه فرمانروایی می:سازد خانه میهفت او در سرکوه البرز 

: 1386آموزگار، .             (شود ساله ونیرومند میاند که اگر کسی بر اثر پیري نیرویش کم شود و به این خانه بیاید، چون جوانی پانزده  چنان
361     .(  

  

  ي خلق هفت مرحله- 7-2

  : کند زمانی که اهورا مزدا آفریدگان خود را بدین ترتیب ذیل در هفت مرحله خلق می

  .آسمان را آفرید براي بازداشتن اهریمن و دیوان -

  .آب را آفرید براي از میان بردن دیو تشنگی -

  .را آفریده تا گیاه بر او برویدزمین  -

  .گوسپند سودمند  گیاه را آفرید براي یاري -

  .گوسپند را آفرید براي یاري مرد پرهیزگار -

  .ي دیوان مردپرهیزگار براي از میان بردن اهریمن و همه -

  همه بآرزوي ساختی رسم و راه
  نجستی بجز کژّي و کاستی

  ج بر سر به بالینِ تویکی تا
  نه ما زو به مام و پدر کمتریم
  ایا دادگر شهریار زمین

  بها یک بی اگر تاج زان تار
  اي از جهان سپاري بدو گوشه

  و گرنه سواران ترکان و چین
رزدار م لشکري گُ فراز آور  

  

  نکردي به فرمان یزدان نگاه  
  نکردي به بخشش درون، راستی
  برو شاد گشته جهان بینَ تو

  ه بر تخت شاهی نه اندرخوریمن
  !برین داد هرگز مباد آفرین
  بشد دور و یابد جهان زورها
  نشیند چو ما از تو خسته نهان
ردان جوینده کین   هم از روم گُ
  از ایران و ایرج بر آرم دمار
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  .سپس آتش را که درخشش آن از روشنایی بیکران اهورا مزداست -

اگر تاملّی به هفت . ي سخت را بگذارند تا به نجات کاووس بیانجامد مرحلههفت ن ،رستم باید به هنگام عزیمت رستم به مازندرا
بینیم که آن پیروزي جز با کمک این آفریدگان  رستم، می خانداشته باشیم و نگاهی هم به چگونگی طی نمودن هفت  -اهورا مزدا -آفریننده

ر نمی و بنا بر اعتقاد پژوهشگران این مقال کامالً .  عنوان هفت، اتّفاقی نبوده است اي خیر، بهشد و در نظر گرفتن این مراحل و آن نیروه میس
ي  رسند در آستانه زمانی که رستم و رخش به آن بیابان سوزان می. اي کوتاه خواهیم داشت آگاهانه طرح ریزي شده است که به آن اشاره

ي  کند تا با آفریده آید و او را به سرچشمه هدایت می شده است به یاري رستم می مرگ، گوسپند سودمند که براي یاري مرد پرهیزگار آفریده
نماید او به علت تاریکی  کند و رخش او را بیدار می و یا زمانی که اژدها چندمرحله در تاریکی به رستم حمله می. آب بر دیو تشنگی غلبه نماید

ل یع ي شد، تا ناگهان آفریده قادر به دیدن آن نمی آید و با برق خود همه جا را روشن نموده تا رستم آن اژدها را از  نی آسمان به کمک او میاو
نمایاند،  ي واقعی او را به رستم می نماید، این نام یزدان است که چهره اي جوان برخورد می بین ببرد و یا هنگامی که به پیرزن جادوگر با چهره

آنچه تاکنون به آن . ي دیوان غلبه نماید تواند طی طریق نماید و در آخر بر همه ست که میآفریده اهفت کنیم به کمک آن  پس مشاهده می
حال به . گیري داستانهاي کهن آن گانه بود در به نظم درآمدن چندجاي شاهنامه و شکل هاي هفت مختصراً اشاره گردید، تأثیرات عمیق آفریده

پردازیم تا از این گذر نگاه حکیم طوس و پیشینیان او که در  اند و بسامد باالیی دارند، می تهدر شاهنامه که صراحتاً به کار رفهفت بررسی انواع 
  .را دریابیمهفت اند، نسبت به عدد  به نظم کشیدن آن همت گمارده

  

  کشورهفت  - 8-2

اند قدرت فرمانروایی خود را  استهکشور اشاره شده است که هر زمان شاهان خوهفت هاي شاهنامه و ابیات فراوانی به  در بسیاري از داستان
توان گفت که شاید فرمانروایی  هرچند حدود و ثغور آن دقیقاً مشخص نیست، اما می. اند کشور سخن به میان راندههفت بیان کنند، از پادشاهی 

کشور هفت «. اند استفاده نمودهها بوده  که بیانگر وسعت و عظمت آن سرزمینهفت تمام جهان، مدنظر آنها بوده است به همین جهت از عدد 
کشور به هفت نام . پاره سرزمین است که بنا به اساطیر ایرانی پس از بارندگی که در آغاز آفرینش صورت گرفته، پدید آمده استهفت نام 

فشو  -3تسوهی  -2ارزهی  - 1:ترتیب در اوستا دز رَ فشو -4فَ دزی شور خونیرث در میان ک.خونیرث  -7واورو جرشتی    - 6واورو برشتی  - 5و
  ).45:  1374عفیفی،. (کشورهاي دیگر قرار گرفته و آنجا مسکن ایرانیها گفته شده است

ه کشور به درستی نمیهفت ي حدود  درباره. کند کشور گفتگو میهفت از جهت جغرافیایی، اوستا از « هاي امروزي  توان نظر داد و یا با قار
هفت هاي دیگر اوستا به جاي  در بخش. توان آنها را اقلیم پنداشت م و سرزمینی سخن رفته است که میبوهفت از  32» یسنا«در . مقایسه کرد

  سخن رفته است که ایران در وسط آنها قرار گرفته بود  کشور هفتبوم، از 

  ).49: 1375مهر، (                                                                                                      

ه به این سابقه  یابیم کارگیري آن در ابیات ذیر درمی ي تاریخی و اساطیري نگاه حکیم فرزانه را در به پس با توج.  

  :داستان هوشنگ-2- 1-8

  کشور منم پادشاههفت که بر 
  

  جهاندار پیروز و فرمانروا  

  )5:1381فردوسی،( 

  : داستان ضحاك2- 2-8

  دد و دام و مردم به پیمان تست   رمان تستکشور به فهفت زمین 
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  کشور به شاهی تراستهفت اگر 

 کشور ترا بنده بادهفت جهان 

  

  )9:1381فردوسی،( 
  چرا رنج و سختی همه بهر ماست

  )11:1381فردوسی،( 
  سرت بر تراز ابر بارنده باد

  )12:1381فردوسی،( 

  :داستان منوچهر-2- 3-8

  کشور زمینهفت هر آنکس که در 

  

  گردد ز راه و بتابد زدینب

  )29:1381فردوسی،( 

  :بیژن و منیژه-2- 4-8

  بهر کشوري توي شهریار
  کشور بدواندراهفت کجا 

  بنگرید کشور همیهفت بهر 
  

  زهر بدتو باشی بهر شهریار  
  ببینم برو بوم هر کشورا

  ز بیژن بجایی نشانی ندید

  )223:1381فردوسی،( 

  :اردشیر-2- 5-8

  همال یکشور ترا بهفت اگر 

  
  کشور مرا گشت راستهفت زمین 

  
  کشور به شاهی مراستهفت زمین 

  بخواهد بدن بازیابد به فال  

  )412:1381فردوسی،( 
  چیزي که خواست از بخت دلم یافت

  )413:1381فردوسی،( 
  چنان کز خداوندي او سزاست

 )415:1381فردوسی،(                                

  :گر بزهپادشاهی یزدگرد -2- 6-8

  کشور بود پادشاهفت ابر 

  

  کشور زمینهفت مرا او را بود 
  

گو شاد دل باشد و پارسا                                                                             
  )413:1381فردوسی،(

  گرانمایه شاهی بود بافرین
  

  )413:1381فردوسی،(                 رنگ                                   هفت   - 9-2    

  : اند و آنها عبارتند از دانستههفت رنگ هاي دور تعداد رنگهاي اصلی را  از گذشته     
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هاي زرد، آبی، نارنجی، سرخ، بنفش، سبز، نیلگون  سیاه، خاکی، سرخ، کبود، زنگاري، زرد، سفید و یا بعضی اعتقاد دارند که رنگ     
  .اند داده اختصاص هفته و قدما هر رنگ را به یکی از سیارات هفتگانه و یکی از روزهاي هفت رنگ اصلی هستند

  روز  سیاره  رنگ

  شنبه یک  آفتاب  زرد

 شنبه دو  ماه  آبی

 شنبه سه  مریخ  نارنجی

 شنبه چهار  عطارد  سرخ

 شنبه پنج  مشتري  بنفش

 جمعه  زهره  سبز

 شنبه   زحل  نیلگون

  :داستان رستم و سهراب-1-9-2

 رنگهفت ي  بگو کان سرا پرده

  

  رنگهفت ي  همان خیمه و دیبه

  هاي پلنگ بدو اندرون خیمه  

  )97:1381فردوسی،( 

  همه تخت پرمایه زرین پلنگ

  )97:1381فردوسی،( 

  :داستان فریدون-2- 2-9     

  رنگهفت ي دیبه  سراپرده
  

  هاي پلنگ بدو اندرون خیمه  

  پ)23:1381فردوسی،( 

  کوههفت   - 10-2

  :خورد هفت کوه است، که نزد ایرانیان مسلمان از این قرار است ي مهم دیگر که در شاهنامه به چشم می پدیدههفت              

  .       باشد کوه قاف که کوهی اساطیري می -1

  .        کوه دماوند -2 

      . کوه سراندیب -3 

  . کوه گلستان -4

  .    کوه ورن در مغرب -5 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

765 

 

  .    ان یا جبال قبقکوه نرگی -6 

  .کوه چین -7

  .کوه به صورت اسم خاص براي محلّی در اطراف جبال البرز بکار رفته استهفت ي فردوسی  که در شاهنامه

  کوههفت گذر کرد باید بر 
  کوههفت چو رخش اندر آمد بران 

  

  ز دیوان به هرجاي کرده گروه  
  بدان نره دیوان گشته گروه

  )74:1381فردوسی،( 

  مردهفت  - 11-2

  :اند که عبارتند از دسته کردههفت مردان خدا را قدماء 

  ).52:1382ماهیار،(نجبا -7نقباء   -6غوث   -5اوتاد   -4اخیار   -3ابدال   - 2اقطاب   -1

رد و یا هفت مرد یا هفت در شاهنامه نیز به انتخاب  شده و آنان یاد ... ها، نگهبانی، حراست و  ها، جنگ یل جهت انجام مأموریتهفت گُ
  :نبرد رستم با شاه هاماوران. مردانی بودند که به لحاظ شجاعت و فراست برتر از دیگر پهلوانان بودند

 گرد سوار دلیرهفت وزان 

  

  یل را به چنگ آوریمهفت گر این 

 گرد سوار انجمنهفت شده 

  

 گرد دلیرهفت برین همنشان 

  

  که بودند هریک به کردار شیر

  )86:1381فردوسی،( 
  هان پیش کاووس تنگ آوریمج

  )86:1381فردوسی،(
  چنین نامبردار و شمشیر زن

  )86:1381فردوسی،( 

  کشیدند شمشیر برسان شیر

  
  )86:1381فردوسی،(                                  

  :داستان سیاوش-2- 1-11

  مردهفت سیاوش از ایرانیان 
  

  ي کارکرد گزین کرد شایسته  
  

  :بیژن و منیژه-2- 2-11

  یل باید آراستههفت چنین 
ردهفت چنین گفت با نامور    گُ
  گردهفت برفتند با رستم آن 

  نگهبان این لشکر و خواسته  
  که روي زمین را بباید سترد

  بنه اشکش نیزهش را سپرد
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  )227:1381فردوسی،(   
  

  :اشکانیان-2- 3-11

 مردهفت گزین کرد زان مهتران 

  

  دلیران و شیران روز نبرد

  )409:1381فردوسی،( 

  :قباد-2- 4-11

 مردهفت برین گونه سرگشته آن  

  

  با هواز رفتند تازان چو گرد

  )478:1381فردوسی،( 

  سالهفت   - 12-2

تی که بایدجهت انجام کاري سپري شود و نشانگر پختگی انسانهفت گذشت  مانند هفت . باشد سال تقریباً یعنی رسیدن به کمال، و مد
  :مانند... اله، سیرهفت ساله و انسان، شراب هفت س سالگی

  :سیاوش-2- 1-12

  سالش همی آزمودهفت چنین 
  سال ست تا مهرمنهفت کنون 

  سالهفت ز باران هوا خشک شد 
  سالهفت چنین تا برآمدبرین 

  ساله غم و درد اوهفت وز آن 
  ساله به بادهفت شود رنج من 

  

  به هرکاري جز پاك زاده نبود  
  همی خون چکاند بدین چهر من

  گرگونه شد بخت و برگشت حالد
  میان سوده از تیغ و بند دوال
  ز گستردن خواب وز خورد او

  دگر آنک ننگ آورم بر نژاد

  )107:1381فردوسی،( 

  :شاپور ذواالکتاف-2- 2-12

  شد رسم میدان نهادهفت چو بر 
  

  هم آورده و هم رسم چوگان نهاد  

  )423:1381فردوسی،( 

  :اردشیر-2- 3-12

  سالهفت ت تا نهانش همی داش
  ست شاپورتو سالههفت کنون 

  سالهفت چنین تا برآمد برین 
  

  یکی شاه نو گشت با فرویال  
  که دایم خرد باد دستور تو

  همال ببود اورمزد از جهان بی

  )423:1381فردوسی،( 

  :گر پادشاهی یزدگرد بزه-2- 4-11
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  سالهفت ز شاهیش بگذشت چون 
  چه گفت ساله به منذرهفت چو شد 

  

  موبدان زو به رنج و وبال همه
  که آن راي با مهتري بود جفت

  )432:1381فردوسی،( 

  :بهرام گور-2- 5-11

  سالهفت نخواهم خراج از جهان 
  

  اگر زبردستی بود گر همال

  )427:1381فردوسی،(

  :کسري-2- 6-11

  سالهفت گو  خرد و شد این دوساله
  

  دالور گوي بود با فرویال  

  )487:1381فردوسی،( 

  :خسرو پرویز-2- 7-11

  سال آمد ایوان بجايهفت چو شد 
  

  پسندیده خسرو پاك راي

  )437:1381فردوسی،( 

  ماه، روز هفت - 12-2

  .انجام اموري که نیاز به زمان طوالنی ندارند وانجام آنها به مدت اندکی یا کمی بیشتر نیاز دارد جهت

  :اردشیر-2- 1-12

  روز اردشیرهفت به نخجیر شد 
  ببد روز هفتبالتوینه در 

  

  بشد شاپور نخجیر گیر  
  ز روم اندر آمد به اهواز رفت

  )418:1381فردوسی،( 

  :کسري-12-2- 2      

  روزهفت خواست پس نامور  زمان
  

  برفت آنک بودند دانش فروز

  )482:1381فردوسی،( 

  :هرمزد- 3-12-2     

  روزهفت پرستنده بد شاه در 
  

  هشتم چو بفروخت گیتی فروز به

  )538:1381وسی،فرد( 

  :خسروپرویز-2- 4-12
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  روز  هفت به فرمان یزدان چو شد 
  ماههفت نبد پادشاهیش جز 
  ماههفت کسی پادشاهی کند 

  

  شد آن دخت چون ماه گیتی فروز
  تو خواهیش ناچیز خوان خواه شاه

بهشتم ز کافور یا بد کاله                                                           
  )580:1381فردوسی،(

  پسرهفت فرزند یا هفت  - 2- 13        

گرمی پدر یا برادران به هم بود زیرا هرچه تعداد اوالد ذکور بیشتر بود  هاي دور نشان قدرت و پشت فرزند پسر از گذشتههفت داشتن 
اي حرف بزنند آنان را صاحب هفت  اند از اقتدار خانواده هر جا خواسته ي مباهات پدر بود و جمعیت آن خانواده در آینده بیشتر و در نتیجه مایه

  .خوریم اند که در شاهنامه هم به این مقوله برمی فرزند یا هفت برادر مورد خطاب قرارداده

  :پادشاهی اشکانیان-     

  مر او را خجسته پسر بود هفت

  

  برین گونه برنام او از چه رفت
  زفراز آمدش ارج و آزرم و چی

  

  
  فرزندش پیش اندرونهفت همان 
  با تیغ زن ده هزارهفت پسر 

  

  چو آگه شد از پیش بهمن برفت  

                              
  )450:1381فردوسی،(

  از یراك او را پسر بود هفت
  فرزند نیزهفت توانگر شد آن 

                             
  )401:1381فردوسی،(

  از خون پر از درد دل دیدگان پر
  آلت کارزار همان گنج بی

  
  )401:1381فردوسی،(                             

  گیري و شمارش به عنوان واحد اندازههفت  - 14-2

هفت من، هفت آل است مثل  سنجیده شود نشان از مقدار زیاد و کاملی دارد که ایدههفت که همانطور قبالً اشاره شد هر چیز که با معیار 
  :در ابیات ... پیل و هفت یاز، هفت رش، ت هففرسنگ، 

  :کیکاووس-2- 1-14

  گرازه همی شد بسان گراز
  

  یازهفت در فشی برافروخته   

  )85:1381فردوسی،( 

  :سهراب-2- 2-14

  و هشتهفت سواران ترکان تنی 
  

  بران دشت نخجیرگه برگذشت  

  )89:1381فردوسی،( 
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   :تازیانه بهرام-2- 3-14

  مروزایدرهفت ترا بخشم این 
  

  یکی جنگ خیره میاراي نو  

  )422:1381فردوسی،( 

  :داستان فرود سیاوش- 4-14-2       

  چو پیران ساالر لشکر براند
  

  فرسنگ ماندهفت میان یالن   

  )256:1381فردوسی،( 

  :پادشاهی گشتاسب-2- 5-14

  فرسنگ دشتهفت سپه دید بر 
  

  کز ایشان همی آسمان تیره گشت  

  )318:1381فردوسی،( 

  :داستان دوازده رخ-2- 6-14

  فرسنگ راههفت بیک ساعت از 
  

  برفتند ایمن زایران سپاه  

  )428:1381فردوسی،( 

  :جنگ کیخسرو با افراسیاب-2- 7-14

  فرسنگ لشکر گرفتهفت زمین 
  

  ز لشکر زمین دست بر سر گرفت  

  )282:1381فردوسی،( 

  :بیژن و منیژه-2- 8-14

  اسب با کاروانهفت گرانمایه 
  

  و دیگر نشست گوان یکی رخش  

  )227:1381فردوسی،( 

  :گر یزدگرد بزه-2- 14- 9

  به جام اندرون بود می پنج من
  جام پر از می بخوردهفت چنان 

  

  از بن سر انجمنهفت خورم   
  پرستان برآورد گرد از آن می

  )4301381فردوسی،( 

  :بهرام گور-2- 10-14

  جامهفت به پور جوان گفت کاین 
  پیلفت هبه پیش اندر آراسته 

  چو شیران جنگی بکشت او برفت

  بخور تا شوي ایمن و شادکام  
  برو تخت پیروزه همرنگ نیل
  سواري سرافراز با یار هفت
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  چیزهفت و دیگر که فرمود تا 
  شاههفت بیامد به درگاه او 

  )1(چیز هفت عادت کند به  نادان چو
  

  بپرسم ز دانندگان تو نیز
  که آیند باراي شنگل به راه

  ست نیز چیز به رنج هفتزوان 

  )438:1381فردوسی،( 

  :هرمزد-2- 11-14

  دو برد یمانی همه زر بفت
  

  بسختند هریک بمن بود هفت  

  )538:1381فردوسی،( 

  :خسرو پرویز-2- 12-14

  چشمه گهرهفت سدیگر کجا 
  به پیمودي باالي کار و برش

  

  همی خواندي نام او را دگر  
  رشهفت کم آمد زکار از رسن 

  )560:1381فردوسی،( 

  :کیخسرو-2- 13-14

  همچون سر اژدهاهفت سرش 
  

  تو گفتی ز بند آمدستی رها  

  )2:1381فردوسی،( 

  )فلکهفت (گردهفت   - 15-2

بهشت، که گاه  -4خورشید پایه  -3ماه پایه  - 2سپهر اختران  -1: اند شناخته هنینگ معتقد است که ایرانیان در اصل چهار آسمان را باز می«
و اعتقاد به مبارك بودن هفت پایه به سبب عالقه به تقدس عدد هفت هاي آسمان تا  اما اضافه شدن پایه. شده است یز بدان افزوده میابر پایه ن

  )36:  1362بهار، (آید  آسمان بوجود میهفت است برنجوم ایرانی و بدین گونه است که  نجوم بابلی آن و نیز به سبب نفوذ عمیق

  :گر یزدگرد بزه پادشاهی- 1-15-2       

  زخاك آمد و خاك شد یزدگرد
  

  گردهفت جویی تو زین بر شده  چه

  )438:1381فردوسی،( 

  :کسري-2- 2-15

  همان آتش و آب و خاك نژند  چرخ بلندهفت ز خاشاك تا 

  :گر پادشاهی یزدگرد بزه-2- 3-15

  به ژرفی نگه کن که بایزد گرد
  گردهفت ز پرورده سیر آید این 

  نیم بر یزدگردچنین داد خوا
  به فرمان شاه جهان یزدگرد

ردهفت چه کرد این برافروخته  گ  
  شود کشته بر بیگنه یزدگرد

  گردهفت و گر کینه خوانیم از این 
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  گردهفت که ساالر بد او بر این   

  )432:1381فردوسی،( 

  ...هاي مختلف زمانی، شادمانی، اندوه و  در دورههفته   - 16-2

شنبه، (هفته گاه نام روزهاي  که هیچ در شاهنامه فردوسی، با این. فراوان یاد شده استهفته هاي پس از اسالم، از  وشتهدر نخستین شعرها و ن«
هاي شادمانی یا اندوه،  ي برگزاري آیین ي زمانی، دوره به معناي محدودههفته ي  نیامده و همواره نام روزهاي ماه به کار رفته، واژه...) شنبه،  یک

  ). 194: 1383االمینی،  روح(» کم نیست

  :داستان فریدون-2- 1-16

  زین گونه بخشید چیزهفته یکی 
  

  چنان شد که درویش نشناخت نیز

  )20:1381فردوسی،( 

  :داستان گرشاسب-2- 2-16

  باراي زنهفته نشستند یک 
  

  شدند اندران موبدان انجمن

  )58:1381فردوسی،( 

  :داستان کیکاووس-2- 3-16

  ت ایرانیان  چو یک هفته بگذش
  دو لشکر نامجويهفته به یک 

  بر پیش یزدان پاكهفته به یک 
  گونه نیز زینهفته همی گشت یک 

  ساالر هاماورانهفته به یک 
  

  ز غارت گشادند یکسر میان
  به روي اندر آورده بودند روي
  همی با نیایش بپیمود خاك
  ببخشید بر هر که بودش نیاز

  همی ساخت آن کار با مهتران

  )68:1381دوسی،فر( 

  :سیاوش-2- 4-16

  نیزهفته   یـک کاربگذشتهفته   یک به
  

  سپهبد بیاراست بسیار چیز 

  )109:1381فردوسی،( 

  :کیخسرو-2- 5-16

  کس روي هامون ندیدهفته به یک 
  

  همه کشور از برف شد ناپدید

  )154:1381فردوسی،( 

  :دوازده رخ-2- 6-16
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  بدان گونه پویان به راه آمدند
  

  نزدیک شاه آمدندهفته بیک   

  )538:1381فردوسی،( 

  :جنگ کیخسرو با افراسیاب-2- 7-16

  زین گونه شادهفته ببودند یک 
  

  کسی را نیامد غم و رنج یار

  )423:1381فردوسی،( 

  :کیخسرو-2- 8-16

  با رود و میهفته ببودند یک 
  

  بزرگان به ایوان کاوس کی

  )158:1381فردوسی،( 

  :سیاوش-2- 16- 9

  بامی بدستهفته یک  ببودند
  

  بیاراسته بزمگاه و نشست

  )118:1381فردوسی،( 

  :اکوان دیو - 10-16-2      

  ایوان بیاراستندهفته به یک 
  

  می و رود و رامشگران خواستند

  )538:1381فردوسی،( 

  :گر پادشاهی یزدگرد بزه-2- 11-16

  آنجا ببودهفته چو آمد یکی 
  

  بسی خورد و بخشید و شادي نمود

  )440:1381فردوسی،( 

  

  :منوچهر-2- 12-16

  با درد بودهفته منوچهر یک 
  

  دو چشمش پرآب و رخش زرد بود

  )27:1381فردوسی،( 

  :خسرو پرویز-2- 13-16

  پر اندیشه بدزان سخن شهریار
  

  کس را ندادند بارهفته بدان   

  )568:1381فردوسی،( 

  :گشتاسب-2- 14-16
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  بر پیش یزدان پاكهفته یکی 
  

  د گشتاسب با درد و باكهمی بو

  )328:1381فردوسی،( 

  

  :هماي چهرزاد-2- 15-16

  زدرگاه پرده فروهشت شاه
  

  کس را ندادند راههفته به یک 

  :پوران دخت-2- 16-16

  ابا خویشتن نام نیکی ببرد  بیمار گشت و بمردهفته بیک 

  :زاد فرح-2- 17-16

  زان پس بزیست هفتهیکی  بخورد و
  

  ر روي گریستهرآنکس که بشنید ب
  

  :کیکاووس-2- 18-16

  گشت راست چون کارهاهفته سیم 
  

  جام یاقوت و میخواره خداست و می

  )66:1381فردوسی،( 

  :سیاوش-2- 16- 19

  با سوگ بود و دژمهفته چو یک 
  برآمد بران خسته مردهفته دو 

  

  به هشتم بر آمدز شیپور دم
  سرآمد همه رنج و سختی و درد

  )121:1381فردوسی،( 

  گیري نتیجه    

ي فردوسی یکی از اولین آثار منظوم و مکتوب حماسی ایرانیان است و نیز خاستگاه باورها و اعتقادات مردمان قبل از  از آنجا که شاهنامه
ي خود را صرف سرودن آن کرده است،  اي است که حکیم توس بیش از سی سال از عمر گرانمایه باشد و از سوي دیگر گنجینه اسالم می

از سوي دیگر منبع موثقی براي کنکاش محققان و جامعه . ي اصلی بسیاري از شناخت ها و باورهاي این مرز و بوم باشد تواند ستون و پایه می
طبق نتایج حاصل از این تحقیق عدد هفت در بین ادیان و اقوام . باشد هاي ادوار پیشین می شناسان عالقه مند به جمع آوري اعتقادات کهن انسان

هاي مختلف به آن را نشان  ي فردوسی  بار اعتقادي و نگرش و ملل مختلف تقدس ویژه اي داشته که ما از زوایاي مختلف به کمک شاهنامه
هاي کهن و جریانات پهلوانی و اساطیر شاهنامه، باورها و اعتقادات مقدسی نیز پرورش یافته  کنیم در البالي داستان داده ایم و خاطر نشان می

که تقدس عدد هفت یکی از این مفاهیم ارزشمند است و با توجه به اینکه تکیه گاه این تحقیق شاهنامه فردوسی بوده و از طرفی در است 
تحقیقات انجام شده  در ارتباط با شاهنامه فردوسی و سایر آثار کهن کمتر به وجوه تسمیه و خاستگاه تصاویر ساخته شده توسط عدد هفت 

شود پژوهشگران محترم با کاوش در آثار و اساطیر کهن فارسی ضمن استخراج بسامدهاي کاربردي عدد هفت  ، پیشنهاد میپرداخته شده است 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

774 

 

در خاتمه امیدواریم  . و مقایسه ي آن با شاهنامه ي  فردوسی ، آثار و مقاالت  جالبی  به عالقمندان به اساطیر و شاهکارهاي ادبی عرضه نمایند
  .و عنایت صاحب نظران و اندیشمندان عزیز واقع گردد این پژوهش مورد توجه

  :تعلیقات

مورد،  صفت بد یعنی خشم، اسراف، راز خود را فاش کردن، ناسپاسی، گفتار ناسودمند، اعتماد بیهفت عبارتند از : چیزهفت  -1
  دروغگویی

  .سر، کنایه از فلک است هفتسر باشد غیر عادي و ترسناك اژدهاي هفت کنایه از موجودي که داراي : سرهفت  -2
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  منابع

  . ، زبان، فرهنگ، اسطوره ، تهران، معین)1386(آموزگار، ژاله،  

  . اهللا، چهارم، تهران، هیرمند ، مزداپرستی در ایران قدیم، صفا، ذبیح)1374(سن،  آرتور کریستن 

  . ،   انتشار،زندگی ومرگ پهلوانان درشاهنامه،چاپ هفتم،تهران)1385(محمدعلی،  اسالمی ندوشن، 

  . ، پژوهشی در اساطیر ایران، ، تهران، توس)1362(بهار، مهرداد،  

  . ها، هدایتی بیدهندي زهره ، کریمیان رامین ، تهران،نی ، سرور داناي آسمان)1384(چارلز فیلیپس، مایکل کریگان،  آلن، تونی 

  . ضلی، احمد، چاپ پنجم، تهران، بابل، ترجمه آویشناساطیرایران، ترجمه، آموزگار، ژاله ـ تف ، شناخت)1377(هینلز،  جان 

  . هاي کهن در ایران امروز ، چاپ سوم، تهران، آگاه ها و جشن ، آیین)1383(روح االمینی، محمود، 

  فردوسی،شاهنامه

  .فرهنگ اشارات ، تهران ، نشر میترا) 1387(شمیسا ، سیروس 

  .، توس، اساطیر و فرهنگ ایران، تهران)1374(عفیفی، رحیم، 

  .شاهنامه به کوشش سعید حمیدیان، متن انتقالی از چاپ مسکو ،چاپ هشتم، تهران ، سارنگ) 1385(فردوسی ،ابوالقاسم1

  .شاهنامه،تصحیح و مقدمه ي علیرضا شجاع پور،چاپ سوم،تهران،چاپ اقبال) 1381(-- /// 

  .،خارخار بند وزندان،کرج،جام گل)1382(ماهیار،عباس -      

  . ، فرهنگ معین، چاپ دهم، جلد چهارم، تهران، امیرکبیر)1375(مد، معین، مح 

  . ، ایران باستان، آموزگار، ژاله، چاپ پنجم ، تهران ، توس)1377(م ، . موله 

. ي باستان، چاپ پنجم، مشهد، آستان قدس رضوي نامه ، بهین)1376(یاحقی، محمد جعفر، 
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٢٤٦  

  سخن خط سنبل دمد آب ز

  )دگی و روانی در زبان نوشتاري فارسیبررسی عناصر سا(

  
  1حسین شریفی ولدانیغالم

  2بهروز بایز دهیس

  :چکیده

 پردازد یماین مقاله به بررسی نثر فارسی و سیر تطور زبانی آن از نظر روانی و سالست در مقطع زمانی قرن نهم تا دوران معاصر 
ران، میزان دوري و نزدیکی زبان نوشتار را از مالکهاي درست در متون این دو افتهی نمودي ها ضعفو  ها قوتتا با دریافت 

شناختی سعی شده است معیاري واحد و  زبان با تکیه بر چهار نظریه فلسفی و بدین منظور. ی مشخص کندسینو روانی و سینو ساده
انی از قرن نهم تا دوران معاصر هاي بیانی با هدف اصلی پاالیش زبان و نیز بررسی تحوالت زب منطقی براي تشخیص و ارزیابی قالب

این نظریات که مبتنی بر تحلیل شناختی و تجربی زبان هستند، بنا بر ماهیت ناخودآگاه و همگانی زبان و تحلیل منطقی، . تعیین شود
زبان جهانی، شامل دستور  –از این رو، ابتدا به معرفی این نظریات . اند افتهي بنیادین و درك کارکرد اساسی آن دست یها سازهبه 

یی بارز از متون نثر فارسی، در ها نمونهي  سهیمقا، سپس با شود یمپرداخته  –اصل سادگی زبان، اتمیسم منطقی و اصل گفتار عام 
 الفصحا، العارفین، مجمع تذکرة میخانه، مجمل فصیحی، مرآةالبلدان، تذکرةالشعرا، ریاضي ادبی، علمی، تاریخی مانند ها حوزه

ي زمانی یادشده فراز و فرودهاي این دگرگونی سنجیده  محدودهمتعلق به ) ها نامه(و نیز مکاتیب .. .خسی در میقات،احیاءالملوك، 
 .    شود یم

  

ی، زبان نوشتار، اصل سادگی، اصل گفتار عام، اتمیسم منطقی، دستور سینو سادهي، ساز روانتطور زبانی قرن نهم، : ها کلید واژه
  .زبان جهانی

                                                        
  gsharifi22@yahoo.com :و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان نشانی الکترونیکیاستادیار زبان * 

 .دانشجوي دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان** 

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه 
هاي موجود در آن پدید آمده است این سؤال را به ذهن  ها و انحراف نهضتی که در زمان معاصر براي پاالیش زبان از ضعف  
ترین رسالت زبان ارتباط است و آنچه همسو و  بدیهی است بزرگ. آورد که معیار اصلی براي پیشبرد درست این مهم چیست می

هاي زبان و ارتقاي  ها و سستی یقین مالکی مطمئن براي سنجش کاستی شد، بهتر آن با در جهت برقراري هرچه بهتر و سهل
  .آید ها و امکانات آن به شمار می توانایی

داري در این زمینه  هاي آغازین راهیابی برخی عناصر ضعف و نادرستی در زبان است و تحقیقات چندان دامنه قرن نهم از زمان
سامان و بدون پایه و اساس الگوهاي زبانی هستیم، هرچند گرایش  دوران شاهد پیدایش بی با نگاهی به متون این. انجام نشده است

خوانی متن نیز  نویسی با هدف روان روان. نویسی نثر این دوران را از صورت مصنوع و فنی به زبان گفتار نزدیک کرده است به ساده
  .گیرد گفتاري زبان مییکی از اهداف این نهضت است و کلیدهاي راهنماي خود را از نوع 

افزایش آگاهی افراد از ماهیت زبان و کارکرد مهم آن در میان جوامع، وجود مالك و چهارچوبی دقیق و استوار براي درك  
هاي نگارشی، و اقدام به ساماندهی  ي موردي و بدون الگو و نامنسجم توصیه هاي زبان، پرهیز از ارائه ها و نادرستی و فهم درستی

کند و آثار و نتایج علمی و عملی  علمی این موارد همگی از عواملی است که روند این نهضت را تسریع و تسهیل میمنطقی و 
  .بهتري در پی دارد

شناختی، معیاري واحد و  ي فلسفی و زبان در این جستار سعی شده است با هدف اصلی پاالیش زبان و با تکیه بر چهار نظریه
در زیر به . هاي بیانی و نیز بررسی تحوالت زبانی از قرن نهم تا دوران معاصر تعیین شود قالب منطقی براي تشخیص و ارزیابی

  . اند دهی این نهضت مؤثر بوده پردازیم که در جهت اي می نظریات چهارگانه
  

  دستور زبان جهانی چامسکی - 1
ها بر پایۀ نظام اصولی و  بان تمام انسانکند که ز ، اشاره میدستور زبان جهانیدر کتاب معروفش، ) 1928( 1نوآم چامسکی

نظر از زبانی که بدان سخن  دهد که تمام افراد بشر صرف وي توضیح می. است قواعد همسانی بنا شده که اساس زبان آدمی
 رامترهااصول و پاهاي اخیر، این نظریه در روند تکاملی خود به نظریۀ  در سال. گویند، در دانش زبانی خود اشتراکاتی دارند می

 چامسکی،(شود  اي از پارامترها باعث گوناگونی آنها می ها پیرو اصولی جهانی هستند و تنها پاره ي آن تمام زبان انجامید، که بر پایه

1997 :2 .( 

مالیستی چامسکی توجه بسیاري از کارشناسان آموزش زبان را به  پس از آن در حوزة آموزش زبان نیز برنامۀ آموزشی مینی
شود؛  ریزي می اي بسیار شبیه به روند یادگیري زبان مادري در کودکان پایه بنابر این نظریه، آموزش زبان به شیوه. لب کردخود ج

گام و همسو با مراحل طبیعی شکوفایی استعداد زبانی در انسان که از بدو تولد و حتی قبل از آن آغاز به  به ریزي گام یعنی برنامه
داد زبانی درونی چیزي نیست جز توان مغزي کودك در پردازش دستور زبان و انطباق آن با تجارب این استع. کند فعالیت می

گیري فهم دستوري در ذهن کودك است  دهندة مراحل شکل نمودار زیر نشان. کند زبانی که وي از پیرامون خود کسب می
  ):11: 2007، 2رادفورد(

 
  تجربۀ زبانی →استعداد زبانی →دستور زبان 

  

                                                        
1 .Noam Chomsky 
1 .Andrew Radford 
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  ماهیت ناخودآگاه زبان . 1- 1
رفتن و استفاده از انگشتان دست، به  هاي بشري مانند راه ي فرایند یادگیري زبان و صحبت کردن نیز همچون دیگر توانمند

هایی نادرست از اطراف دریافت کند،  چند داده ذهن انسان در کودکی هر. شود واسطۀ استعداد درونی و تأثیر محیط آموخته می
 .اي درست به کار گیرد س از تحلیل و پردازش، آنها را به گونهقادر است پ

کنند؛  هاي بیانی خاصی هستند که از نوشتار پیروي نمی هاي گفتاري زبان نمونه الگو. این ایده نمود بارزي در زبان گفتار دارد
  . اگر مواردي استثنایی هم دیده شود، موقت و بدون پیوند عمیق ذهنی است

یعنی  -بر این ایده بدین نتیجه رسید که اصل مشترك زبانی تنها ممکن است در توانش نهفته در ذات آدمی چامسکی با تکیه
کار پیچیدة زبان بدون آنکه او  و ریشه داشته باشد و ساخت -قوه و استعدادي زبانی که منشأ بروز و ظهور نطق و زبان در انسان است

ریزي شده است و بدون  سازي قواعد زبان برنامه آدمی از پیش براي تحلیل و همگون مغز. یابد از آن آگاه باشد، درون وي رشد می
در این سو و آن سوي جهان  1هاي آمیخته وجود زبان. گیرد مطالعۀ زبان و نیاز به درك نظري آن، استفاده از آن را فرامی

فرهنگ (هاي مختلف، به درك متقابل دست یافت  هاي افتراقی دستورزبان توان بدون توجه به ویژگی آن است که می  دهندة نشان
  ).1471-1470ها، جلد دوم، ص  تاریخ اندیشه

  
  ویتگنشتاین و راسل  2اتمیسم منطقی - 2

اي براي آن، به تعریف آن پرداخت و  هاي زبان معنادار با تعیین محدوده وجوي ویژگی در جست) 1951-1889( 3ویتگنشتاین
و ) بسیط(فلسفی خود گزاره را بر دو نوع ساده  –وي در رسالۀ منطقی . ن شروطی را مشخص کردها در زبا براي معناداري گزاره

هاي ابتدایی را شامل  وي این گزاره. پذیرد رسد که دیگر تجزیه نمی ترین شکلی می کند و در تحلیل آنها به ساده مرکب تقسیم می
هاي تجربی هستند و بدین شکل  ها معرف واقعیت ها یا عین این نام. نیست شدنی داند که تنها حکم نشانه را دارد و تعریف می» ها نام«

فاکت اتمی هم یک   از مجموع چند فاکت. شود حاصل می 4فاکت اتمیاز مجموع تعدادي از آنها یک . کنند آنها را محدود می
هاي بنیادین نیز  اما گزاره. ل تجزیه هستندهاي بسیط قاب هاي مرکب به گزاره شود چنانکه در عالم زبانی نیز گزاره تشکیل می5 مرکب

. هاي اتمی داراي ساختار منطقی هستند و این ساختار منطقی، با نظم و نحوة ترکیب اعیان یک فاکت اتمی یکسان است مثل فاکت
ا از ی -که گزارة مولکولی حاصل آن است-هاي اتمی با استفاده از حروف ربط  هاي دیگر زبان یا از ترکیب گزاره گزاره

  . شود تر حاصل می هاي ساده ي گزاره جایگزینی متغیرها و اجزاي سازنده
داري آنها همین است واال آنها نه معنی دارند  هاي زبان متناظر با امور واقع هستند و شرط معنی بنابراین به نظر ویتگنشتاین گزاره

ها یعنی همان صورت کلی  و گوهر مشترك بین گزاره به عقیدة او زبان داراي یک ماهیت اساسی. شوند و نه گزاره محسوب می
  .)25ص نشریۀ اطالعات حکمت و معرفت، ، »اتمیسم منطقی«شقاقی، (است 

ممکن است . وجوي رسیدن به واپسین عناصر سازندة واقعیت، یعنی اتم تحلیل منطقی است در جست) 1970-1872(6اما راسل
کلمات موجود «فرق داشته باشد ولی در زبانی که از نظر منطقی کامل باشد  شکل نحوي یا دستوري یک جمله با شکل منطقی آن

                                                        
1. Pidgin language 

2. logical atomism 
4. Ludwig Wittgenstein 

5. atomic fact 

6. compound fact 

8. Bertrand Russell 
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هاي امر واقع متناظرش تناظر یک به یک خواهد داشت لذا اگر امور واقع اتمی وجود دارد، گزارة اتمی هم  در یک گزاره با مؤلفه
ي  ترین الیه مراتب قایل است و در نهایت سطحی همچنین راسل براي زبان سلسله). 8/483: 1382، 1کاپلستون(یابد  امکان وجود می
  .داند ترین اجزاي واقعیت متناظر می زبان را با بنیادي

و دیگري فعل » نهاد«یا بهتر بگوییم  ónoma)(گیرد؛ یکی اسم  در این باره، ارسطو نیز دو بخش اصلی براي کالم در نظر می
(rhēma) ،به گفتۀ وي . »گزاره«، یا به بیان بهترónoma »و » .لفظی است که بر حسب قرارداد معنی یافته و اشاره به زبان ندارد

rhēma »این تعریف او » .و نشانۀ چیزي براي چیز دیگري است... اش از معنی زمان برخوردار است لفظی است که برپایۀ معنی
مقوالتی که وي مورد نظر دارد درواقع همان . ها اي از واژه بیشتر به گزاره نزدیک است تا به فعل به عنوان یکی از اجزا کالم و طبقه

اي  داند تا به گونه کم متشکل از دو جزء می بر این اساس ارسطو قالب بیانی را دست). 1474: 1385، 3واینر( هاي جمله هستند 2 سازه
  .معنادار درآید

  
  هاي ملکولی هاي اتمی و جمله جمله -2- 1

ي مالکی براي  هاي معنادار تجربی یا ادراکی، تناظر ساختاري آنها را به مثابه به گزارهتوان در تجزیۀ زبان  بنابر آنچه آمد می
شود که همان جملۀ  بدین شکل گزارة اتمی مطرح در زبان کامل از یک مسند و یک نسبت تشکیل می. نویسی در نظر گرفت ساده

  .اتمی پ، و شامل یک جملۀ سادة مستقل است
هاي مولکولی  این جمله. آید کم از دو جملۀ ساده پدید می گزارة مولکولی متناظر است که دستي مولکولی با  همچنین جمله 

  .» یا«و » و«پایه مثل  با حروف ربط هم) 2؛ » ...که، اگر، اما، با، تا «با حروف ربط وابسته مثل ) 1: شوند به دو طریق ساخته می
تري از نهاد و گزاره متناظر است و داراي ساختاري تو در تو یا جمله  نوعهاي مت ي پیچیده نام دارد با ترکیب نوع دیگر که جمله

اي فرعی در حد فاصل میان  اي و خطی؛ یعنی بدون اینکه فرایند جمله با آوردن گزاره تکمیل شود، جمله در جمله است، نه زنجیره
  .آید گیرد، سپس گزارة اصلی می نهاد و گزاره قرار می
ي  ي مولکولی با ساخت همپایه، جمله ي اتمی، جمله ها با هدف این تحقیق، جمله ي این جملهي سازگار در تعیین درجه

ها،  سازي جمله ي پیچیده با ساخت تودرتو به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را در روان مولکولی با ساخت وابسته و جمله
  .سازي زبان و سازگاري با آن دارند شفاف
  

  اصل سادگی اکام - 3
کامساد  ، فیلسوف انگلیسی، آن را طرح کرد و به 4)1347-1288( گی اصل حاکم بر تمام هستی است که نخستین بار اُ
کام معروف است 5»ي اُکام استره« کوشی نیز رایج است و بر اساس  هاي اصل اقتصاد، اصل تنبلی و اصل کم این اصل به نام. یا تیغ اُ

                                                        
1. Copleston  
2 ي جمله در قالب واژگان معنادار و معادل ها هیالدر آخرین سطح  تجزیۀ  مانده یباقدر زبانشناسی اصطالحی براي واحدهاي .   parts of 

speech است   ) :ك.ر (Hudson, 2000: 110 . 

2. Viner 

1. Ockham 

2. Occam's razor  
ویژه نظریۀ احتماالت، توجه شناختی مبتنی بر استقرا، منطق، کاربردگرایی و بههاي معرفتاین اصل به تدریج در قرن بیستم به واسطۀ استدالل

 .فیلسوفان را به خود جلب کرد
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آن است؛  کند و هرگونه پیچیدگی در این نظام ناشی از وجود خطا یا خطاهایی در  ترین مسیر حرکت می آن هستی همیشه از ساده
( شود  خمهایی بسیار همراه میچنانکه براي مثال اگر در مسیر رودي موانع زیادي وجود داشته باشد، جریان آب ناگریز با پیچ و 

 -ترین مسیر است ترین و کوتاه که ساده-در خط مستقیمها نیز در جریان طبیعی خود  همۀ پدیده). 40ص: 1390واشقانی فراهانی، 
  . همگی به شرط نبود مانع بر سر راه خود سیري کامالً مستقیم دارند... نور، صوت، نیروهاي کششی و . کنند حرکت می

هاي بسیاري  این تمایل به استقامت و سادگی عالوه بر جهان فیزیک بر جهان حیوانی و نباتی نیز حاکم است و همچنانکه نمونه
شود معلول خلل یا مانعی خالف قاعده  شود، هر گونه حرکت انحرافی و پیچیده که در جریانات رشدي پدیدار می از آن دیده می

هرجانور یا گیاه پست که هوش انسانی ندارد و تنها به حکم غریزه و شعور حیوانی و نباتی خود . بینی نشده در مسیر آنهاست یا پیش
  : کند اصل سادگی در زبان بیان می. داند نیز بدون استثنا تابع این قانون است و آن را مطلوب بقا می کند، زندگی می

همان (تر است تر درست ي ساده کنند، در شرایط مساوي، زنجیره ي واژگانی که مفهوم واحدي را بیان می از میان دو زنجیره
  . )جا

ي  درستی درباره توان به بدان توجه کرد؛ چراکه در غیر آن صورت نمی ي مهمی است که باید در این جا تساوي شرایط نکته
این اصل شامل انواع شعري یا مصنوع نوشتار . ي زبان معیار یا استاندارد است در اینجا منظور از آن حوزه. ساختار جمله داوري کرد

ها، زبان استادان و نویسندگان  تاري رایج در رسانهزبان معیار زبان نوش. شود هاي محلی نمی هاي بومی زبان گفتار و لهجه یا گونه
  1.شود مندان زبان فارسی آموزش داده می برجسته و همچنین زبانی است که به عالقه

  
  نمودهاي سادگی در زبان .   3- 1

  :پردازیم بنابر آنچه گفته شد، به بیان نمودهاي سادگی زبان و بررسی آنها در دو سطح همنشینی و جانشینی می 
ي چینش اجزاي جمله، از لحاظ کمی و کیفی، با استفاده از برخی فنون  یعنی در ترتیب و نحوه: در سطح همنشینی.  1-1-3
ها و نزدیک کردن هرچه بیشتر نهاد و گزاره، خودداري از حذف  سازي جمله مانند کوتاه: توان به هدف مورد نظر دست یافت می

مله متناسب با معنی و نقاط تأکیدي آن، حذف مترادفات، صرف نظر کردن از ها در ج بدون قرینه، رعایت ترتیب درست سازه
  ... توضیح واضحات و

مثل حذف حروف : یعنی گزینش واژگان متناسب با محتواي جمله، برخی فنون کارساز است: در سطح جانشینی.  2-1-3
تر به جاي حروف مرکب،  ي ساده اضافه اضافه و گاهی حرف نشانۀ را به شرط آنکه مخل فصاحت کالم نشود، کاربرد حروف

اي به جاي عبارات و  ي متصل به جاي منفصل، کاربرد قیود تک کلمه استفاده از ضمایر به جاي اسم یا نشاندن حروف اضافه
  ...جمالت طوالنی و واژگان زودیاب و آسان به جاي مفاهیم غریب و نامأنوس 

  
  2عام) محاورة(اصل گفتار  - 4

 -که پیشتر دربارة آن بحث شد-هرچند اصل سادگی . اصیل و ذاتی زبان یعنی گونۀ گفتاري استوار است این اصل برگونۀ 
هاي فرعی دیگري نیز دارد، به دلیل وابستگی به ذات زبان، این  اصل نخستین و مقدم بر این اصل است و زبان عالوه بر آن اصل

طراز با اصل سادگی و نتیجۀ عملی  توان آن را کمابیش هم رو، می ایناز . هاي آن دارد اصل قدرت بیشتري در تفکیک ناسازگاري
رسیم و از  ترتیب، از تلفیق این دو اصل به معیاري براي سنجش و فهم درستی و نادرستی در زبان می بدین. کاربست آن دانست
  :بر اساس این اصل .شویم از مینی هاي بیانی بی ریزي ها به دفعات متعدد در میان انبوه قالب تک آن سازه جست و جوي تک

                                                        
 .1387، زبان و نگارش فارسیگیوي و دیگران، : ك.ر.  1

2  .public discourse 
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   ).46همان، ص (ي اهل زبان به کار نرفته باشد، نادرست است گاه در گفتار عامه آنچه هیچ
همچنین باید . ي اهل زبان به کار رفته است، همواره درست است البته معناي اصل گفتار عام این نیست که آنچه در گفتار عامه

  .نکرده ي افراد جامعه است و نه فقط افراد تحصیل نی زبان عامه، که برابر زبان بیشینه یا همهشده دقت کرد؛ یع ي معرفی به حوزه
هاي  این اصل نیز تا حدود زیادي تابع استانداردهاست و سبک. ي زبانی معیار است ي شایان ذکر دیگر توجه به حوزه نکته

مواره ابتنا بر این اصل در هر نوعی از زبان با پذیرش عام هاي هنري زبان از آن مستثناست؛ هرچند ه اي و گونه شخصی و دوره
  1.همراه بوده است

 
  ي گفتار، نوشتار و معنی گانه ي سه ارسطو و رابطه - 4-1 

زبان سه صورت کاربردي دارد که نخستین آن تفکر و اندیشیدن یعنی سخن گفتن درونی است و از همین رو، شناخت زبان 
شناسی اساسی بوده است؛ چراکه هنگام جاري شدن اندیشه بر زبان، صورت گفتاري آن  طق و معرفتهایی از فلسفه، من در شاخه
  . شود و نوشتار نیز ثبت گفتار است ظاهر می

که  اهمیت انگاشت؛ چرا با پیدایش خط و نوشتن، میان گفتار و نوشتار تمایز ایجاد شد اما نباید ماهیت نظام نوشتاري را بی
  ). 1471، ص 2، ج ها فرهنگ تاریخ اندیشه(ه وابسته به تعبیر و تفسیر متون کهن بوده است مطالعۀ زبان هموار
هاي مکتوب  اند و واژه هاي ملفوظ نمادهاي تجربیات ذهنی واژه«: گوید ي رابطۀ میان نوشتار، گفتار، و معنی می ارسطو درباره

نویسد، هیچ فردي نیز همچون فرد دیگر سخن  دي دیگر نمیگونه که هیچ فردي همچون فر همان. اند هاي ملفوظ نمادهاي واژه
طور چیزهایی که  اند، و همین آیند، در همگان یکسان اما تجربیات ذهنی که اصوات ملفوظ نمادهاي آنان به حساب می. گوید نمی

  ».بر حسب تجربیاتمان تصوري از آنها داریم
  :کرد هایی عنوان توان براي زبان گفتار ویژگی بدین ترتیب می

  .کند هاي خطاآمیز زبانی مقاومت می شدن ساختار زبان، داراي یک روح جمعی یا ناخودآگاه جمعی است که در برابر رایج -
و چیزي که . برند ها براي ایجاد ارتباط با هم به کار می اي از واژگان و ساختارهاست که گروهی از انسان زبان مجموعه -

 .زبان نیست کاربرد جمعی نداشته باشد، مشمول

ي فارسی رخ داد و منجر به ظهور نثر فنی و  ي گفتار و نوشتار در زبان فارسی، پس از عصر متون پایه انفکاك دو حوزه -
هاي بیانی نو و پیچیده، با روح  اي وسیع از واژگان در قالب بودن و کاربرد دایره رغم هنري این گونه از نثر به. شد  مصنوع و مغلق
 .هدف ارتباطی زبان منافات داشتزبان فارسی و 

ترین روش کاربرد زبان  شود؛ پس گفتار، درست هاي ممکن تشکیل می ترین جمله ي گفتاري زبان، همواره از ساده گونه -
هاي نارایج در گفتار عام بهره  از این رو، سبک نوشتاري نویسندگانی که از ساختار). 48ص : 1390واشقانی فراهانی،(است 

  .طراوت است شک، نازیبا و بیبرند، خ می
به دلیل . شود بنا به همین دالیل ذهنی و شناختی، زبان گفتار معیار و منشأ بروز تحوالت زبانی است که در نوشتار تثبیت می

گیریم، در حالی که  شماري را به کار می هاي خشک و نامنعطف، در نوشتار، ساختارهاي کم هاي زبانی و قالب گرایش به کلیشه
هاي متفاوت در اختیار ما  پذیري، امکانات ساختاري بسیار زیادي را مطابق معانی و مقاصد و موقعیت ار، به سبب انعطافگفت
 .شود نو شدن زبان می گذارد و باعث سرزندگی و نوبه می

تی را در ساختار آید که در زبان نوشتار مجموعه تغییرا بدین ترتیب، مطابق با الگوهاي گفتاري جدید، این امکان پدید می 

                                                        
چنانچه شیئی با ابزار واحد پدید «، )Thomas Aquinas(شناسی ریشۀ عمیق دارد؛ به بیان توماس آکوئیناسگی در حوزة زیباییاصل ساد.  1

 ».کند در جایی که یکی از آنها کافی استآید، کاربرد ابزارهاي متعدد براي آن بیهوده است؛ چراکه طبیعت هیچ گاه از دو وسیله استفاده نمی
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  . جمله اعمال کنیم
هاي تأثیر آن بر نوشتار زبان فارسی با تکیه بر اصول و  اي بود براي ورد به بحث گفتار و شناسایی زمینه این مطالب مقدمه

  .هاي هند و ایرانی دارد یکی از زبان  پارامترهایی که زبان فارسی در جایگاه
  
  قرن نهم و تطور نثر فارسی .7

ها نمود بارزي از  ل مکاتیب موجود از دوران سلطۀ مغو. نویسی آغاز شد ها بدین سو، مقدمات ساده و حملۀ مغول از قرن هفتم
پردازي در مفاخره و ذکر  ها تا حد ممکن سعی شده است از جمله در این نامه. این سادگی الفاظ و عبارات و حذف القاب است
هاي تاریخی نیز از آن زمان به  نثر کتاب. ا نکوهش بیش از حد آنها پرهیز شودبسیاري استعداد سالطین و قوت غلبه یا ستایش ی

گردانی  شود و در زمینۀ فعل، معنی اما به عالوه، از همین تاریخ، ضعف و سستی نیز متوجه نثر فارسی می. اند سمت ساده متمایل شده
شود، یا در زمینۀ  ضمایر استفاده از اسم اشاره رایج میقرینه و در زمینۀ  هاي باقرینه و بی و حذف پیشوندهاي پرمحتوا و حذف

  ).1094، ص 3ج : 1376، )الشعرا ملک(بهار(رود  صفات، تطابق عددي صفت با موصوف از بین می
چندان درست خود  دهد؛ البته به همان شیوة نه نویسی همچنان به سیر خود ادامه می در قرن نهم نیز به پیروي از قرن هفتم ساده

نویسی در متون نثر این دوران و پس از آن  هاي درست و نادرست در چهارچوب ساده هایی از سازه در اینجا به نمونه). جا همان(
  .شود اشاره می

  هایی از کاربرد آنها  هاي روانی و سادگی در متون فارسی و نمونه برخی مالك 
  :کاربرد ضمیر متصل به جاي ضمیر منفصل) الف

هاي مفعولی و متممی  ي را یا حروف اضافه شده و نقش متصل جانشین ضمایر منفصل و حرف نشانه در این جمالت، ضمایر
  :اند گرفته

  )225: ؟؟13دولتشاه، (... داد سوگندش خواجه همام را اشتباه نماند در آنکه این مرد شیخ سعدي است و ... 
هاي بسیار از حبس رهانیدند و اخراج بلد  از محبوسی رسانیدند و بعد موفورش بن تیمور اذیت و آزار االمر شاهرخ حسب... 
  )277العارفین، ص  ریاض(... کردند
  ) 16، ص 1 ، بخش 2الفصحا، ج  مجمع... کنیم می یادشاز وي قصیده و غزلی به دست نیفتاده ولی به چند رباعی محققانه ... 
  )؟:همان(... مقام بوده بریزشتدر عهد دولت اولجایتو و ابوسعید خان مرجع خواص و عوام و شهر ... 
  )25خسی در میقات، ص. (نشانده به بازيجلویش و زنک دختري داشت، ... 
  )32العارفین، ص ي ریاض تذکره(... نامند میکائیلش ...گویند جبریئلش لهذا گاهی... 
  )945ص البلدان،  مرآة(... برده حبس کردند  آذربایجانش و به حکم دولت به چهریق... 
  
  :ف حروف اضافهحذ) ب 

  )845ص البلدان،  مرآة(... مضمون اینکه در غیبت  ]با [اي رسید  عریضه... 
  )281، ص النفایس ي مجالس تذکره( ... جد و جهد تمام به تحصیل علوم قیام نمود  بسی ]با[و در کودکی... 

  )63ص  احیاءالملوك،... ( نهایت کار عمرو در میان مورخان اختالف است  ] ي درباره...[
  
  :مطابقت عددي موصوف و صفت) ج
  )202العارفین، ص  ریاض(... مشاهیر محققین... 
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  )162الفصحا ص  مجمع(... با قصاید متقدمین جلوه نیارد و پایه ندارد شعراي متوسطینقصاید این ... 
  )؟ صالبلدان،  مرآه... (کنند که  اسالم تعهد می دولتین علیتین... 
  
  :کوتاه به جاي بلندکاربرد حروف ربط ) د

  )70الشعرا، ص تذکرة... (این قصیده را هم در آن شب نظم کرده بود ] به جاي چراکه [چه ...
اغلب در مدایح ائمۀ طاهرین و به ] به جاي بلکه[ بلالبیان زمان است و اشعارش غالب  اکنون یکی از فحول شعراي فصیح... 

  )676حا، ص الفص مجمع(... مدحتگزاري سالطین میانی ندارد
  
  ): را(ي مفعول حذف حرف نشانه) ه

  )؟ صالبلدان،  مرآة... (اتخاذ و اجرا کنند ]را[تدابیر الزم ... 
  )141تذکرة میخانه، ص ... (دانسته دون مرتبۀ خود می ]را[شاعري ... 

  ) همان جا(... امیدي قرار داد ]را[مسعود نهاد و تخلصش  ]را[استادش نام او ...  

  

  :نهاد و گزاره نزدیکی) ه
یک ) ع(بن مروان حاکم عراق بود و سر او را به دمشق فرستادند و از آنجا به مدینه آوردند و به نزد قبر رسول  عبدالملک... 

مجمل فصیحی، . (سال صلب کردند و بعد از آن فرو آوردند و سوختند روز و یک شب نصب کردند و جثۀ او را در کوفه چهار
  )195ص 

روي سوي او باز پس رفتم گریان تا از چشم او غایب شدم و در برابر او جایی ساختم و سوراخی بریدم و از آن  و همچنان... 
  )341مجمل فصیحی، ص (.... دیدم عزم کردم که از آنجا بیرون نیایم  جا او را می

  )43خسی در میقات، ص ... (پنج نفري . امروز رفتیم احد...
  
   1:کاربرد درست افعال وصفی) و

   )754، ص ریاض العارفین(. دربارة وي سخنان مختلفه راندندزده همگان را کارش شگفت آمده و هر یک در این کار رایی ... 
  )909ص مرآه البلدان، ... (به جانب هندوستان گریخت یافتهالملک شکست فاحشی  شجاع... 
  )94الفصحا، ص  مجمع(... به تبریز ساکن شد کردهاز سفر مکه مراجعت ... 
  )99الفصحا، ص  مجمع(... متمنی جواب آنها شد فرستادههفده سؤال بر دست یکی از دوستان به بالد ایران ... 
  )286احیاءالملوك، ص... (، پیاده شد و پیش رفت راندهتا نزدیک سراپرده ... 
  
  :اي واژه استفاده از قیدهاي کوتاه تک) ز

                                                        
فعل وصفی از نظر نهاد با فعل ) 1: روند که این سه شرط را دارا باشندبا ساخت صفت مفعولی در صورتی درست به کار می افعال وصفی.  1

قرار نگیرد؛ مانند این » و«پس از فعل و پیش از آغاز جملۀ بعدي حرف ) 3هر دو فعل به توالی هم اتفاق بیفتند ؛) 2کامل پس از آن یکی باشد؛ 
 .گریختند برداشته ها راسارقان پول: جمله
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  )754، ص ریاض العارفین (... در کنج عزلت پا به دامن کشید گریزانو از خدمت  ستیزانعاقبت با خود ...  
  )39همان، ص (... پسندیده نیست اطالع بیکردن بر فساد عقیده،  بنابراین ردکردن قول این طایفه، با حمل... 
  )15اقلیم، ص ي هفت تذکره(... ذکر کرده شد سبقو قصر غمدان که ... 
  
  :ي لفظی حذف با قرینه) ح

  )120همان ص  العارفین ریاض... (محمدعلی و از متأخرین است الهیجان رشت و نامش شیخاصلش از ...  
  )؟ صالبلدان،  مرآة... (تدابیر الزم اتخاذ و اجرا کنند... 

، دیوانش مکرر دیده شده مذهبش وحدت وجود 809مولدش قریۀ نایین، مرقدش اصطهبانات فارس، وفاتش در سنۀ ... ... 
  )97الفصحا، ص  مجمع(... هوداست و مشربش وحدت ش

  
  :کابرد افعال در معناي درست)ط
  ).؟ صالبلدان  مرآه... (باشند می براي دفع و رفع و منع و غارت و سرقت عشایر و قبایلی که در سرحد... 
  )13احیاءالملوك، ص ... ( از قسم قاز و  باشد میهاي آنجا  همه قسم مرغان در کوالب... 
  
  ):اما... اگرچه (ربط  کاربرد درست حروف) ي

( ... دیوانگی معذور داشتند، حق سبحانه او را معذور نداشت و جزاي گفتار ناهنجار ناهموار او داد او را به اگرچهایشان ... 
  ) 269النفایس، ص  ي مجالس تذکره
  

  هایی از کاربرد آنها برخی عناصر دوري از سادگی و روانی در متون فارسی و نمونه
  :جزئی افعال باز و چند کاربرد) الف

  )205العارفین، ص  ریاض(... اهللا رسید به صحبت هزاروچهارصد نفر از اولیاءگویند ... 
  )277العارفین، ص  ریاض( ... در سلک انتظام و اختتام کشیدنامه به جهت وي  رسالۀ محبت... 
  )407 الفصحا، ص مجمع(... ي نظم کشید به رشتهالحرمین  کتابی مسمی به تحفۀ... 
  

  :هاي جعلی کاربرد افعال با ساخت) ب 
  ...)ي دولتشاه سمرقندي تذکره. (به اتمام پیوستو آن تاریخ مبارك بر نهج صدق و راستی ... -

  )494الفصحا، ص  مجمع( ...معروض داشتالذکر در حضرت اقدس شاهنشاه جوان قصاید مدایح  میرزاي سابق... 
السیر،  حبیب( …آوردند جاي می به شرط اهتمامشیر در لوازم آن کار  علی د جامع امیربعد از اداي نماز جمعه در مسج... -

  )خواندمیر
  )410الفصحا، ص  مجمع(...  شود قلمی میاکنون افکارش زیاده از این حاضر نیست که ... 
  )120ص  العارفین، ریاض(... و معروف اهالی آن بالد گردید توطن گزیددر دهلی ... 
  )99الفصحا، ص  مجمع(...  انفاد داشترا بیتی پاسخ نگاشت و هر بیتی ... 
  )407الفصحا، ص  مجمع(... اکتفا رفتبه این چند بیت ازو ... 
. دیده گردیده استرود غزلیات خوب نیز از آن جناب  بالجمله به بعضی از افکار ابکار آن جناب از قصاید اکتفا می... 
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  )410الفصحا، ص  مجمع(
  )402الفصحا، ص  مجمع(... شود مسطور میبرکاًًً از خیاالت ایشان این چند بیت تمیناً و ت... 
  )928ص البلدان، مرآة(...  شرفیابی حاصل کردنددر شهر محرم ... 
  )928ص  البلدان، مرآة( شرفیاب حضور شدندصاحب سفیر دولت فرانسه نیز در اصفهان ... 
  )929ص همان، (...  م آوردندقرین انتظاامور آن مملکت را به اندك وقتی ... 
  )همان جا(... مأخوذ داشتاکثري از لشکرش را مقتول و بنه و اموالش را ... 
  
  :معناگردانی افعال) ج

...  گردانید قران بر بساطی شاهوار متمکن نشسته، رأي روشن را به تسخیر آن موضع مشغول در برابر قلعه امیر صاحب... 
  )میالدین شا ظفرنامۀ شامی، نظام(

 ...نمایند میخوانند و از وجهی و مناسبتی مسمی به اسمی  پوشیده نماند که انسان کامل را به اسامی مختلفه می... 
  . )32العارفین، ص ریاض(

  )الفصحا مجمع(... شیخ ابوالفتح خوارزمی است  ، مریدنمودهاز کبار مشایخ خوارزم بوده و به فرشتۀ روي زمین شهرت ... 
  ) ... 205العارفین ، ص  ریاض(... گشتر و باطن جامع علوم ظاه

صاحب طبع موزن و از آن  نموده و در سنۀ هزارو شصت و سه در شهر اجمیر رحلت نموده باري سید شصت و سه سال عمر... 
  )162الفصحا، ص  مجمع(... جناب است

اهللا همدانی، ص  خبار و اآلثار، خواجه رشیدالدین فضلاال... (، باشد میبسیار بهتر از روسی ... هرچند کتان قونیه بدنام است و... 
91(  

  
  1:فاصله انداختن بین اجزاي فعل مرکب) د

  )69تذکرةالشعرا، ص(... کند میحجت  تخلصو ... 
  )35العارفین ، ص  ریاض(... برنداز سخنان حقیت بنیان ایشان  لذتی الجمله و فی... 
  )407الفصحا، ص  مجمع(...  کردحجاز  سفرز آن پس چندي در کاشان متوطن و متأهل گردید و ا... 
  )13احیاءالملوك، ص ... ( کنندمرغان  شکارو در روي دریا ... 
  
  :کاربرد نادرست حروف ربط)ه

 سال التهاب داشته هر آینه آتش سخط الهی در آن بوم و برافتاده شجر آن باغ را سقر گردانید و آن آتش عرض سیصد... 
  )15اقلیم، ص  ي هفت تذکره... (طیور را مجال طیران و وحوش را قدرت جوالن نبوده  در اطراف آن چنانچه
یک بار به اختیار خود دست از مهمات دنیوي باز کشید، به گوشۀ کاشانۀ تقوي و طاعت که سرمایۀ سعادت عقبی  چنانچه ...

. افتد گاهی اتفاق می اما کند م مداومت نمیبه نظ اگرچهطبع لطیف دارد، ). ...134، ص مجالس النفایس(. است متوجه گردید
  )170ص  سیالنفا مجالس(

                                                        
هایی دارد، اما در اینجا صرفاً در معنایی مقابل فعل ساده یا بسیط به کار رفته شایان ذکر است که فعل مرکب در اصطالح دستوریان ویژگی.  1

 )وحیدیان، کامیار، دستور زبان فارسی، مبحث فعل مرکب: ك.ر( است 
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  )143تذکرة میخانه ص (... به ازو سخن کرده  فامابه روش سلمان ساوجی آشنایی بیشتر دارد  اگرچه ...

  458تذکرة میخانه ، ص (... جابجا به مقتضی وقت، مرقوم قلم شکسته رقم خواهد گردانید چنانچه... 

... نه قدرت رفتن ایرانش ماند و نه قوت برگشتن به هندوستان چنانچهه قندهار رسید، افالس او را دامنگیر گردید، چون ب...  
  )290همان، ص (

  

  :کاربرد نادرست حروف اضافه)و

  )293احیاءالملوك، ص... (بردن اقوام خود به پالسی نمودند در و شروع... 
  )6شرح زندگانی من، ص. (.. 1شهر متواري شد ازاز زندان فرار و ... 
... ي تکامل صرف کردهآم فقط براي یک عمل عالی و بزرگ بوده هایی را که در مرحله روزگار جوانی و تمام سال درمن ... 

  )4همان، ص (
  
  : کاربرد نادرست افعال وصفی) ز

در فوت آن سلطان عارفان اختالف ، و نیافته چون موالنا بیرون دویده غیر از چند قطره خون از آن سلطان عاشقان اثري... 
  )223الشعرا، ص تذکرة( ... است

  )410الفصحا، ص  مجمع(... اشعار بسیار خوب دارند داده خدمتش وقتی دست. اکنون نیز در دارالخالفه معتبر است.. 
  )63احیاءالملوك، ص ... (مکتفی اظهار بشاشت نموده، قاسم وزیر دانست که اگر عمرو زنده ماند....
  
  2):اجزاي جمله(ها  جایی سازه جابه) ح 

  )225الشعرا، ص تذکرة(زیاده از حد دستور در این تذکره نوشتن  واجب بود... ... 
  )198النفایس، ص  ي مجالس تذکره... (شکلی داشت عجیبشخصی قریب بوده و ...
  )؟ ، صهمان(... نظیر و موالنا کاتب خوب است و در صنعت کتابت بی بسی موالنا ویسی... 

  )43خسی در میقات، ص . (براي دنیایی بودني نهفته است ا نطفهی که در این اجتماع هرساله چه نیب ینماما ... 

  

  :حذف بدون قرینه) ط

  النساح االجازه وي پا در بیابان سیر و سلوك نهاده نامش علی حسب... 
  )202العارفین، ص  ریاض( ... ملقب به خواجه عزیزان ] است[

                                                        
واري را در معناي درست آن یعنی مخفی شدن به کار برده است یا در معناي رایج اما اشتباه آن مفهوم این جمله مبهم است؛ معلوم نیست مت.  1

  .یعنی فرار کردن
دهندة تأکید باشد، که در آن صورت از عناصر سازگار با هدف این جستار اي موارد ممکن است نشاندر پاره جایی سازهباید گفت که جابه.  2

 .آیدبه شمار می
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  )299الشعرا، ص  تذکرة(... ]است[تکلف بوده  فضیلت و سخنوري موالنا مظفر مردي بی با وجود... 
  )17الفصحا، ص  مجمع(... ] است[و دیده شده از» الدنیا االسرار و عجایب جواهر«عالم فانی را گذاشته  866در سنۀ ... 
  )418 همان، ص(... ]است[دیوانش حاضر نیست و این ابیات بر پختگی طبعش برهان ... 
  )6شرح زندگانی من، ص . (و از شهر متواري شد ] کرد[ولی به همدستی رفقایش از زندان فرار... 

و به امر رضاخان به دارشان  ] کنند یا شدند؟[با پنج نفر ژاندارم آنقدر پایداري کرده بودند تا باالخره مجبور به تسلیم 
  )13همان، ص . (آویزند می

  
  :حشو و تکرار) ي
  )410الفصحا، ص  مجمع(... در فارس بودم او در ري بود من بندهانی که در زم... 
 ...علیا و سترکبري والدة معظمۀ حضرت اقدس ولیعهد فرستاده  خواجه سرایان به خدمت نواب مستطاب مهد به توسط... 

  )950البلدان، ص  مرآة(
  )205عارفین، ص ال ریاض(... الدین علی دوستی سمنانی کرد تقی در پیشکسب طریقت ...  

  )168، ص  النفایس مجالس(: ... نویسنده است، از والیت خواف است، جوانی به غایت نیک است، از اوست این... 
  ) 320، ص مجمل فصیحی(... نبود او به دمشق دو ماه و چند روز بیش بودن...  

  ) 186، ص سیالنفا مجالس. (..حضرت میرقاسم انوار تربیت او نموده و او را به فرزندي قبول فرموده... 

  )141تذکرة میخانه، ص (... گشته مستسعد... خدمت  سعادتبه ... 

را چسبانده بودند روي ماشینشان و آن » صحره«ي معطل شده بودند و باج معین را داده بودند و اسم ا هفتهاین بود که یک ...
  )52خسی در میقات، ص ... (وقت جواز ورود گرفته بودند

  

  1:هاي مجهول با وجود فاعل معلوم رد ساختکارب) س
ص  مرآةالبلدان،(... انفاذ مجلس شد  -زادة اعظم بود که میزبان امیر –فرمان والیت عهد به توسط شاهزاده صاحبقران میرزا ... 

908(  
ي مقاومت، ص  فرهنگ زنده. (شد توانست بوروکراسی مصر را در راه مدرن شدن یاري دهد توسط او تأمین می هرآنچه می... 

26(  
  
  : ناهماهنگی زمانی افعال) ع

   )389ص النفایس، ي مجالس تذکره(...الدین علی است جوانی فاضل و کامل بود و فرزند شیخ مظفر... 
خلق و صاحب فضل بوده و  یمین ثمرة اوست، مرد اهل دل و نیکو ایست که ابن بوستان فضایل را وجود شریف او شجره... 

  ) 306تذکرةالشعرا، ص ( ...اصل او ترکست
  
  : هاي نادر قیدي ساخت) ف

                                                        
 .شودهاي التین، ساخت مجهول کاربرد باالیی ندارد مگر در شرایطی که فاعل ذکر نمیتمان زبان فارسی بر خالف زباندر گف.  1
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  )290تذکرة میخانه، ص (... سعادت مالزمت میرزاي بلند همت را دریابد به تقریبیشاید ... 
ي طیبه وفات یافت  والدة حقیر نیز به حکم استطاعت محرم حرم مکّۀ معظمۀ مکرّمه شد و باالخره در مدینه چندگاهی پس از... 

  ) 754ریاض العارفین، ص ... (بقیع مدفون شدو در مقبرة 
8.   
  ي کاربرد عربی در فارسی بحثی کوتاه درباره .9

دهد، بلکه  گرفتن واژه به هر تعداد هم که باشد، هویت زبان را تغییر نمی کند و وام هویت زبان را قواعد آن زبان تعیین می
گیرنده وارد یا  یل، همراه خود قواعد آن زبان را به زبان وامتواند موجب غنا و توانمندي زبان شود به شرط آنکه واژگان دخ می

گیري نامحدود و  هاي دیگر یا بالعکس وام هاي افراطی و تفریطی یعنی بستن درها به روي ورود زبان اتخاذ روش. منتقل نکنند
هاي تازه در قواعد  ختن پدیدهگیري نحوي و سازگارسازي آن با روح زبان امري ناسودمند است؛ بلکه برخالف آن، ری بدون قالب

واژگان همچون . کند اي ایجاد می خاص زبان روشی درست براي ارتقاي آن است و توان زیادي براي بیان هر موقعیت و پدیده
آید و تنها ناآگاهی و نادانی یا اغراض انحرافی و غیرعلمی و  مواد خامی است که در قالب قواعد خاص هر زبانی درمی

گیري از زبانی دیگر، ناتوان به حساب آید و ملت صاحب آن فرودست ملت و  صرف وام شود زبانی، به ب میفرهنگی موج ضد
ي کوتاه بسنده و به پژوهشی  از آنجا که در این تحقیق مجال پرداختن به این مهم نیست، به همین اشاره. دهنده قلمداد شود زبان وام

  .شود دیگر موکول می
  
  بندي جمع

نویسی در زبان که از قرون  توان گفت در سیر تطوري ساده که مجال بررسی آنها در این جستار دست داد، میبنابر شواهدي 
همان طور که در . شود شده مشاهده می اي گرایش به رعایت اصول یاد هفت بنیان نهاده شد و در قرن نهم نیز ادامه یافت، گونه

دهاي بنیادي و معنادار زبان آمد، تحول نخستین در این زمینه متعلق به اندازة شناختی و فلسفی دربارة واح هاي زبان معرفی نظریه
اما این رخداد که تا حد زیادي زبان را از . اند هاي اصلی جمله تا حد امکان به یکدیگر نزدیک شده یعنی سازه. جمله است

هاي قوي که به سختی  این رگه. شته استهایی از آن را همچنان محفوظ نگه دا گویی دور کرده رگه پردازي و پیچیده صنعت
گردانده هستند که بار اصلی گزاره را  امکان جداسازي آنها وجود دارد، همان کاربرد افعال پیچیده و ساختگی، چندجزئی و معنی

ر و ممارست اند که رهایی از آنها مستلزم زمان بسیا هاي فعلی آنچنان در نوشتار تثبیت شده پیچیدگی. کشند در جمله بر دوش می
ي دوم، زبان را به سمت  موارد دیگري چون کاربرد قیود و حروف ربط ساده و نیز حذف حروف اضافه، در درجه. فراوان است

کاربرد صفات و اسامی خود . هایی همراه بوده و به درستی پدیدار نشده است اند؛ اما این روند نیز با نابسامانی سادگی سوق داده
هاي  اختیار این سیر تحولی را ادامه خواهد داد و کوشش زبان بنابر ماهیت ناخودآگاه خود بی. طلبد می  پژوهشی جداگانه

  .شناسان و متخصصان متون در این زمینه این حرکت را جهت خواهد بخشید زبان
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٢٤٧ 

 داستان تمثیل

 )داستانی و ساختار آن در سندبادنامهنگاهی به کارکردهاي تمثیل (

  
  1حسین شریفی ولدانیغالم

 2مولود طالئی 

  
 چکیده

تحریري که اکنون در دسترس . هاي ارزشمند نثر پارسی به شمار می رود و بارها تحریر شده استسندبادنامه از میراث   
کتاب بر پرهیز از مکر زنان و درنگ و تأنی  محوریت موضوعی این. است)ششم ةسد(پژوهشگران قرار دارد، از ظهیري سمرقندي

در امور قرار دارد و نویسنده کوشیده است با استفاده از تمثیل هاي گوناگون در اشکال مختلف ساختاري آن به تشریح این 
نیز، مکر زنان از حیث محتوا . تمثیل هاي اخالقی آموزشی در مرتبۀ اول و فابل در مرتبۀ دوم اهمیت قرار دارد. موضوعات بپردازد

 . به عنوان اصلی ترین موضوع  مورد توجه قرار گرفته است

از جهت ساختار داستانی، روایت و کشمکش در داستان پردازي تمثیلی سندبادنامه جایگاه ویژه اي دارد و نویسنده کوشیده 
شخصیت . د رونق بیشتري ببخشندهاي مختلف به داستان هاي خواست تا در این ساحت با استفاده از انواع نمادها و توصیف

  . پردازي در سطح ابتدایی قرار دارد و تنها از طریق توصیف شکل گرفته است
در این جستار برآنیم تا ضمن تشریح مفهوم تمثیل در سندبادنامه، کارکردهاي آن را مورد بررسی قرار دهیم و به تحلیل کلی 

  . ساختار داستانی حکایت ها  بپردازیم
  

  .   سندبادنامه، تمثیل، روایت، فابل، مکر زنان: ها کلید واژه 

                                                        
 gsharifi22@yahoo.com: ایمیل :تماس ةشمار .استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان.  1

 
 Moloud.Talaei@yahoo.com. شگاه اصفهاندان) گرایش غنایی(دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی .  2
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  درآمد 

. ادب پارسی، محمل آثار نظم و نثر جاودانیست که با گذشت سده ها همچنان استوار و پا برجا به حیات خود ادامه می دهد
داستان هفت "، "بادحکیم سند"است که با نام هاي هاي .) ه600حدود.ف(ظهیري سمرقندي  "سندبادنامه"یکی از متون آن 

نیز شهرت دارد؛ به لحاظ پیشینۀ زبان و محتوا حائز اهمیت است و به لحاظ برجستگی داستان  "مکرالنساء"و  "هفت فرزانه"، "وزیر
به .) ه465حدود. ف(و ازرقی هروي.) ه329.ف(ها و درونمایه، در دوره هاي مختلف ادیبان و بزرگان از جمله رودکی سمرقندي

از سندبادنامۀ منظوم رودکی و ازرقی هروي . یا تحریري تازه از آن پرداخته اند و یا لباس شعر بر قامت آن پوشانده اند ارائۀ ترجمه
سندبادنامۀ . اثر مجزا و کاملی در دست نیست و تنها ابیات پراکنده اي از آنها موجود است و اشارات مختصري بدان ها کرده اند

تعلق به بهاءالدین محمد پسر علی فرزند محمد بن الحسن مشهور به ظهیري سمرقندي از مالك در این پژوهش، تحریریست م
مترسالن قرن ششم هجري که آن را با نثري مزین به انواع آرایه هاي لفظی و معنوي، آیات و احادیث و اشعار پارسی و عربی 

  .آراسته است
مختلف در باب اصل داستان هاي سندبادنامه، نظر دانشمند  مصحح کتاب، دکتر محمد باقر کمال الدینی با برشمردن آراي  

بازتاب گستردة  عدد . ، را مبنی بر قوت بیشتر دالیل ایرانی بودن حکایت هاي سندبادنامه، می پذیرد)Perry(آمریکایی، پري 
ري به آن اشاره می کند... هفت، اصول جزا دادن به مجرم و    ) 19 -16: 1381دي، ظهیري سمرقن. نک. (از مواردیست که پِ

کوردیس از پادشاهان اقلیم هند، سال ها صاحب فرزند نمی شد، . روایت سندبادنامه به صورت داستان در داستان است  
سندباد حکیم مسئولیت پرورش و تربیت شاهزاده را بر عهده . عاقبت خداوند به واسطۀ نذر نیازهاي او، فرزندي به وي عنایت کرد

زنان حرمسرا در خلوت به شاهزاده اظهار عالقه کرد و بر زبانش جاري شد که اگر حاضر به ازدواج با وي روزي یکی از . گرفت
شاهزاده ناراحت از پیشامدي که برایش رقم خورده بود، به صالحدید سندباد، هفت روز سکوت . باشد، شاه را مسموم خواهد کرد
  .کوشید تا شاهزاده را مقصر نشان دهداز سوي دیگر کنیز می . اختیار کرد تا قرانش سپري شود

هفت وزیر شاه هر روز براي به تأخیر انداختن مجازات پسر، داستان هایی بیان می کردند و در مقابل نیز کنیزك سرگذشت 
با سپري شدن قران، شاهزاده لب به سخن می گشاید و . دیگري تعریف می کرد تا شاه را براي تسریع در مجازات فرزندش وادارد

  . ز خود دفاع می کند و بی گناهی خود را اثبات می کند و در پایان کنیز خیانتکار به مجازات عمل خود می رسدا
    

  نگاهی گذرا به مشخصه هاي سبکی سندبادنامه
اصطالحی است که در گفتار و نوشتار روزمره فراوان به کار می رود و به خاطر همین چندان پیچیده به «) style(سبک   
اما در یک ) 17: 1389وردانک، (» .آن قدر زیاد و طبیعی بر زبان جاري می شود که غالباً دربست آن را می پذیریم. رسد نظر نمی

سبک یعنی شیوة سرودن، نوشتن و ارائۀ اثري هنري و روشی که شاعر، نویسنده یا هنرمند، براي بیان : نگاه کلی می توان گفت
به صورت مختصر . ن دیگر سبک حضور آگاهانه یا ناخودآگاه شخص است در اثر خویشموضوع یا هنر خود برمی گزیند؛ به بیا

  : ویژگی هاي برجستۀ سبکی سندبادنامه را می توان در موارد زیر خالصه کرد
  : از جمله. بسامد واژگان عربی در سندبادنامه از واژگان فارسی بیشتر است و نمونه هاي فراوان دارد .1
ماضی و عهود گذشته، بوزنه اي از دنیا اعراض کرد و از اصحاب و یاران تخلف گزید و تجنّب در روزگار : کنیزك گفت«

  ) 118 - 119: 1381ظهیري، (» .اختیار کرد و وطن مألوف و مسکن معهود بگذاشت و دل از اهل و فرزندان برداشت
و افتراع دوشیزگی قصور و فتور رود  می اندیشم که چون اتفاق زفاف که مجمع الطاف است، ظاهر گردد، در ازالت بکارت«

 ) 127: همان(» .و شماتت اعدا و خجالت اولیا حاصل آید
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ل شد که روز « حاصل الحال بعد الطول المقال آن بود که چون نظر زن بر محبوب و مطلوب افتاد، حالت بر وي چنان متبد
  )203: همان(» .روشن پیش چشم او چون شب تیره نمود

   ) 1(. اصر به بسامد نسبتاً زیاد واژگان فرارودي در این کتاب نیز اشاره کرده استیکی از محققان مع
  ...:کاربرد انواع آرایه هاي لفظی اعم از جناس، واج آرایی، موازنه و  .2
  )  155: 1381ظهیري، (» .افتد اهمال و امهالکار از دست تدارك در گذرد و در پاي «
ارالم از ع متفکرو  روزگار از گردش متحیر« 215: همان(» .غد ( 

  ) 179: همان(» .آراییاو مملکت  سیرتو  فرماییاو عدل  سنت«
  ...: کاربرد انواع آرایه هاي معنوي اعم از تلمیح، تضمین، اغراق، تناسب، لف ونشر و .3

ت سیارات و حکما و اهل نجوم را مثال داد تا طالع مسقط نطفه و محطّ رأس و کیفیت اشکال افالك و کمیت حرکا« )تناسب
: همان(» .ماهیت اسباب و اوتاد و ارباب بیوتات و تسدیسات و تثلیثات و مقابله و مقارنۀ کواکب بر طریق ایقان و اتقان معلوم کردند

32(  
 )   159: همان(» .گفتی ید بیضاي کلیم از جیب افق بر آمد و عصاي او حبلۀ سحره فرعون بیوبارید« )تناسب و تلمیح 

در این اثر به چشم می خورد و بسامد زیادي  -انواع تکنیک هاي بیانی به ویژه اضافۀ تشبیهی و استعاري -شگردهاي بیانی .4
  :   دارد؛ به عنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره می شود

  ) 89: همان(» .از ایشان بی خبر طبع بی وفاي روزگاراز ایشان غافل و  چشم شوخ ایام« )استعاره
 )103: همان(» .چه تلخ و شیرین بر کف نهد ساقی روزگارچه سورت تلقین کند و  مکتب ایامعشق در استاد « )تشبیه

  ) 186: همان(» .چهره بگشادسرادق الفاظ  و نقاب حروفعروس این معنی از « )___
  ) 79: همان(» .تو باد پیموده اي و کوزة پوده شکسته ايبر من چون روز روشن شد که « )کنایه 
  ): بویژه دربارة طبیعت(وصیف جزئیات اطناب و ت .5
ر و ناسازگاري الفت، مصارمت کردند و از وطنی به « دو کبک از میان ابناء جنس به سبب تفاوت و ناهمواري صحبت و تغی

وطنی و از موضعی به موضع دیگر رفتند و یاران و دوستان نو گزیدند و مقام در کوهی ساختند که حضیض او با نزهت و رفعت بر 
لزار اختران و سبزه زار آسمان راجح آمدي و آشیانه ساختند بر شقی راسخ و شعبی که هواي او معتدل و خوش و مرغزار او نزه گ

و دلکش بود، انواع اشجار بر اطراف و اکناف او رسته و اجناس وحش و طیور در حضیض و بقاع او قرار گرفته، آبهاي صافی از 
  )88-89:همان(» ... صحراي او بزان چشمه هاي او روان و نسیم شمال در

چون شب شبه گون، رداي سیمگون از کتف بنهاد و جلباب قیري در سر آورد و آسمان قباي کحلی به عقدهاي آللی مزین «
 : گردانید

جی و الد دفکأنَّما الشفقُ المور  
ه   و البدر فی کبد السماء کأنَّ

  

  فَوقی غراب احمرُ المنقار      
  خَد یلوح علیه خطُّ عذار     

  )187و  186: همان(               
 

  
در اینجا به نقل قول یکی از . در باب اندیشه و محتواي سندبادنامه در بخش کارکردهاي تمثیل مبسوط سخن خواهیم گفت .6

با قاطعیت نگوییم که ممدوح ظهیري محققان در بارة علل کاربرد برخی داستان هاي غیر اخالقی بسنده می کنیم؛ از نظر ایشان اگر 
: 1390کمیلی، (» دست کم می توان گفت به داستان هاي اروتیک بی عالقه نبوده است«فردي ضعیف در مسائل جنسی بوده است، 
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. نک.  (و از آنجایی که ظهیري قصد داشته است سندبادنامه را به وي پیشکش کند، ناگزیر به چنین کاري دست زده است) 90
  ) همانجا

به طور کلی می توان نتیجه گرفت کلیۀ ویژگی هاي ساختاري نثر فنی در این اثر به کار رفته و حالوت آن را دو چندان کرده 
  . است

  
  تمثیل
ادیبان آراي گوناگونی در باب تمثیل ارائه داده اند؛ برخی آن را زیر مجموعۀ تشبیه و گروهی از گونه هاي استعاره دانسته   

ابن رشیق، تمثیل «: به تفکیک به برخی از این نظرات اشاره کرده است "صور خیال در شعر فارسی"نی در کتاب شفیعی کدک. اند
) 79و 78:  1380شفیعی کدکنی، (» .زمخشري و ابن اثیر، تمثیل و تشبیه را مترادف دانسته اند] و... [را از شاخه هاي استعاره می داند

و آن تشبیه حالی است به حالی، از رهگذر کنایه، بدینگونه که خواسته باشی به معنایی «: سدصاحب انوار ربیع دربارة تمثیل می نوی
نکته اي که از این آرا در نگاه اول حاصل می ) 82: همان(» .اشارت کنی و الفاظی به کار ببري که بر معنایی دیگر داللت دارد

  . شود، آن است که تمثیل اخص از تشبیه است
... الغت فارسی، تمثیل دامنۀ گسترده اي دارد و زیر مجموعه هاي زیادي مثل ضرب المثل، اسلوب معادله و البته در مباحث ب
حکایت ...«اما آنچه در کتاب سندبادنامه قابل بررسی است بیشتر در حوزة تمثیل روایتی قرار می گیرد؛ یعنی . براي آن برشمرده اند

  ) 119: 1364پورنامداریان، (» .م اخالقی، عرفانی، دینی، اجتماعی و جز آن را بیان می کندکه فکر یا پیا...یا داستان کوتاه یا بلندي
تمثیل که همواره به عنوان ابزاري در دست خطیبان و واعظان بوده است و از آن براي تعلیم و آموزش به مخاطبان بهره جسته 

ه تفکر و تعقل وا دارد و به نوعی احساس اقناع شدن را در او بوجود اند، به گوینده کمک می کند تا در لفافی از ابهام، خواننده را ب
 - 259: 1385فتوحی، . نک. (آورد؛ از همین جهت ویژگی هاي تمثیل را در دوالیگی، انسان انگاري و ابهام خالصه کرده اند

  .دپس تمثیل انگاره ایست از یک واقعیت بیرونی که به معنایی وراي ظاهر خود داللت می کن) 261
  

  کارکردهاي داستان هاي تمثیلی در سندبادنامه
تمثیل را از جهت محتوا به اخالقی، سیاسی و تاریخی، اندیشه اي، رمزي و رؤیا تقسیم کرده  "بالغت تصویر"مؤلف کتاب   

به تقسیم بندي جدیدي با مصادیقش طرح کرده است که مرزهاي آن  "کارکردهاي تمثیل"اما قهرمان شیري در مقالۀ . است
آموزشی در  -بر مبناي این تقسیم بندي در کتاب سندبادنامه، تمثیل هاي اندیشه اي) 2(.شکلی روشن از سایر اشکال متمایز می شود

تمثیل . در مرتبۀ دوم قرار می گیرد؛ اگرچه در دو مورد چاشنی افسانه نیز در متن وارد شده است) Fable(مرتبۀ نخست و فابل 
که اغلب کوتاه هستند و در آن شخصیت ها هویت انسانی دارند و بر جنبه هاي « هایی اطالق می شود که  هاي اندیشه اي به تمثیل

جنبۀ آموزش افکار و اعتقادات مذهبی، اخالقی و عرفانی و رفتارهاي مطلوب انسانی از . داستانی در آنها چندان تأکیدي نمی شود
  )43: 1389شیري، (» .کانون هاي اساسی در تمرکز روایت محسوب می شود

داستان ساده و کوتاهیست که معموالً شخصیت هاي آن حیوان هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و «فابل    
تعداد . تمثیل هایی که با عنوان فابل شناخته می شود، اغلب واقع گرا هستند) 92: 1376تقوي، (» .حقیقت اخالقی یا معنوي است

  .دود است و بر مبناي آموزش شکل می گیردشخصیت هاي حاضر در فابل مح
فابل هاي این اثر . مورد فابل است 9آموزشی و  -مورد تمثیل اندیشه اي 24تمثیل موجود در سندبادنامه،  33از مجموع   

ان زن دهق"،  "کبک نر و کبک ماده"،  "پیالن و حمدونگان"،  "زن و گوسفند"،  "گرگ، روباه و اشتر"عبارتند از؛ داستانهاي 
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هدهد و پارسا "و  "روباه و کفشگر و اهل شارستان"، "صعلوك و شیر و بوزنه"، "خرس و بوزینه و درخت انجیر"،  "با مرد بقال
  . "مرد

در این میان داستان کدخدا با زن و طوطی هر دو جنبه فابل و . نمودار ذیل کارکرد انواع تمثیل و بسامد آن را نشان می دهد
 -در خود دارد؛ اما از آنجایی که وجه دوم بر شکل اول غلبه دارد، آن را نیز در دستۀ تمثیل هاي اندیشه اي آموزشی را -اندیشه اي

  . آموزشی قرار دادیم
  
  
  
  
 

  درونمایۀ 
  
  هاي سندبادنامه تمثیل

نوع مثل یا در یک «به بیان دیگر . آنچه وراي ظاهر تمثیل و نگارش آن مورد توجه مخاطب قرار دارد، درونمایۀ آن است  
تمثیل صرفاً بیان حقایق مهم است و صورت تمثیل یا حکایتی که بیان می شود چندان مورد توجه نیست و اگر هم مورد توجه است 

دایرة شمول تمثیل ) 87: 1376تقوي، (» .به سبب سرنوشتی است که قهرمان پیدا می کند و تعلیمی است که می توان از آن گرفت
  . ی توان انواع موضوعات را در ظرف آن جاي دادبسیار گسترده است و م

در مکر "مورد  9حکایت کتاب،  33از : با بررسی دقیق موضوعات تمثیل هاي داستانی سندبادنامه نتایج ذیل حاصل گردید  
در وهلۀ دوم . هماهنگ است "مکرالنساء"است که بیشترین بسامد را دارد و با یکی از عنوان هاي کتاب یعنی  "زنان و پرهیز از آن

حکایت هاي گروه اول و دوم، تماماً از زبان وزرا  و در دفاع از .  مورد است 5قرار دارد که   "لزوم درنگ و تأنی در انجام امور"
درونمایه هاي دیگر مثل تسریع در مجازات، ستایش عقل و کیاست و انجام قضاي آسمانی در مرتبه هاي . شاهزاده نقل شده است

بنابراین . در نمودار  مشخص شده است "سایر موارد"بقیۀ حکایت ها موضوعات متنوعی دارد که با عنوان . گیردبعدي قرار می 
. نک. (معرفی می کنند، در این بخش بیش از پیش نمود پیدا می کند "ضد زن"ادعاي برخی از محققان که سندبادنامه را کتابی 

  )132: 1384شمیسا، 
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  نامهصورت هاي تمثیل در سندباد
، حکایت )/Fableفابل(، اسلوب معادله، حکایت حیوانات )proverb/ضرب المثل(از جهت ظاهري تمثیل را به مثل   
در بخش پیشین به حکایت حیوانات اشاره ). 269-267: 1385فتوحی، . نک. (و مثالک تقسیم بندي کرده اند) parable(انسانی 

  . ق می افتد و درسهاي اخالقی آن به مراتب متعالی تر از فابل استحکایت هاي انسانی در عالم انسان ها اتفا. شد
  . آموزشی قرار داده شد، چنین وضعیتی دارد -تمثیل هایی که در قسمت پیشین در گروه اندیشه اي

این نوع تمثیل که در حقیقت فشرده ترین . یکی دیگر از کاربردهاي مهم تمثیل در قالب ضرب المثل نمود پیدا می کند  
مثل عبارت «به بیان دیگر . کل آن است، همواره تازه است و با گذشت زمان تازگی خود را از دست نمی دهد و مبتذل نمی شودش

در سراسر کتاب سندبادنامه ) 113: 1364پورنامداریان، (» .است از قول سایر و مشهوري که حالت یا کاري را به آن تشبیه کنند
این مصادیق را » مثل«ظهیري خود در برخی از موارد با ذکر لفظ . ی از ضرب المثل باشدکمتر صفحه اي پیدا می شود که خال

  :مانند. مشخص کرده است که بیشتر آنها در زبان عربی مثل سایر است
   )3()26 :1381ظهیري سمرقندي، (» .ساعۀٍ اورثت حزناً طویال و لرُب شهوةِ«
  ) 4() 44: همان( ».البحرُ ال جار له و السلطانُ ال صدیق له«
   )5() 67: همان(» .من اکل قالیا صبر علی بالیا«
  )6() 93: همان(» .و لیس الخبرُ کالعیانِ«
»و االّ فغُصص هرُ فرص7() 113: همان(» .الد(  
  )8() 121: همان(» .شرُّ الناسِِ من اکل وحده«
  )9() 199: همان(» .اذا جاء القضاء عمی البصرُ«

  : ش ها، مصادیق ضرب المثل به صورت یک بیت شعر درج شده استدر پاره اي از بخ
  من لم یؤدبه والده

  

یلُ و النَّهار   به اللَّ 10() 57: همان(أد(   
 

  )233:همان(که بسیار بد باشد از بد بدتر    به هر حال مر بنده را شکر به
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باشند و هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگري آنها را  دو مصراع کامالً از لحاظ نحوي مستقل«اسلوب معادله آن است که   

نوعی تشبیه مرکب به «ژرف ساخت اسلوب معادله بر مبناي تشبیه است و ) 63: 1379شفیعی کدکنی، (» .حتی معناً هم مرتبط نکند
ق اسلوب معادله با توجه به اینکه مصادی) 202: 1388هوشمند، (» .مرکب محسوب می گردد که مشبه و ادات در آن محذوف است

بیشتر در سبک هندي نمود دارد، انعکاس این نوع از تمثیل در اشعار سندبادنامه که به شعراي قبل از ظهیري و یا همدورة وي تعلق 
  :   در بیت زیر با تسامح نمودي از این نوع تمثیل به چشم می خورد. دارد، نزدیک به صفر است

  مکن درنگ و ازین بیش روزگار مبر
  

 ) 145: 1381ظهیري، (اژدها شود ار روزگار یابد مار که  

گاهی مثل هایی نیز در اثناي متن دیده می شود که به صورت چند جملۀ کوتاه، بخش هاي مختلف متن را روشن تر می   
ریشه اي در  ممکن است که پاره اي از این مثال ها. می نامیم "مثال"سازد؛ براي پرهیز از اختالط عناوین این گونه جمالت را 

  : مانند. داستان هاي بلند داشته باشد که نویسنده تنها به آن اشارتی کرده است اما بسامد آنها چندان زیاد نیست
قاصدان دولت از مملکت او طعمۀ مقاصد سازند و خصمان ضعیف، فرصت تسویف طلب کردن گیرند و نواب از براي حفظ «

والیت خراب گردد و رعایا . د و رعایاي مملکت را در معرض مؤن و عوارض آرندمراسم خویش، مکارم امانت و دیانت بگذارن
اختالف در مملکت پیدا آید و اختالل و انتشار در دولت ظاهر گردد و آن گاه مثَل او چنان بود که مردي از بن . مستأصل شوند

  ) 26: همان(» .دیوار خاك برگیرد و بام خانه انداید، هر چه زودتر خانه با زمین برابر شود
معلوم و مقرّر است که اعمال به اوقات منوط و متعلق است و نهالی که در عهد اعتدال فروردین، به غرس و : سندباد گفت«

تنقیح تزیین ننمایی، خاکش به مهر مادران تربیت نکند و آبش به رضاع اصطناع، شیر حرکت ندهد و در اردیبهشت، حلّۀ بهشت 
  ) 47: همان(» .نپوشاند
» .راست گفته اند که دشمنی خسر و زن پسر چون دشمنی موش و گربه است که به هیچ وقت از یکدیگر ایمن نتوانند بود«

  )154: همان(
  

  تحلیل عناصر داستان هاي تمثیلی سندبادنامه  
استان می داستان هاي تمثیلی دو سویه دارد، سویۀ اول نکات اخالقی و نصیحت هاییست که نویسنده آن را در لفاف د  

به بیان دیگر ارزش تمثیل در هدف متعالی آن خالصه . پیچد و به خواننده عرضه می کند؛  و سویۀ دوم ساختار و ظاهرتمثیل هاست
به هر روي نویسنده با استفاده از ابزارهایی که در . می شود اما این بدان معنا نیست که ساختار ظاهري آن را یکسره نادیده بگیریم

، می کوشد به شیوه هاي گوناگون، خواننده را مجاب کند تا غیر مستقیم از اندرزها و نصایح پسِ تمثیل ها عبرت بگیرد اختیار دارد
  .در این بخش بر آنیم تا نگاهی کلی به شیوه هاي داستان پردازي تمثیلی در سندبادنامه داشته باشیم. و آن را به کار بندد

امی شخصیت ها فراتر نمی رود و خواننده در همان نگاه اول متوجه می شود که با چه در سندبادنامه عناوین تمثیل ها از اس .1
هدهد و پارسا "، "پري و چهار برادر زیرك"،  "شاه کشمیر و دخترش"، "صعلوك و شیر و بوزنه": مانند. شخصیتی روبروست

تمام . خواه انسان باشد و خواه حیوان. قرار دارد در عنوان -انسان یا غیر آن -)نامشان(البته بیشتر شخصیت هاي اصلی ...  و "مرد
نویسنده با ذکر صفت هاي . تمثیل هاي کتاب با شخصیت پردازي شروع می شود، اما این شخصیت پردازي بسیار ابتدایی است

تحلیل رفتار و  نویسنده با شرح و«این شیوه بسیار ابتدایی و ساده است و . متوالی خواننده را به سهولت درگیر حوادث می نماید
  ) 87: 1380میرصادقی، (» .اعمال و افکار شخصیت ها، آدم هاي داستانش را به خواننده معرفی می کند

نقش مهمی ندارد و خواننده با همان ویژگی ها و صفات مذکور که نویسنده از شخصیت ها ) action(کنش در این تمثیل ها، 
  . به دست داده است، باید وقایع را دنبال کند
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در این نوع شخصیت پردازي، اوصاف زنان و مردان تقریباً کلیشه اي و یکسان است؛ زنان با صفاتی همچون غمزه گر، محتال، 
 . معرفی می شوند... و مردان با صفاتی مانند ناصح، خردمند، شجاع، مصلح، متدین و ... با جمال، خرامان، متابع شهوت و 

  : تمثیل هاي سندبادنامه نمونه هایی از شخصیت پردازي در آغاز
مذموم سیرتی، مجهول صورتی، دیوانه ساري، . پسري داشت احمق و جاهل، بی تمییز و غافل. در شهر فسطور گازري بود«

  ) 84: 1381ظهیري، (» .از حلیه خرد عاطل و در قبول مصالح، مماطل. پریشان کاري
خَلق و خُلق . سن و صورت بی مثل بود و در لطف و هیأت بی نظیرمردي بود لشکري و او را عیالی با جمال بود چنان که در ح«

گل رنگ از عذار رخسار او بردي و ماه، طلوع از مشرق جمال او . او دیباچۀ لطافت و شمایل و مخایل او فاتحۀ مصحف ظرافت
  ) 109: همان(» .کردي
اخر، جهاندیده و گرم و سرد چشیده، خدمت چنین آورده اند که وقتی جوانی بود با جمالی وافر و نعمتی ف: دستور گفت«

سالطین و ملوك کرده و مباشرت اَشغال دیوانی و اعمال سلطانی نموده و ملوك روزگار به حکم وفور ادب و علو نسب او را 
  ) 130: همان(» .عزیز داشتندي

با صیت . و به سداد و رشاد مذکوردر اعوام گذشته و ایام رفته در نواحی کشمیر پادشاهی بوده است به داد و عدل موصوف «
سایر و حرمت وافر و دولت رفیع و حشم مطیع و او را فرزندي مستوره و عفیفه و جمیله و شریفه بود، با نسبی مشهور و حسبی 
معمور، عرضی طاهر و جمالی باهر، چنان که به شکل و شمایل و خلق و خصایل در بسیط زمین و بساط زمان هیچ کس مثل او 

  )222و 221:همان(» .دادينشان ن
  : گاهی این اوصاف به حیوانات نیز سرایت می کند

کاردیده وگرم و سرد چشیده و نیک و بد . در کوه هاي شهر همدان، حمدونگان بسیار بودند و ایشان را مهتري بود روزبه نام«
: همان(» .خود الزم و فریضه پنداشتی همیشه روزگار به تدبیر و حکمت گذاشتی و رعایت رعیت بر. بدو رسیده و جهان گردیده

  ) 60و  59
مدت ها آستان او بالین کرده و مدت عمر در خدمت او به سر برده و حقوق آنف و سالف ثابت . و این مرد گربه اي داشت«

گاه که دایه  گردانیده و از مدت وفات مادر طفل یک لحظه از حوالی مهد او جدا نبوده و طلیعۀ جان و پاسبانی مال او کرده و هر
 ) 111: همان(» .مشغول بودي، گاهواره بجنباندي

در روزگار ماضی و عهود گذشته، بوزنه اي از دنیا اعراض کرد و از اصحاب و یاران تخلّف گزید و تجنّب اختیار کرد و «
  )119: همان(» .وطن مألوف و مسکن معهود بگذاشت و دل از اهل و فرزندان برداشت

و سندباد بی نام هستند و با عناوین کلی مثل زن، مرد، جوان، شاهزاده و ) نام پادشاه(ي مثل کوردیس شخصیت ها بجز معدود
در پایان هر تمثیل، نتیجۀ اخالقی آن آمده . شناخته می شوند که این مسئله کامالً با ساختار حکایت هاي کهن همخوانی دارد... 

تقریباً پاراگراف پایانی همۀ . ایه و ارتباط آن با موضوع اصلی داستان را نمی دهداست و اصالً به خواننده مجال تفکر پیرامون درونم
  :مانند. خاتمه پیدا می کند "...افسانه از بهر آن گفتم که /مثل/این داستان": حکایت ها با عبارت

فردا از تنفیذ فرمان پشیمان  این داستان از بهر آن گفتم تا پادشاه بر سیاستی که محض ظلم و عین جور است، اقدام ننماید تا«
  ) 74: همان(» .نشود و الیم افعال و عاذل اعمال خود نگردد

این افسانه از بهر آن گفتم تا راي پادشاه را مقرر گردد که فنون مکر و صنوف غدر زنان بی اندازه است و در حد و حصر «
ین و معین و مهین آن را وزنی ننهد و به مشاورت و مفاوضت نگنجد و عاقل روشن راي به ترّهات ایشان التفات ننماید و غثّ و سم

 ) 175: همان(» .نامفید ایشان در هیچ مهم خوض و شروع نپیوندد که عواقب آن وخیم و خواتم آن ذمیم باشد
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جاذبۀ برخی از حکایت ها که صفحات آنها . پنج صفحه تجاوز نمی کند -حجم داستان ها چندان زیاد نیست و از چهار .2
حکایت عاشق و گنده پیر و "تر است، به سبب توصیفات بیشتر و شاخه و برگ پیدا کردن حوادث دو چندان می شود؛ مانند زیاد

   ".سگ گریان
. نویسنده براي آنکه خواننده را مجاب کند که زنان بسیار حیله گرند، از انواع اشعار، آیات و تمثیل ها استفاده کرده است .3

حقیقت مانندي عبارت است از «. دي در ادبیات داستانی معاصر در این بخش مفهوم پیدا می کندبه نوعی اصطالح حقیقت مانن
 ».آورد میکیفیتی که در عمل داستانی و شخصیت هاي اثر وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول را در نظر خواننده فراهم 

ت قصار و یا ابیات باعث شده است جمال همین اما دارد، سانهاف حالت ها، تمثیل این از بسیاري اینکه با) 143: 1380 میرصادقی،(
 :مانند. که تا حد زیادي با وقایع بیرونی هماهنگ شود

 
  زن چو میغ است و مرد چون ماه است«

  بدترین مرد اندرین عالم 
 

  ماه را تیرگی ز میغ بود
»                                              به بهین زنان دریغ بود

 )61: 1381: ظهیري(

 
چه اقوال و افعال زنان به نزدیک هیچ عاقل، معتمد و معتبر نیست و مکرهاي ایشان زیادت از آن است که در حساب آید و «

و از آن تجنّب و تحذیر فرموده  "إنَّ کیدکنَّ عظیم": خداي تعالی با عظمت و بزرگی خویش کید زنان را عظیم خوانده است
 ) 152: همان(» .است

 
  بر زنان دل منه از آنکه زنان
  تا بود پر، زنند بوسه بر او

 

  مرد را کوزة فقع سازند 
  چون تهی شد، ز دست بندازند  

  )169: همان(                              
 

د زن به عادت و خوي شیطان است و چون طبیعت و شهوت او به چیزي مایل شود، نهمت طبع و شره نفس، پیش عقل و خر«
او حجاب غفلت بدارد و هواي دل و نهمت تن در مقابلۀ دین و دیانت او حایل و مانع گردد، شرم و آزرم فرو گذارد و هوا و 

  ) 183: همان(» .نهمت بردارد
  . فضاسازي، صحنه و رنگ در شکل گیري تمثیل هاي سندبادنامه جایگاهی ندارد .4
نماد اصوالً در یک کلمه شکل می گیرد و دریافت آن . دارند)  symbolic(برخی از این تمثیل ها شخصیت هاي نمادین  .5

مشبه به در نماد متعدد است و تفاسیر مختلفی از . تمثیل از مجموعه اي از نمادها تشکیل شده است. با هیجان و آشفتگی همراه است
  :  نمادهاي سندبادنامه در فابلها به شرح جدول زیر است. آن به دست می آید

  
 
 

 نماد گشایی شخصیت هاي حیوانی ثیلعنوان تم

 حکایت حمدونه با روباه و ماهی .1
  نماد محتالی و مکاري: روباه
 نماد انسان هاي جاهل و نادان: حمدونه

 حکایت گرگ و روباه و اشتر .2
  نماد خردورزي و احتیاط: اشتر

 نماد طماعی: گرگ و روباه
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 و نادانینماد ساده لوحی : حمدونه حکایت زن و گوسفند و حمدونگان .3

  حکایت کبک نر با کبک ماده .4
 

  نماد وفاداري و پایبندي به زندگی: کبک ماده
 نماد شتاب زدگی و اقدام نسنجیده: کبک نر

 نماد فداکاري و از جان گذشتگی: گربه حکایت مرد لشکري و کودك و گربه و مار .5

 حکایت خرس و بوزنه و درخت انجیر .6
  نماد آز و پرخوري: خرس
 اده لوحینماد س: بوزنه

 حکایت صعلوك، شیر و بوزنه .7
  نماد دهان بینی و بی ارادگی: شیر

 نماد حماقت: بوزنه

 نماد چاره اندیشی و حیله گري: روباه حکایت روباه و کفشگر و اهل شارستان .8

 نماد غرور و اتکاء به خویش: هدهد حکایت هدهد و پارسا مرد .9

  
 
  

  .قابل توضیح است هر کدام از این نمادها با تعابیر دیگر نیز
هر یک از دو حریف می کوشند تا سخنان خود را به مدد «. کشمکش و جدال وزیران در مقابل کنیز بسیار قابل توجه است .6

ادلّه و براهین عقلی و خرد پذیر ثابت کرده و حریف خود را قانع کنند و با آنکه از نحوة داستان می توان دانست که سرانجام کدام 
 480: 1386خطیبی، (»  .د شد، هیچ گاه این برداشت در نحوة استدالالت آن دو، به طور آشکار دیده نمی شودیک پیروز خواهن

گاهی حجت و دالیل کنیز آن چنان قوي و مستدل جلوه می کند که مخاطب به طور ناخودآگاه دوست دارد با او همدلی ) 481و
آخرین دلیل کنیزك . لیق تا آنجا ادامه می یابد که شاهزاده زبان به سخن گشایداین تع. نماید تا همۀ وقایع به نفع او خاتمه پیدا کند

 مکافات و قیامت از را وي پادشاه، کردن قانع براي تا کوشد میجایی که متهم . در این بخش به عنوان نمونه طرح شده است
 :بترساند آخرت

و این واقعۀ شنیع که برین خدمتکار رفت، وزنی نمی  اکنون که عدل شامل و فضل کامل پادشاه، انصاف من بنده نمی دهد«
نهد، بر مظلومان نمی بخشاید و انصاف مرحمت متظلمان نمی فرماید و فرزند شاه در حریم حرمت او که چون حریم حرم، محترم 

ین و عار و وزر و وبال که  و مکرم است، چنین اقتحامی نمود و عدل شاه بادافره کردار نا محمود او در تأخیر می افکند و چنین شَ
» .سبب عقاب عقبی و نکال دنیا تواند بود، روا می دارد، خویشتن را به آتش افکنم و این داوري به محشر اکبر حوالت کنم

  )178و 177: 1381ظهیري، (
ریخی روایت نقل رشته اي از حوادث واقعی یا تا«. می آید، روایت است "چه اتفاقی افتاد؟"در داستان آنچه در پاسخ   .7

یا خیالی است، به گونه اي که ارتباطی میان آنها وجود داشته و این حوادث بازتاب یکدیگر باشند و در میان آنها پیوندي زمانی و 
به چگونگی آرایشی گفته می شود که نویسنده به رویدادهاي «به بیان دیگر ) 127: 1387میرصادقی، (» .انگیزه اي وجود داشته باشد

 )164: 1364ایرانی ، (» .تا به نتیجه اي که دلخواه است دست یابدداستان می بخشد 

البته هر نوع پشت سر هم آمدن حوادث را نمی توان روایت به شمار آورد؛ بنمایه هاي ادبی باید با یکدیگر ارتباط علی و 
  . کند و به خواننده عرضه نماید معلولی داشته باشند، از سوي دیگر راوي می تواند اتفاقات را آن طور که می خواهد، پس و پیش

  : مایکل توالن چند ویژگی خاص را براي روایت بر می شمرد

 نماد در تمثیل هاي سندبادنامه
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)       هر چند ناپیدا(وجود راوي . 4  سیرمشخص . 3    تکراري بودن. 2    مصنوعی بودن. 1
  )13: 1371اخوت، . نک(جابه جایی حوادث . 5

او اعتقاد . مطرح نموده است "بوطیقاي نثر زبان دکامرون و دستور"تودوروف نظریۀ روایتی خود را عمدتاً در کتاب هاي 
. داشت براي ارائۀ طرح روایت الزم است از مفاهیم زبان شناسی مدد جست و یک دستور جهانی براي همۀ داستانها تدوین کرد

هاست و حتی خود انسان این دستور جهانی منشأ همۀ جهانی . بی تردید دستوري جهانی وجود دارد که زیر بناي همۀ زبان هاست«
  )78: 1383سجودي، (» .را براي ما تعریف می کند

به مرحلۀ .) وضعیتی که همه چیز عادیست و زندگی به خوبی پیش می رود(او روایت را عبارت از گذر از یک مرحلۀ متعادل  
و . تیجه وضعیتی نامتعادل ایجاد می شوددر ن«سپس نیرویی این تعادل اولیه را بر هم می زند و ) 23: 1371اخوت، (» .دیگر می داند

تعادل دوم همانند تعادل نخست است، اما این دو به هیچ وجه یکسان . بعد با کنش نیرویی در برابر آن، باز تعادل برقرار می شود
ز این منحنی در نظریه تودوروف ممکن است داستانی تمامی این مسیر را طی نکند، و فقط قسمتی ا) 70: 1376اخالقی، (» .نیستند

  )همانجا(» .بدین معنا که داستان می تواند فقط انتقال از یک حالت پایدار به ناپایدار یا بر عکس را شرح دهد«را عرضه کند، 
اما پاره اي از . در تمثیل هاي سندبادنامه وضعیت بر هم خوردن تعادل اولیه و بازگشت به حالت تعادل دقیقاً به چشم می خورد

از  "پارسا مرد و هدهد"تنها حکایت آخر سندبادنامه با عنوان . با حالت نا متعادل آغاز می شود و به تعادل می رسداین حکایت ها 
  . این تعاریف مستثنی می شود و به تعادل نهایی نمی رسد؛ جدول زیر دقیقاً به تشریح روایت در حکایت هاي سندبادنامه می پردازد

  

 تعادل ثانویه متعادلحالت نا تعادل اولیه عنوان حکایت

 داستان اصلی سندبادنامه
صاحب فرزند شدن کوردیس 

 پس از سال ها

ارتباط کنیز و شاهزاده و 
 خیانت کنیزك

مشخص شدن فرد گناهکار و 
 مجازات کنیز

 دیدن روباه، ماهی را در تعبیه حمدونه با روباه و ماهی
پیشنهاد روباه و حمدونه براي 

 پادشاهی
 ر داماسیر شدن حمدونه د

 جدال سه حیوان براي نان ـــــــــــــــــــــــ گرگ و روباه و اشتر
موفقیت اشتر در به دست 

 آوردن قرصۀ نان

 رام شدن و اطاعت پیل از شاه صید پیل وحشی ـــــــــــــــــــــــ شاه کشمیر با پیلبان

زن و گوسفند و پیالن و 
 حمدونگان

 ارتباط دوستانه زن و گوسفند
گیري زن و گوسفند و در

 آتش گرفتن پیلخانه

شکار حمدونگان براي درمان 
 زخم هاي پیالن

 سخن چینی طوطی دربارة زن ـــــــــــــــــــــــ کدخدا با زن و طوطی
مکر زن و کشته شدن                

 طوطی به ناحق

مرد لشکري با معشوقه و 
 شاگرد

 رقعه نوشتن لشکري به معشوقه
با شاگرد و لشکري ارتباط زن 

 در خفا

مکر زن در فریب همسرو 
 گریختن معاشیق
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گازر با خر و پسر و 
 گرداب

نصایح گازر به پسر براي 
 دوري از جهل

گرفتاري پسر در تالطم امواج 
 رودخانه

 هالکت پدر و پسر در آب

 کبک نر و کبک ماده
آغاز زندگی در مرغزار خوش 

 و خرم

مسافرت کبک نر  براي 
 شتتحصیل معی

بد گمانی کبک نر و کشته 
 شدن کبک ماده به نا حق

 زن دهقان با مرد بقال
رفتن زن به بازار براي خریدن 

 گرنج

ارتباط نامشروع زن با مرد 
بقال در خفا و از دست رفتن 

 گرنج

  مکر زن و گرفتن 
قراضه اي دیگر براي تهیۀ 

  گرنج
 

 شاهزاده با وزیر و غوالن
سفر شاهزاده براي گردش و 

 احتسی

غفلت وزیر و گرفتاري 
 شاهزاده

نجات یافتن شاهزاده به واسطۀ 
  دعا از دست غول
 و بازگشت به دربار

مرد لشکري و کودك و 
 گربه و مار

به دنیا آمدن فرزندي زیبا و ماه 
 منظر

قصد کردن مار سیاهی، فرزند 
را و کشته شدن آن توسط 

 گربه

عجولی لشکري در قضاوت و 
  کشتن گربه بی گناه

 

زن بازرگان با شوهر 
 خویش

 مسافرت بازرگان
رفتن زن بازرگان به نزد 
 همسر خود به عنوان فاسق

مکر زن و داد و فریاد او براي 
 گریختن از معرکه

خرس و بوزنه و درخت 
 انجیر

اعراض بوزنه از دنیا و زندگی 
در جزیره اي دور     از 

 دیگران

تقاضاي بیش از اندازة انجیر 
 نهتوسط خرس از بوز

شکستن شاخ درخت و مردن 
 خرس

شاهزاده و گرمابه بان و 
 زن

 ورود شاهزاده به گرمابه
پیشنهاد گرمابه بان به شاهزاده 

 براي آوردن زن

خودکشی گنده پیر در اثر 
 .حماقتی که به کار گرفته بود

عاشق و گنده پیر و سگ 
 گریان

 ـــــــــــــــــــــــ
دیدن جوان، دختري زیبا و 

 ظر را و عاشق شدن بر اوماه من

مکر گنده پیر و رسیدن عاشق 
 و معشوق به هم
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 بازرگان لطیف طبع
طمع بیش از حد بازرگان به 

 انواع غذاها

دیدن کنیزکی در بازار و 
 خریدن هر روزة کلیچه

بر مال شدن راز کلیچه ها و 
کراهت بازرگان از خوردن 

 غذا و بیمار شدن وي

صیاد و سگ و انگبین و 
 قالمرد ب

رفتن صیاد به بازار و عرضه 
 کردن عسل به بقال

کشته شدن سگ صیاد و نزاع 
 صیاد و بقال

در گرفتن جنگ در شهر و 
کشته شدن عدة زیادي از مردم 

 بی گناه

داستان زن پسر با خسر و 
 معشوق

 ـــــــــــــــــــــــ

ارتباط زن با عاشق و دزدیده 
شدن پاي برنجن زن توسط 

 خسر

خسر و رهایی از  مکر زن با
 تهمت

 صعلوك و شیر و بوزنه
حضور صعلوك براي دست 

 برد به کاروان
 سوار شدن صعلوك بر شیر

چاره اندیشی نادرست بوزنه و 
 هالك وي و گریختن شیر

 ارتباط دوستانۀ جنی با زاهد پري و زاهد زن
دعاي نادرست اولیۀ زاهد به 

 تحریک همسرش

از بین رفتن هر سه موقعیت دعا 
 برگشتن مرد به حال اول و

گنده پیر و مرد جوان با 
 زن بزاز

 ـــــــــــــــــــــــ

عاشق شدن مرد جوان بر زن 
بزاز و مکر گنده پیر در وصال 

 آنها

 مصالحه زن بزاز با شوي

 ـــــــــــــــــــــــ پادشاه زن دوست
عاشق شدن شاه بر زن 

 بازرگان

پشیمان شدن شاه از عملکرد 
خواندن یک جمله  خود با

 حکمت آموز

آن مرد که مکر زنان 
 جمع می کرد

 بر مال شدن مکر زن فریاد زن و بیهوش شدن مرد مجامعت زن و مرد

 مردن همۀ مهمانانریخته شدن چند قطره زهر خریدن شیر از بازار توسط کدخداي با مهمان و 
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 افعی به داخل شیر کنیزك کنیزك

 ـــــــــــــــــــــــ کودك و رسن و چاه

دیدن زن معشوق را و بستن 
کودك به رسن و انداختن در 

 چاه از شدت شهوت

 نجات کودك از چاه

 عاشق شدن مرد زن بر لشکري کودك دو ساله
بهانه گیري مستمر کودك 

 براي گرنج بیشتر

متنبه شدن لشکري از نصایح 
 کودك

 کودك پنج ساله
امانت گذاشتن کیسه زر نزد 

 گنده پیر

گري مرد زیرك در  حیله
 گرفتن کیسۀ زر از گنده پیر

چاره اندیشی کودك پنج ساله 
 و نجات گنده پیر

 ورود بازرگان به شهر پیر نابـــینا
فریب عده اي از مردم شهر 

 بازرگان را

چاره اندیشی گنده پیر و نجات 
 بازرگان از مخمصه

شاه کشمیر و دخترش و 
 پري و چهار برادر زیرك

ت بر دختر عاشق شدن عفری
 شاه

ربوده شدن دختر توسط 
 عفریت

نجات دختر شاه توسط چهار 
برادر و ازدواج او با برادر 

 سپهاالر

روباه و کفشگر و اهل 
 شارستان

دزدي هر روزة پاره اي از چرم 
 ها توسط روباه

مرده ساختن روباه خود را 
 براي رهایی از مخمصه

 فرار روباه بعد از مثله شدن

ر و شاه کشمیر و پس
 وزیرش

 پیش بینی طالع پسر وزیر ـــــــــــــــــــــــ

بردن پسر گل و ریحان را نزد 
شاه و از بین رفتن بخت نا 

 مساعد

 ـــــــــــــــــــــــ اسارت هدهد در دام دوستی هدهد و پارسا مرد هدهد و پارسا مرد

  
ر حکایت ها با چاره اندیشی و یا مکر زنانه به حالت تعادل نکتۀ جالب توجه در تشریح روایت این تمثیل ها آن است که اکث

از سوي دیگر تعادل بخش دوم هرگز به معناي ختم به خیر شدن همۀ داستان ها نیست؛ بلکه در برخی از موارد با . ثانویه می رسد
  . جدول پیشین یک دست نبودن شیوة روایت را به خوبی نشان می دهد. مرگ و اسارت همراه است

  
  یجه گیرينت

سندبادنامه یک کتاب اخالقی و آموزشی است و اگرچه بسیاري از تمثیل هاي آن دربارة پرهیز از مکر و خیانت زنان می   
نویسنده به یاري شیوه هاي .  باشد؛ اما  در آن به مسائل مهم کشورداري مانند درنگ و تأنی و پرهیز از شتاب نیز اشاره شده است

از سوي دیگر بررسی بسامد محتوایی . رب المثل، مثال و اسلوب معادله به این مهم دست یافته استاعم از ض "تمثیل"مختلف 
آموزشی در مرتبۀ اول و فابل در مرتبۀ دوم قرار دارد و این نکته کامالً با  -تمثیل هاي این کتاب نشان داد که تمثیل هاي اندیشه اي

  .  هدف و درونمایۀ اصلی کتاب همخوانی دارد
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جهت ساختار روایی، تمثیل ها کامالً از قوانین ادبیات کهن داستانی پیروي می کند؛ به این ترتیب که شخصیت پردازي از   
نقطۀ قوت روایت هاي تمثیلی . ساده و همراه با وصف است؛ شخصیت ها بی نام هستند و فضاسازي  جایگاه چندانی ندارد

شکل گیري روایت و نقطۀ تعادل و نامتعادل . ت ها شکل می گیردسندبادنامه درحقیقت مانندي و جدال وکشمکش  شخصی
در تمثیل ها، نماد نیز نقش مهمی ایفا می کند و این کارکرد . روایت ها تقریباً یکسان است و به نوعی مکر زنان در آن دخالت دارد

  .  در فابل بیشتر به چشم می خورد
بدیعی و بیانی، آیات و احادیث، و انواع شعرها حالوت تمثیل هاي این اثر  استفاده از انواع تکنیک هاي نثر فنی اعم از صنایع

  .را دو چندان کرده است
  

  :پی نوشت ها
  شمار واژه هاي فرارودي سندبادنامه نسبتاً زیاد است و از این رو یک عنصر زبانی سبک شناسی در این اثر محسوب « .1

که به فرض نام و زادبوم نویسندة این آثار را نمی داند، اما با زبان فرارودي و  وجود این الفاظ در آثار ظهیري، خواننده را. می شود
 78: 1390کمیلی، (» .مسائل سبک شناسی آشناست، بدین نکته راهنمایی می کند که مؤلف این آثار باید از اهل ناحیۀ فرارود باشد

  ) 79و
  ... ج، کاواك و ازار، پاي افزار، خایسک، گرن: برخی از این واژگان عبارتند از

تمثیل هاي اسطوره اي، تمثیل هاي : به آن اشاره شده عبارت است از "کارکردهاي تمثیل"اشکال دیگر تمثیل که در مقالۀ  .2
  و ) Exemplum(فانتزي، تمثیل هاي رمزي، تمثیل واقع نما، تمثیل قصه وار، مثل آوري 

است که نگارنده مقالۀ مذکور علی رغم اینکه فابل را نوع خاصی الزم به ذکر ) 51-44: 1389شیري، . نک. (تمثیل هاي تصویري
به سبب این که این . بر آن را نیز جایز دانسته است  "تمثیل قصه وار"و  "تمثیل فانتزي"از تمثیل دانسته، اما با تسامح اطالق نام 

 . تمثیل ها کارکردي در سندبادنامه نداشت، لذا از ذکر توضیحات آن خودداري کردیم

  . چه بسا ساعتی شهوت که اندوه درازي به جاي گذارد .3
 . دریا را همسایه و سلطان را دوست نیست .4

هر کس خربزه می خورد، باید پاي . (هر که گوشت سرخ کرده و سنگین می خورد، می باید بر سختی هایش شکیبا باشد .5
 .) لرزش بشیند

 . شنیدن کی بود مانند دیدن .6

بر انسان وارد می کند، فرصت هایی نیز در اختیار او قرار می دهد که باید غنیمت  روزگار عالوه بر مصیبت هایی که .7
 . شمرد

 . بدترین مردم کسی است که تنها بخورد .8

 . هر گاه قضا برسد، چشم کور می شود .9

 . هر که پدر و مادر او را فرهیخته نکنند، گردش شب و روزش او را فرهیخته گرداند .10
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  .میراث مکتوب: ، تصحیح محمد باقر کمال الدینی، تهرانسندبادنامه، )1381. (ظهیري سمرقندي، محمد بن علی

  . سخن: ، تهرانبالغت تصویر). 1385. (فتوحی، محمود
، 1مجله فنون ادبی، سال سوم، ش  ،"در آمدي بر سبک شناسی آثار ظهیري سمرقندي"). 1390. (کمیلی، مختار

  . 92الی  75صفحات 
  . چهارم. سخن، چ: ، تهرانعناصر داستان). 1380. (میرصادقی، جمال

  . سخن: ، تهرانراهنماي داستان نویسی). 1387. (ـــــــــــــ 
 . نی: ، ترجمه محمد غفاري، تهراناسیدر آمدي بر مبانی سبک شن). 1389. (وردانک، پیتر
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٢٤٨  

  فارسی ادب در سده جشن بازتاب بر جستاري

  
 1زادهمریم شعبان

  2خراشاد سلیمی سودابه

 :چکیده

 بهمن دهم شامگاه آغاز در. است باستان ایران در شده شناخته هاي آیین ترین کهن از یکی و آتش جشن بزرگترین سده جشن
 و مراسم این. افروزند می بر بیش و کم هم هنوز و افروختند می بر آتش ها، خانه بام و ها کوه بلنداي بر ایرانی هاي سرزمین مردم ماه

 بیش و نیزکم امروز مراسم این. است شده توصیف زیبایی به او معاصر شاعران شعر در و بیهقی تاریخ مانند تاریخ کتب در ها آیین
  .  هست نیز حاضر بررسی موضوع که شود می اجرا

 ریشه به اسالم از پیش ایران در باستانی و کهن آیین این برگزاري چگونگی بررسی از پس که است آن بر سعی مقاله این در
 ي محدوده.شود پرداخته دینی و اساطیري و تاریخی دیدگاه از آن بررسی آنگاه و  آن گذاري نام  علت و تاریخی و علمی یابی

 پادشاهی دوره بخصوص. است شده انتخاب  قمري هجري پنجم و چهارم قرن در فارسی نثر و منظ شاخص و معتبر متون تحقیق
  . بود داده رواج پیشینیان شیوه به را دربار در شادخواري که غزنوي محمود سلطان

  

   بیهقی تاریخ ، فارسی پنجم،شعر قرن باستان، ایران ، سده جشن:  هاکلید واژه

                                                        
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان - 1
 sudabeh.salimi@yahoo.com-دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان - 2

mailto:sudabeh.salimi@yahoo.com
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  :مقدمه

از زمانهاي بسیار . و مهرگان از جشنهاي بزرگ ایرانیان بوده و مناسبت ویژه اي با آتش داشته است جشن سده مانند نوروز
  )324:1371اوشیدري، ( شود  قدیم تا به امروز، در دهم بهمن ماه که بنا به سنت روز پیدایش آتش است آتش افروزي می

ذ بوده باشد: درپهلوي باید به شکلی از این ااشکال. سده واژه اي فارسی است ك و یا س ذَ تَگ، س ت، س در عربی به صورت . س
دق کتابت و تلفظ می ذَق یا سهاي غیر ملفوظ ختم  معموالً واژهایی که از فارسی میانه به فارسی جدید در آمده و به. شود س

تبدیل » ذ«و در عربی به  »د«در پهلوي، در فارسی جدید به » ت«هم چنین حرف . شده تمام می»ك«یا »گ« شود، در اصل به  می
ت به معنی سد، عدد سد می. شود می ه به  در فارسی میانه و فارسی باستان و اوستا به هر حا ل واژه س د باشد، چنانکه در فارسی نیز س

  . رود معنی سد سال در برابر قرن به کار می

مه که هفت ماه بود، از آغاز فروردین تا پایان مهر =  تابستان بزرگ. کردند در دورانی، ایرا نیان سال را به دو فصل تقسیم می  ه
نه که از اول آبان ماه شروع و به پایان اسفند ماه می= ماه، و زمستان بزرگ  یرسید و بعضی پنجه را نیز در این پنج ماه به شمار  ز

  .    شد آورند که مجموعاً یک سد و پنجاه روز می می

کردند، چون بر آن بودند که اوج و شدت  شد، ایرانیان جشن سده را بر پا می گ سپري میگویند چون سد روز از زمستان بزر
پس . سرما سپري شده و این پدیده نابسامانی و سکون که از کردار اهر یمن است، توان و نیرویش رو به زوال و کا ستی است

م فرا هم آورده و با فرا رسیدن تاریکی شب همگان در دشت و صحرا گرد آمده و تلی بزرگ از خار و خس و خاشا ك و هیز 
  )575-.576:1380رضی،. (سازد هاي سرما را نابود می افروختند و معتقد بودند که این جلوه گاه و فرو غ اهورایی، بازمانده می

هت بنا بر آنچه که نقل شد، بی گمان علت اصلی پیدایش جشن سده پدید آمدن و کشف آتش است و دیگر مژده و بشارتی ج
اما مطا بق . شده است پایان زمستان که توجه به احترام و تقدس آتش، با مراسمی کنایت آمیز، و شادي و پایکوبی برگزار می

ها و رویدادها و حوادث، به مردان بزرگ تاریخی و داستانی خود نسبت داده ا ند  معمول، ا یرانیان این جشن را  نیز چون سایر جشن
  .)578:1380رضی،.(ن باره یاد کرده و باقی گذاشته ا ندها یی نیز در ای و علت

. شود هاي مورخان دوران اسالمی است که از مراسم جشن سده و چگونگی برگزاري آن آگاهی حاصل می در خالل  نوشته
 –ویی، و خواص اما با این حال توجه و اقبال توده مردم از س. ها بسیار نکوهش کرده اند متشرعانی چون غزالی، راجع به این جشن

ذکر و یاد سده در ادبیات ایران بویژه ادبیات منظوم، چون نوروز و مهرگان فراوان . ها امکان ناپذیر است همچنین به اینگونه جشن
  .)566:1380رضی،.(باشد می

  :چگونگی برگزاري و آداب جشن سده 

ساختند و آنها را بر  ها فراهم می هایی از بوته هرفتند و کوه همگان به صحرا می. این جشن را به هنگام شب برگزارمی کردند
ها  گردآوري این بوته. کند کردند و معتقد بودند که این آتش بازمانده ي سرما را نابود می افروختند و شادي و پایکوبی می می

  .آورندشد و بزرگان و مالداران کسانی را اجیرمی کردند تا به جاي ایشان بوته گرد فریضه اي عمومی شمرده می

بستند  هاي گیاه خشک می آغشتند یا برپاي ایشان دسته ملوك وسالطین مرغان و جانوران صحرایی را گرفته، آنها را به نفت می
  .ساختند تا در صحرا و آسمان تیره به پرواز درآیند افکندند و ایشان را رها می ودر پرنده یا گیاه آتش می
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گرفتند و  زدند و چنگ و چغانه بر می فروختند و صورتک ها برچهره می لین میدرجشن سده سپر و شمشیر چوبین و بوق سفا
  )238-239: 1376بهار،.(کردند به شب، درشهرچراغ ها می

هاي ایرانیان قدیم در  سده از جشن: دکتر سیروس شمیسا درباره جشن سده درفرهنگ اشارات ادبیات فارسی معتقداست که
دراین شب آتش بر . جهت آن را سده گویند که پنجاه روز و پنجاه شب به نوروز مانده است روز دهم ماه بهمن به قولی از این

نگارنده التفهیم اعتقاد داردکه جشن سده را دهم بهمن ماه هنگام شب که به دنبال «.این جشن تا قرن پنجم معمول بود. افروختند می
پیش از آن که روز موعود فرارسد، هیزم فراوان به وسیله مردم  رسم چنان بود. رسید، برگزارمی نمودند آن روز یازدهم فرا می

گشتند، شراب  زدند و به گرد آن    می گردآوري و در جایگاه مخصوص روي هم انبار و انباشته و در شب معین، آن را آتش می
  )622:1377شمیسا،.(ابوریحان معتقد است که جشن با عید نوروز پنجاه روز فاصله دارد. نوشیدند می

هایی بوده است  جشن -هاي نوروز، سده ومهرگان از بسیاري اشارات نویسندگان، مورخان و محققان، آشکاراست که جشن
مردم با صورتکها و . همگانی که با سرور و شادمانی و به صورت کارناوال و نوعی هرج و مرج و قانون گریزي همراه بوده است

اما کم کم با جایگزینی قانون و  -شدند یز ازهمه ي قیود به شادمانی و جشن مشغول میدست افشانی و پایکوبی تا چندین روز با گر
  )570:1380رضی،.(هاي مخالف شئون اجتماعی آن حذف شده است تغییر حکومت ایران، به اجبار بسیاري از جنبه

آنکه : گوید رات بازارها میکند و در باب سوم کتاب خویش، منک ها و آداب و رسوم آن را نهی می امام محمد غزالی جشن
بخرند، دروغ گویند، و عیب کاال پنهان دارند، و ترازو سنگ و چوب گز راست ندارند، و در کاال غش در کنند و چنگ و چغانه 
فروشند، و صورت حیوانات فروشند براي کودکان در عید، و شمشیر و سپر چوبین فروشند براي نوروز، و بوق سفالین براي سده و 

و قباي ابریشمین فروشند براي جامه مردان، و جامه ي رفو کرده و گازر شسته فروشند و فرا نمایند که نو است، و همچنین هر کاله 
  .چه در آن تلبیسی باشد، و مجمره و کوزه و دوات و اوانی سیم و زر فروشند و امثال این

است، و آنچه براي سده و نوروز فروشند، چون سپر  اما صورت حیوان حرام: واز این چیزها بعضی حرام است و بعضی مکروه
و شمشیر چوبین و بوق سفالین، این در نفس خود حرام نیست، و لیکن اظهار شعارگبرانست که مخالف شرع است و از این جهت 

اید، بلکه نوروز و نشاید بلکه افراد کردن در آراستن بازار به سبب نوروز و قطایف بسیار کردن تکلفهاي نو ساختن براي نوروز نش
تا گروهی از سلف گفته اند که روزه باید داشت، تا از آن طعامها خورده نیاید، و شب . سده باید که مندرس شود کسی نام آن نبرد

روزه داشتن این روز هم ذکر این روز بود، و نشاید که نام این : سده چراغ فرا نباید گرفت تا اصالً آتش نبیند، و محققان گفته اند
روز برند به هیچ وجه، بلکه با روزها، دیگر برابر باید داشت، و شب سده همچنین، چنانکه از و خود نام و نشان 

  )478:1379غزالی،.(نماند

  :توان به سه دوره تقسیم کرد برگزاري جشن سده، یا به عبارتی دیگر، آگاهی ازبرگزاري جشن سده را می

م سندي که گواه برگزاري جشن سده باشد دردست نیست، فردوسی این از ادبیات پیش از اسال :پیش ازاسالم)الف
، ابوریحان بیرونی وصاحب نوروزنامه به فریدون نسبت )زهوشنگ ماند این سده یادگار(داند برگزاري را از زمان هوشنگ می

ده همچنین رسمی شدن جشن سده به زمان اردشیر بابکان منسوب گردی)19:1357خیام نیشابوري،. (دهند می
  )239:1376بهار،.(است

ازمراسم جشن سده پیش از دوران اسال می، آگاهی یی در دست نیست و این گونه مراسم در دوران پس از ساسانیان است که 
  )603:1380رضی،.(بدان آگاهی داریم
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که در ایران باستان و در  هایی نبوده است آید جشن سده از جمله آیین تا آنجا که از اساطیر و متون ایران باستان و میانه بر می
هاي پهلوي از آن ذکري نرفته است و این، محتمالً، بدین روي  در اوستا و نوشته. ادبیات زرتشتی اعصار کهن رسمیتی داشته باشد

توان باور کرد که  است که این جشن از اعیاد بومی غیر آریایی بوده و هنوز در دین زرتشت از رسمیت بهره نداشته است؛ ولی می
  )239:1376بهار،.(خود، آیینی بس کهن بوده است

مورخان و نویسندگانی چون بیرونی، بیهقی، گردیزي، مسکویه و دیگران از شیوه برگزاري جشن سده  :بعد ازاسالم)ب
این جشن به تا دوره مغول بسیار نوشته اند، البته آگاهی اي که درباره . . . دردوران غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، آل زیار و

هاي  و از رسم و آیین. مربوط به دستگاه پادشاهان و امیران است. . .)فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي و(ما رسیده، مانند هر آگاهی دیگر
در حضور شاهان، چنان که رسم شعرخوانی بود، شاعرانی چون عنصري، فرخی، منوچهري، . عامه مردم سندي دردست نداریم

عران در توصیف و تعریف کمیت و کیفیت آتش سده، داد سخن داده اند و نیز از پرندگان و جانورانی عسجدي و بسی دیگر از شا
 :شود انداختند، یادکرده اند، که دراینجا فقط به دو برگزاري جشن سده در دستگاه غزنویان اشاره می که به آتش می

درخانه ملوك . کنند تا مضرات آن را برطرف کنند می برطرف گردد، وگیاه خوشبو تبخیر)جهنم(آتش افروزند تا شرّ آن . . .
پرانند و در  ها را در شعله آن می اندازند و مرغ رسم شده که آتش بیفروزند و چون شعله ورگردد، جانوران وحشی را به آتش می

  )126:1376روح االمینی ،.(شوند نشینند، و به لهو و لعب مشغول می کنار این آتش می

و یکی از امهات . باشد برگزاري جشن سده در زمان غزنویان درتاریخ بیهقی، تأ لیف ابوالفضل بیهقی می یکی دیگر ازاسناد
بیهقی در تألیف کتاب خود فقط به ذکر حوادث سیاسی و درباري و دقت در نقل آنها نظر نداشت . کتب تاریخ وادب فارسی است

صفا (از رسوم وعادات وآداب زمان است که بمناسبت آورده  بلکه کتاب او از جهت دیگري هم مهم است و آن ذکر بسیاري
باشد جشن سده است که بسیار کامل در ذکر جشن سده  یکی از عادات و رسوم که مورد بررسی این جستار می) بی تا:338،

 :کند وچگونگی برگزاري آن که خود شاهد بوده بیان می

اشتران سلطانی را ، و از آن همه . وسده نزدیک بود. سه فرسنگی لشکر گاهامیر فرمود تا سراپرده بر راه مرو بزدند، بر . . . 
آوردند و در صحرایی که  لشکر، به صحرا بردند و گزکشیدن گرفتند تا سده کرده آید، و پس از آن حرکت کرده آید و گز می

د از چوب، سخت بلند و آن را به گز افکندند، تا به باالي قلعتی برآمد و چارطاق ها بساختن جوي آب بزرگ بود، پرازبرف، می
نخست شب امیر بر آن . وسده فرازآمد.(. . .)آنچه رسم است از دارات این شب به دست کرد. بسیار و کبوتر) عقاب(بیاکندند و اَلَه

ب ده وآتش به هیزم زدند و پس ازآن شنودم که قری. لب جوي آب که شراعی زده بودند، به نشست و ندیمان و مطربان بیامدند
فرسنگ فروغ آن آتش بدیده بودند، و کبوتران نفط اندود بگذاشتند و ددان برف اندود آتش زده، دویدن گرفتند و چنان سده اي 

 )571-572:1371بیهقی،.(و آن به خرمی به پایان آمد. بود که دیگرآن چنان ندیده بودم

  :ریشه یابی علمی وتاریخی جشن سده

هاي تاریخی و ادبی، تا پیش از دوره صفویه در  رانی، که از برگزاري آن، به گواهی کتابهاي کهن ای هاي و جشن از آیین
  )121:1376روح االمینی ،.(هاي حکومتی و پادشاهی خبر داریم جشن سده در دهم بهمن است دستگاه

سده است، یعنی جشنی  هاي آتش در ایران باستان که تداوم داشته و تا به امروز ادامه دارد، جشن یکی از بزرگ ترین جشن
  .فردوسی شرح آن را درضمن احوال هوشنگ آورده است. شود که به یادگار پیدایی آتش بر گزار می
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  زهوشنگ ماند این سده یادگار            بسی باد چون او دگر شهریار

  کزآباد کردن جهان شاد کرد             جهانی به نیکی از او یاد کرد( 

وسی آورده چنین است که هوشنگ پادشاه پیشدادي روزي به هنگام شکار با گروهی همراه بوده، باري داستانی که فرد
جهد و خار  بر اثر اصابت سنگ بر سنگ، جرقه می. کند سنگی با شدت به سویش پرتاب می. بیند مارسیاه بزرگی برسرراه می

به گرد  آتش به جشن و سرور تا شب هنگام پرداخته  گریزد و شاه و همراهان مار می. شود وخاشاك اطراف آن به آتش کشیده می
از آنگاه، آن جشن را سده نام نهاده وهرساله به پاس حرمت آتش و یادگار آن، . گذارند آتش هیچ گاه خاموش شود و نمی

  )574:1380رضی،.(دهند کنند، و آن را پدیده و هدیه اورمزدي دانسته و قبله گاه خود قرار می برپایش می

مرث را یک صد فرزند آمد و ایشان به حد رشد رسیدند،جشنی بر پا شد و آن را جشن سده چون کیو
  )99:1375طبري،( و پارسیان گفته اند که کیومرث همان آدم بود)223:1373بهار،.(نامیدند

ضحاك بیوراسپ که او را : داند که دهد وپیدایش سده را بدان می صاحب نوروز نامه جشن سده را به فریدون نسبت می
خوانند از گوشه اي درآمد و او را بتاخت و مردمان او را یاري ندادند از آنکه از او رنجیده بودند به زمین هندوستان گریخت 

به اول دادگر . بیوراسپ به پادشاهی بنشست وعاقبت او را به دست آورد و پاره به دو نیم کرد و بیوراسپ هزار سال پادشاهی کرد
نمود تا آفریدون از هندوستان بیامد و او  شت هم به گفتار و هم به کردار دیو از راه بیفتاد و مردمان را رنج میبود و به آخر بیداد گ

  .را بکشت و به پادشاهی بنشست و آفریدون از تخم جمشید بود پانصد سال پادشاهی کرد

او دین ابراهیم علیه السالم  چون صدوشصت وچهار سال از ملک آفریدون بگذشت دور دوم ازتاریخ کیومرث تمام شد و
پذیرفته بود و پیل و شیر ویوز را مطیع گردانید و خیمه و ایوان او ساخت و تخم و درختان میوه دار و نهال و آبهاي روان درعمارت 

مهرگان هم او و باغها او آورد، چون ترنج و نارنج و بادرنگ و لیمو و گل و بنفشه و نرگس و نیلوفر و مانند این در بوستان آورد و 
نهاد و همان روز که ضحاك را بگرفته و ملک بر وي راست گشت جشن سده بنهاد و مردمان که ازجور و ستم ضحاك برسته 
بودند پسندیدند و از جهت فال نیک آن روز را جشن کردندي و هرسال تا به امروز آیین آن پادشاهان نیک عهد در ایران و توران 

  )26:1379خیام ،.(آورند به جاي می

  :داند که پیدایش جشن سده و افروختن آتش را بدان می -و نیز در آثارالباقیه -ابوریحان بیرونی در التفهیم

و اما سبب آتش کردن و برداشتن آن است که بیوراسپ توزیع کرده بود برمملکت خویش، دو مرد هرروزي تا مغزشان . . . 
و او را وزیري بود نامش ارماییل، نیک دل و نیک کردار، از آن دو تن . ه بودبرآن دو ریش نهادندي که بر کتف هاي او بر آمد

و این ارماییل گفت توانایی من . چون آفریدون او را بگرفت سرزنش کرد. یکی را زنده یله کردي و پنهان او را به دماوند فرستادي
او کسی را . س با وي استواران فرستاد تا بدعوي او نگرندپ. و جمله ایشان از پس کوه اند. آن بود که از دو کشته یکی را برهاندمی

روح . (زیراك شب بود و خواست تا بسیاري ایشان پدید آید. پیش فرستاد و بفرمود تا هر کسی بر بام خانه خویش آتش افروختند
  )124:1376االمینی،

سده بزرگ، چنین گویند مغان کی : که مورخ بزرگ دیگر، گردیزي، درکتاب زین االخبار درباره سده اینگونه نگاشته است
اندر این روز سد مردم تمام شده بود ازنسل میشی و میشانه و ایشان دو مردم نخستین بوند چنانک مسلمانان گویند آدم وحوا، مغان 

دین سبب سده را آن دو تن بودند و باز بعضی گفتند میان این روز و میان نوروز صد شباروز بود، یعنی پنجاه روز و پنجاه شب، ب
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نام کردندش اما سبب آتش افروختن اندروي آن است کی اندر آن شب ارماییل کی وزیر بیوراسپ بود، مردي نیکونیت بود 
وچون ضحاك هر روز دو مرد را از بهر ماران خویش کشتن فرمود، این ارماییل از آن دو مرد یکی را بکشتی ویکی را رها کردي 

پنهان شدي به جایی کی کس خبر ایشان نیافتی و چون آفریدون بر ضحاك ظفریافت، این مردمان آزاد و او را گفتی تا از جهانیان 
کرده ارماییل سد مردم شده بودند و همه اندرکوه دماوند پنهان بودند و ارماییل پیش آفریدون آمده، بدو تقریب کرد و این با وي 

کند و او را  خبر دهد )پدید(فریدون بدان کوه فرستاد تا بنگرد وحقیقتآفریدون او را استوار نداشت، پس ثقه خویش را آ. بگفت
پس صدآتش بیفروختند، چنان کی همه را آفریدون . و ارماییل بفرمود تا آن مردمان متنکر هر کسی آتشی جداگانه بیفروختند

ند به ارماییل بداد تا بدین غایت هنوز بدید و بدان چه ارماییل شفقت کرده بود در حق آنها، او را آفریدون بستود و والیت دماو
  )354:1384گردیزي،(»فرزندان او دارند

چنانکه همین قول را عماد .ابو ریحان بیرونی در جایی،جشن سده را از ماثر اردشیر بابکان و مربوط به دوران او دانسته است
  )582:1380رضی،.(اره هیچ کدام نقل نکرده انداما شرحی در این ب.الدین زکریاي قزوینی نیز در کتاب عجایب المخلوقات آورده

ایرانیان جشن سده را :داند و آورده که نویري در نهایه االرب این جشن را یادگاري از پیروزي زو پسر تهماسب بر افراسیاب می
اب بابل را فتح کرد و کنند و بر آنند که چون افراسی در پایان روز دهم،یعنی پایان آبان روز از بهمن ماه و شب یازدهم برگزار می

زو پسر تهماسب در این هنگام با وي پیکار آغاز کرد و .بساط حکومت بگسترانید،به ستم و بیداد بنا گذاشت و فساد فراوان گشت
او را به بالد ترك پس راند،این اتفاق در آن روز از ماه بهمن روي داد و ایرانیان آنرا با شادمانی جشن ساختند و آن سومین عید 

  )583:1380رضی،(». . .رگ آنان قرار گرفت پس از نوروز و مهرگانبز

تابستان : نظردیگردرباره سده این است که سده معرف صدمین روز زمستان از تقویم کهن است، تقویمی که سال به دو فصل
برخی گفته اند که این تسمیه «و . شده است تقسیم می) آبان تا پایان اسفند(و زمستان پنج ماهه)فروردین تا پایان ماه مهر(هفت ماهه

 ) 122:1376روح االمینی،(».به مناسبت صد روز پیش از به دست آمدن محصول و ارتفاع غالت است

ها، و چندین مورد درهمین جستار با ذکرمنبع آورده شد  ها، مقاله هایی که به عدد صد برمی گردد، در همه کتاب وجه تسمیه
ولی زنده یاد، استاد مهرداد بهار معتقد است که جشن سده، با سپري شدن چهل روز از زمستان . دتقریباًَ همگان متفق القول بودن

این جشن دقیقاً در پایان چله بزرگ قرار دارد و به اعتقادات عوام، با به سررسیدن این چله، زمین دزدانه نفس . شود برگزار می
شده و کمابیش همانند جشن  ز توجه کنیم که دي ماه برگزار میجالب توجه است که پیش از بحث به، جشنی دیگر نی. کشد می

روز اول زمستان در . اینک باید به شب یلدا وآغاز زمستان توجه کرد. ها برمی افروخته اند سده بوده است و در طی آن نیز آتش
ترین روز سال است، هرچه به از این روز که کوتاه. توانست روز مقدسی باشد دیدگاه پرستندگان خورشید در اعصار باستان می

هرروز زمان دیدارش کوتاهتر وکوتاهتر .   شود ترتیب، در شمارش تقویمی ایام، به عقب یا جلو برویم، روز پیوسته بلندتر می
رسد و پس ازشب  رسد و سپس درازترین شب سال، شب یلدا، شب تولدي دیگر می گردد، در طی پاییز به پایان راه خود می می

پس اگر نخستین روز زمستان را، پس از شب یلدا، . شود گیرد و هر روز نیرومندتر می ي دیگر زندگی و جوانی از سر مییلدا، بار
تولدي دیگر براي خورشید بدانیم، آن گاه دهم و چهلم زمستان و جشن گرفتن آن ما را با آیین کهن و زنده ي دیگري روبرو 

هاي دهم و  آیین. گیرند هاي ایران نشین، دهم و چهلم کودك را جشن می و سرزمین هاي کشور تقریباً در همه ي استان. سازد می
»  sada«این واژه ي اوستایی . توان به خوبی معنا و ریشه یابی کرد در این ارتباط واژه ي سده را نیز می. چهلم عمومیت بسیار دارند

درفارسی » sadak«توانست به صورت  باستان می در ایران. اسم مؤنث است، به معناي ظهور، آشکارایی و پیدایی است
در عربی و » سذق « وجود واژه ي معرب. شود دیده می» سده«یا » سذه«بوده و همین دو تلفظ در فارسی به صورت » sadag«میانه
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ما را درباره روند، حدس  که نام پنجمین روز بهمن است و در آن روز به استقبال جشن سده می» نوسذق« و » برسذق « هاي  ترکیب
بنابراین، . هاي ایرانی میانه غربی وجود داشته است هایی در زبان رساند که چنین واژه کند و می تأیید می»  sadag«ي واژه ي

، واژه ي سده با واژه ي صد، که با ریشه ي ظهور و آشکارایی و «مربوط است و معناي آن » ظاهرشدن«به معناي » sand«محتمالً
تاریخ . در ادبیات فارسی میانی زرتشتی و نیز کتاب مقدس اوستا نامی از سده نیامده است) 240-241:1376ر،بها.(است» پیدایی

هاي  آیین سده با دین زرتشتی ارتباط ندارد، بلکه مربوط است به آیین. دهد که آیین سده عمري بیش از دین زرتشتی دارد نشان می
ریشه در آداب و رسوم بومیان غیر آریایی ساکن درفالت ایران پیش از برگزیده شب یلدا و چهارشنبه سوري که این دو آیین هم 

  )315:1382آونهیر زهراب ،.(شدن اشو زرتشت به پیغمبري، دارد

شد،وچنین نیست و تا پایان دوره  اگر نوروز،مهرگان وجشن سده هندوایرانی بود،باید به نحوي در وداها و اوستا از آنها یاد می
  )495:1375بهار،.(اشارهاي بدانها وجود ندارد ي اوستایی نیز

ا می: زهراب در کتاب خود درباره ي واژه ي سده معتقد است که دانیم واژه ي سده از ریشه ي سند به معنی ظهور یا  ام
  .به عدد صد کاري غیرعلمی است» سده«مربوط کردن واژه ي . آشکارایی یا پیدایی است

یسندگانی که پیش از این بحث آن آمد معتقد است که آیین سده درچهلمین روز زمستان پس از آن چون دیگر مورخان و نو
این روز دقیقاً برابر است با پایان چله ي بزرگ یعنی چهل روز، از زمانی که روزها هر . شده است یعنی در دهم بهمن برگزار می

ان باستان شب یلدا، شب تولد مهراست و چون از فرداي هاي ایر با توجه به آن که در اسطوره. شوند،گذشته است روز طوالنی می
  .دانستند شوند، مؤمنان به آیین مهر شب یلدا را شب تولد خورشید می روزها هر روز کمی طوالنی تر می» تولد مهر«

ار برگز) یعنی خورشید(خورشید نماد مهراست وآیین سده مراسمی است که به مناسبت چهلمین روز تولد این نوزاد کیهانی
  .شده است می

در پایان این بحث زهراب به این نتیجه رسیده است که سه آیین شب یلدا و سده و چهارشنبه سوري همان قدرکه با فرهنگ 
  )318:1382آونهیرزهراب،.(شود سایر ایرانیان ارتباط دارد به فرهنگ زرتشتیان هم مربوط می

  

  مراسم جشن سده در ایران امروز

، و در زمان مرداویج به سال )421-432(از جشن سده داریم، همان است که در زمان مسعود غزنويکهن ترین یاد کردي که 
ا در شهرهاي گوناگون ایران، مراسمی هست که با هم تفاوت 323 ها،  لیکن این تفاوت. هایی در عصر حاضر دارد برگزار شد، ام

در کردستان . ها و مراسمی دیگر بوده است یا پیوسته به جشن مواردي نو و تازه نیست، بلکه در روزگاران گذشته وجود داشته و
شود و از آن شب به بعد، در هر هفته تا شب چهارشنبه سوري، هر شب  شب سده با مراسم اصلی آتش افروزي برگزار می

شکل رو به فراموشی از در شبستر نیز این سنت رواج داشت و به احتمال تا کنون نیز در . کنند چهارشنبه را با جشن آتش برگزار می
 شب جشن سده به بعد، تا شب چهارشنبه سوري، شب هر چهارشنبه اي جشن آتش برگزارمی شده وآن را ندار»nadara  « مینا

  .میدند

آورند و  هاي مو را براي آتش افروزي گرد می بدین طریق که بوته. تا پانزده سال پیش، این جشن در شبستر مرسوم بوده است
هاي اخیر با تفنگ  کردند و در سال افکندند و گاهی هم فشفشه به هوا پرتاب می ها باروت ریخته بدانها آتش می هنیز در کوز
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ها را به دزدي برند، ترانه زیر در این جشن خوانده  گذشته از این رسم بوده است که دیگ شام خانواده. کردند تیراندازي نیز می
  :شده است می

، ها ار د ار     -نَ نَد       شاگَلدي قندهار  

اگرچه این جشن نام ویژه اي دارد، ولی به قرینه آتش افروزي و این که درست پنجاه روز به نوروز مانده، یعنی درست مطابق 
  .شده، شکی نیست که نخستین آتش افروزي ایشان همان جشن سده بوده است سده شروع می

خور دهکده اي است که مرکز بخش جندق و بیابانک است و . ستدر خور نیز براي برگزاري جشن سده، شرح مستندي ه
  )621-.0،622:138رضی.(باشد میان کویرنمک و کویر مرکزي ایران واقع می

  جشن سده در خطه خراسان

ها  روستانشینان خراسان در شب. هایی بسیار و آرایی فراوان است درباره ي برگزاري جشن سده و چگونگی پیدایش آن سخن
پردازند وحین اجراي مراسم آتش افروزي،  تا سیزدهم بهمن ماه به مناسبت فرا رسیدن جشن سده به شادي و رامش می ي یازدهم

در این تصنیف . خوانند که از دورانی کهن سینه به سینه نقل شده و در بر دارنده ي زبانی گویا و توضیحی مستدل است تصنیفی می
  :برگردانی وجود دارد به این مضمون

  ده، سده، سده                         سده به غله، پنجه به نوروزآي س

  .سد روز به غله و پنجاه روز به نوروز: یعنی

از دهم . از این برگردان به خوبی پیداست که این جشن به مناسبت نزدیک شدن فصل غله و برداشت محصول برپا شده است
هر گاه توجه به اساس و بنیاد اقتصادي . برداشت محصول نیز پنجاه روز است بهمن تا نوروز پنجاه روز، از آغاز نوروز تا زمان

شویم که نزدیک شدن فصل کاشت و درو به دست آمدن غله، پس از یک  جامعه ي کشاورز دام پرور داشته باشیم، متوجه می
رود، این جشن چه بشارت و  ام میزمستان سخت که سرما موجب اذیت و آزار فراوان بوده و غله ي انبار شده ي مردم رو به اتم

  :ها، بیت دیگري نیز هست به این مضمون در تصنیف خراسا نی. مژده و حادثه ي بزرگی است

  » daro«بمیرن غله دارdalo  « «سده در پشت دالُ 

. غصه بمیرندفروشند از  سده درپشت داالن کمین کرده است، غله داران و محتکران که غله را احتکار کرده و گران می: یعنی
وجه اشتراك و اجراي آن درسراسر . شود این جشن در اغلب روستاهاي سراسر خراسان، یکسان و با اختالفی جزئی برگزار می

  .شود نقل خواهد شد ترانه و اشعاري که خوانده می. کشور یکی است

آنان که مال، یعنی االغ، استر و  .روند چند روزي پیش از فرا رسیدن جشن، روستاییان از خرد وکالن به کوه و صحرا می
غروب روز . رسانند هایی از خار و علوفه به پشت حمل کرده و به روستاها می قاطري دارند، با آن چارپایان، و آنان که ندارند، پشته

. چینند وي هم میهاي صحرایی را به شیوه ي خا صی به ر روند و بوته دهم بهمن، ساکنان هر روستا بر بلند ترین بام خانه ي خود می
همین که شعله ي آتش . ها میزند هم چون که آفتاب در پس افق پنهان گشت و تاریکی سایه گسترد، بزرگ خانواده آتش به بوته

کشد و باد آن را به هر  ها به میان فضاي تاریک سر می شعله. زند زبانه کشید، فریادهاي شادمانی از گلوي افراد خانواده بیرون می
جوانان نیز که پیش از آن از دشت و صحرا، هیزم گرد آورده اند، در جاي جاي، روستا، . آورد چاند و به رقص در میپی طرف می
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در اثناي کار و شادمانی، شاخه ي مشتعل درخت یا هیزمی را که میان توده ي هیمه در حال . پرند آن را آتش زده و از روي آن می
رقصند و  چرخند و می ها ي آتش به گرد آن می کنند و گاهی همزمان با اوج گرفتن شعله سوختن است برداشته و به هوا پرتاب می

کنند و این اشعار را که درواقع سروده سده است با آهنگی ویژه  همه با هم پیرامون آن پاي کوبی و ترانه خوانی وجست وخیز می
  :خوانند می

  آي سده، سده، سده           صد به غله، پنجه به نوروز

  پنجاه روز به نوروز -به غله مانده) روز(صد -آي سده، سده، سده: یعنی

جوانان با شادي و نشاط تمام . گردد ها فرو نشست ، شور و هیجان در صحرا آغاز می هاي آتش در پشت بام پس از آن که شعله
هاي  گاهی نیز گوي. چرخانند می هاي مشتعل را که به طناب بسته اند به گرد سر روند و تصنیف خوانان بوته به هر سوي می

. کنند مخصوصی را که از چند روز قبل از پنبه و پارچه تهیه کرده اند با نفت آلوده و پس از روشن کردن به آسمان پرتاب می
  .کنند بعضی نیز با مهارت خاص، پس از به زمین افتادن برداشته و دوباره به هوا پرتاب می

کنند، چون معتقدند که  کنند، سالمندان گرداگرد نشسته و تماشا می وان آتش بازي میدر حالی که جوانان چنین ترانه خ
هایی به روي زمین، اثرات سرماي  تماشاي سده سوزي و آتش سده، موجب سالمت و بهروزي است و این فرو ریختن چنین آتش

  .شود دگی بهاري هر چه زودتر آغاز میو زن» کشد زمین نفس می« برد و در نتیجه  زمستانی را تعدیل کرده و از میان می

این جشن سه شب ادامه دارد و مردم در هر شب پس از پایان جشن، خاکستري را که از آتش سده باقی مانده است در پشت 
 در اکثر روستاهاي خراسان مردم معتقدند که. گردند گذارند و بدون آنکه به آن دست بزنند به خانه باز می بام خانه خود جاي می

ولی . هاي سده باران ببارد و آب باران خاکستر آتش سده را بشوید و با خود ببرد، سال نیکویی در پیش خواهند داشت اگر در شب
گیرند و عقیده دارند که در آن سال با     بی آبی و خشکسالی مواجه  اگر باران نبارد و خاکستر سده را باد ببرد، آن را به فال بد می

  )618-620:1380رضی،.(خواهند شد

همگانی بودن آیین . معرف پیشینه ي کهنسالی و دیرپایی آن است به مشارکت درآیین سده سوزي،: سده سوزي درکرمان
توجه صمیمانه همه آنان که اطالع داریم تنها در  دلبستگی و و شغلی کرمان، دینی و بین همه قشرهاي اجتماعی و در سده سوزي،

آیین  جشن و .سلسله صفوي دوباره رونق یافته باشد دوره و پس از -بنابریک فرض-تواند  ینمرسمی است عمومی که  -کرمان
 .کنند میکارمند و کاسب در آن شرکت  ثروتمند و فقیر، مسلمان، و مسیحی یهودي، شتی،تزر اعم از سده سوز همه مردم شهر،

  .جشن کرمان نامید توان میاین سده سوزي را 

 .شود میچندین روز پیش از آن آغاز  ولی تدارك برگزاري، .سوزانند مینزدیک غروب آفتاب سده را روز دهم بهمن ماه 
 وسیع کشاورزي، هاي زمین در ،)شش کیلو متري تقریباً( مکان برگزاري جشن سده در کرمان در یک فرسنگی شمال شهر کرمان

کشاورزي که در این فصل  هاي زمینوي در باغ در است که مراسم سده سوزي روبر»  باغچه بداق آباد«  تنها یک باغ معروف به
  )132-133:1376روح االمینی،.(شد میسال بهره وري نداشت برگزار 

یهودیان و  شتیان،تزر مسلمانان، شتیان اند و شرکت کنندگان در مراسم به ترتیب فراوانی،تاجراکنندگان آیین سده درکرمان زر
  .یگر ساکن کرمان اندد هاي اقلیت
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تا زمانی که کشاورزي به شیوه سنتی  آیند میاز حومه و شهرهاي نزدیک نیز براي شرکت در سده سوزي  مردم شهر،افزون بر
و . کردند می، در مراسم شرکت آید میها که معتقد بودند با سوزاندن سده، ستاره گرما به زمین  »زعیم  «رایج بود، برزگران یا 

، تا با رضایت خاطر مشتی خاکستر سده را همراه برده و در آوردند میبا خود حتی یک شاخه هم که شده، هیزم  ها آنگویا 
 هاي رسانهو دیگر  ها روزنامه 1362از شمار شرکت کنندگان در جشن سده آماري در دست نداریم؛ در سال . کشتزارشان بپاشند

  )  136:1376روح االمینی،.(گروهی شمار شرکت کنندگان را بیش از ده هزار نفر اعالم کردند

  

  :سده از دیدگاه دینی

ولی، چنان . پذیرد در قرن حاضر، که آگاهی بیشتري در دست است، برگزاري جشن سده در گردهمایی زرتشتیان انجام می
داستان . آید، پیدایش و برگزاري این جشن جنبه ي دینی نداشته است ها و سندهاي تاریخی و اسطوره اي بر می که از کتاب

هاي دیگري که درباره ي پیدایش  ار و پیدایش آتش یا داستان فریدون و ارماییل و فرار قربانیان ضحاك و داستانهوشنگ و فرار م
هاي تاریخی متعددي بیان داشته  در شیوه ي برگزاري جشن نیز که کتاب. ها غیردینی است این جشن و نام سده آمده، تمامی آن

  )129:1376روح االمینی،.(شود یین دینی زرتشتی دیده نمیاند، در دستگاه پادشاهان نشانی از دستور و آ

اعیاد باز مانده از عهد باستان در ایران دو دسته اند،یکی اعیاد دینی،یا گاهنبارها که اعیادي از آن زرتشتیان است و دیگر 
کنیم این  ینی و ملی بخش میاما علت آن که این اعیاد را به د.اعیادي ملی که برجسته ترین آنها نوروز،مهرگان و جشن سده است

در متون میانه نیز که از نوروز و مهرگان یاد .است که در اوستا سخنی از عید نوروز و عید مهرگان و جشن سده در میان نیست
  )495:1375بهار،.(شود،از جشن سده ذکري نیست،واین یک سخت شگفت آور است می

ها همه قدمتی بسیار دارند و  ومیت داشته است و اصوالًً این گونه آییناین گونه اعیاد درجهان انسان اعصار قدیم کمابیش عم
  )242:1376بهار،. (توانند به اعصار متأخر باشند در خود عناصري از اعتقادات و باورهاي جادویی کهن را نهان داشته اند که نمی

هاي دو گانه  د جشن سومی را نیز به جشنها بازگوي چه اعتقاداتی است، نخست بای براي این که روشن سازیم مراسم این جشن
شود و  این جشن چهارشنبه سوري است که در شب واپسین چهارشنبه آخر سال برگزار می. دهم دي ماه و دهم بهمن ماه بیفزاییم

  .بدین گونه ما با سه جشن آتش زمستانی روبرو هستیم

جادوهاي آورنده ي . ي جهانی را تقویت یا تضعیف کندکرد که قادر است با جادوي خود نیروها انسان عصر باستان گمان می
ها نیز گروه دیگر از  ها براي طرد و تضعیف آن باد و باران از معمول ترین جادوهاي تقویت طبیعت بود و جادوهاي مبارزه با بیماري

این جادو معموالً . ن استاز جمله جادوهاي تقویت نیروي خورشید و سرعت بخشیدن به گرمادهی آ. آمد این جادوها به شمار می
با آتش افروزي توام است، و متکی بر این گمان که ایجاد آتشی همانند آتش خورشید بر زمین و در فضا، سبب گرم تر و 

  .دهند شود، به این جادو، جادوي تشبه نام می نیرومندتر شدن خورشید می

افروختند، شهرها را چراغان  ها می در طی آن بر زمین آتش بر این اساس، ما در ایران اعصار گذشته با آیینی روبرو هستیم که
فرستادند تا مگر دوران کودکی خورشید به سر رسد و گرماي آن پدید آید و  ها و تیرهاي آتشین را به فضا می کردند و پرنده می

  )242:1376بهار،.(باروري زمین از نو آغاز شود
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هایی از سنن دینی همراه بوده  شود به اعتقادات عامه با آمیزه مربوط میجشن سده و جشن سوري بیشتر جنبه ي ملی داشته و 
  )637:1380رضی،.(است

در اساطیر اقوام و گروهاي مختلف آریایی . میان همه ي اقوام آریایی، آتش از موقعیتی واال و مقام قداست مأبانه برخوردار بود
هایی فراوان درباره ي آتش و تقدس و مقام و تیمار و نگاهداري آن  تانها و داس در سراسر اروپا و آسیا و شبه قاره هند، افسانه

ها و روایات را  این گونه اسطوره. در اوستا و منابعی که به فارسی میانه، یعنی پهلوي ساسانی در دست است. وجود داشته و دارد
پلیدي، بیماري، : این مظهر با در آمد خودچون نور، روشنایی، آتش و خورشید مظهر اهورامزدا بودند و . توان مطالعه کرد می

کرد و می گریزانید، در اجاغ هاي خانگی، در آدریان ها و درب مهرها و  زشتی، ترس و همه آثار شرارت و شیطانی را نابود می
را انجام  افروختند و ستایش و نماز اهورامزدا ها آتش می در آغاز همه جشن. داشتند ها، آن را همواره روشن نگاه می آتشکده

  .دادند می

در نظر ایرانیان مقام آتش از . ها، ویژه آتش بود که از همه برتر و با شکوه تر از جشن سده باید یاد کرد اما یک سلسله از جشن
  )569:1380رضی،.(سایر عناصر برتر و واالتر بود و این به عیان در اوستا آمده

  

   و پنجمهاي چهارم  باز تاب جشن سده در شعر شاعران سده 

از آداب جشن سده،چون نوروز و مهرگان،ساختن قصیده و اشعاري بود که در نشستن با رعام شاهان و بزرگان،به وسیله ي 
نیز اشعاري است که در آثاري چون شاهنامه درباره .شد شاعران در مدح آنان و توصیف و بزرگ داشت جشن سروده و انشاد می

در شاهنامه،جشن سده در رابطه با مذهب و تقدس آتش .شود ایی براي ما از آن حاصل میه ها باقی مانده و آگاهی ي این جشن
  .است،اما رسوم کهن را نیز به اشاره در دارد،از جمله عظمت خرمن و کومه ي آتش،دهش و بخشش با رعام

ان شده رسد که تقارن و همبستگی میان جشن سده،جاي آتش سده و آتشکده بی در پادشاهی لهراسب،به نظر می
گویا این تاکیدي است که از لوازم دین .درشاهنامه اغلب جشن سده یا جایگاه آن و آتشکده و زند و اوستا با هم آمده است.است

  )627:1380رضی،.(و تدین و تقدس،این سه است

  ببودند بی کار چندي به بلخ                   زدانش چشیدند هر شور وتلخ

  پراز برزن و کوي و بازارگاه                یکی شارسانی برآورده شاه   

  به هربرزنی جاي جشن سده                همه گرد برگرد آتشکده

  )1446:1314فردوسی،(یکی آذري ساخت برزین به نام             که بد با بزرگی و  با فرو کا

  :کند نقل است یشناسد و شروع به داد و دهش م در جایی دیگر،هنگامی که هماي،پسر خود را می

  به جایی که دانست آتشکده است           و گر زند و استا و جشن سده است

  )1772:1314فردوسی،(به بخشید گنجی بر این گونه نیز            به هر کشوري بر پراکند چیز   
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آورد و  سخن به میان میهاي نوروز و مهرگان و سده  کند،از نگهداري جشن وهنگامی که دارا به اسکندر وصیت وسفارش می
  :کند که سخنی که باید آویزه ي گوش هر انسان اندیشمند و مردم دوستی باشد او سفارش می

  زمن پاك دختر من بخواه                           بدارش به آرام در پیشگاه

  کجا مادرش روشنک نام کرد                      جهان را بدو شاد و پدرام کرد

  رزند من سرزنش                           نه بیغاره از مردم بدکنشنیابی زف

  یکی پرورده شهریاران بود                           به رأي افسر نامداران بود

  مگر زو ببینی یکی نامدار                            کجا نوکند نام اسفندیار

  بگیرند همی زند و استا به مشت     بیاراید این آتش زردهشت                     

  نگهدارد این فال و جشن سده                     همان فر نوروز و آتشکده

  ) 1803:1314فردوسی،(                                                                               

  : کند ر در جاییکه چشمه آبی بزرگ است، خره اردشیر را بنا میشود و اردشی هنگامیکه در نبرد با اردشیر، اردوان کشته می

  یکی چشمه بیکران اندروي                           فراوان از آن چشمه بگشاي جوي

  ) 1944: 1314فردوسی، (برآورد بر چشمه آتشکده                             بر او تازه شد مهر و جشن سده 

  :گوید پس از میان برداشته شدن هفت واد بدست اردشیر میو در دنباله داستان و 

  زپرمایه تر هرچه بد دلپذیر                             همی تاخت تا خره اردشیر 

  ) 1961: 1314فردوسی، (بکرد اندر آن کشور آتشکده                           بر او تازه شد مهرگان و سده  

  :نویسد از دختر مهرك درباره ایوان سده می در هنگام زادن هرمزد شاپور

 ) 1979: 1314فردوسی، (به دیبا بیاراست آتشکده                                هم ایوان نوروز و کاخ سده

  

  :و باز در دنباله آن

  به ایوان همی بود خسته جگر                          ندید اندر آن سال روي پدر

  ) 2093: 1314فردوسی، (ن سده                          که در پیش رفتی میان رده مگر روز نوروز و جش

  :آورد به هنگام بدرود بهرام گور با منذر با نعمان می
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  چوآگاه شد زان سخن هر کسی                       همی آفرین خواند هر کس بسی

  ایوان نوروز و جشن سده برفتند یکسر به آتشکده                                به

  ) 2121: 1314فردوسی، (همه مشک بر آتش افشاندند                          به بهرام بر آفرین خواندند

  :و یا 

  چو شد ساخته کار آتشکده                            همان جاي نوروز و جشن سده

  ) 2205: 1314فردوسی، (ود و نامداران و آزادگان بیامد سوي آذرآبادگان                                  خ

  :نیز از اقدام قباد است

  ) 2299: 1314فردوسی، (نهاد اندر آن مرز آتشکده                                 بزرگی و نوروز و جشن سده

  :در گزارش یک خواب بوذرجمهر براي انوشیروان گوید

  ) 2564: 1314فردوسی، (شود خاکدان جمله آتشکده            بیفتد همه رسم جشن سده                  

  :در نامه اي که یزدگرد به مرزبانان توس فرستاده

  انوشیروان دیده بد این به خواب                       که زین تخت بپراکند رنگ و تاب

  هارچنان دید کز تازیان صدهزار                            هیونان مست و گسسته م

  گذر یافتندي به اروند رود                               به چرخ زحل بر شدي تیره دود

  به ایران و بابل زکشت و درود                          نماندي خود از بوم و بر تارو پود

  ) 2986: 1314فردوسی، (هم آتش بمردي هم آتشکده                            شدي تیره نوروز و جشن سده

  :و در این ابیات

  به ایران بر آن رأي بد ساوه شاه                         که نه تخت ماند نه مهر و کاله

  ) 2697: 1314فردوسی، (کند با زمین راست آتشکده                              نه نوروز ماند نه جشن سده

  :کند یید میاین سنت باستانی را تا-تکرار و تواتر،در شاهنامه

  به خانه شد و بنده آزاد کرد                             بدان خواسته بنده را شاد کرد

  دگرهر چه بودش به درویش داد                       بدان کو ورا خویش بد بیش داد

  ) 2941:1314فردوسی،(به بخشیدچندي به آتشکده                             چه بر جاي نوروز و جشن سده
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هاي  در دیوان.سرودند ها،شاعران قصایدي فراوان در مدح شاهان و تهنیت و شادباش جشن می چنانکه اشاره شد،در این بزم
  :شاعرانی چون منوچهري،فرخی،عنصري و دیگران،این قصاید به یادگار مانده،منوچهري گوید

  دست راي تاختن و قصد کارزاربر لشکر زمستان نوروز نامدار                           کر

  ) 9:1372منوچهري،(وینک بیامدست به پنجاه روزپیش                      جشن سده،طالیه نوروز و نوبهار

  آمد اي سید احرارشب جشن سده                      شب جشن سده را حرمت،بسیاربود

  ) 9:1372منوچهري،(لی از عادت احراربودمی خور اي سید احرارشب جشن سده                باده خوردن ب

  ) 10:1372منوچهري،(این جشن فرخ سده را چون طالیگان                از پیش خویشتن بفرستاد کامکار

  :گوید فرخی سیستانی در تهنیت جشن سده می

  ) 159:1349فرخی،(شب سده ست یکی آتش بلند افروز                  حقست مرسده را بر تو،حق آن بگزار

  )48:1349فرخی،(روشنی برآسمان زین آتش جشن سده ست          کز سراي خواجه با گردون همی همسر شود

  102قصیده 

  ) 204:1349فرخی،(سده آمد که ترا مژده دهد از نوروز                مژده بپذیر و بده خلعت وکارش بطراز

  184قصیده

  ) 354:1349فرخی،(سده فرخ روز دهم بهمن ماه              از پی تهنیت روز نو آمد برشاه            

  :گوید در لغز آتش سده و مدح سلطان محمود می

  تو بادي جهان داور گستر                             تو بادي جهان خسرو جاودانی

  )365:1349ی،فرخ(چنین صد هزاران سده بگذرانی                      به پیروزي و دولت و کامرانی    

  ) 238:1349فرخی،(جشن سده و سال نو و ماه محرم                   فرخنده کناد ایزد بر خسرو عالم  

  جشن سده در مجلس آراسته تو                     با شادي چون زیر همی سازد با بم

  )239:1349فرخی،(  جشن سده را رسم نگه داشتی اي شاه              آتش به تخش بردي از خانه چارم

  )181:1349فرخی،(فرخت باد سده تا چو سده سیصد جشن           شاد بگذاري با این ملک شیرشکر  

  )  382:1349فرخی،(فرخنده باد بر سده تا چنین سده                     ماهی هزار جشن گزاري و بگذري  

  )324:1349فرخی،(و عید فرخ بهمن   فرخت باد و فرخجسته بواد                           سده
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  )317:1349فرخی،(جشن سده ست از بهر جشن سده                   شادي کن و اندیشه از دل بکن  

  :از عنصري

  ) 80:1363عنصري،(سده جشن ملوك نامداراست                        زافریدون و جم یادگاراست  

  دو رسم دین عرابی سه رسم ملک عجم          به سال اندر همواره پنج جشن بود       

  )205:1363عنصري،(سه مرعجم را نوروز ومهرگان و سده               بهار و تیر که آباد زو شود عالم

  

:  

باشد که  هاي شناخته شده در ایران باستان می بنا بر آنچه گذشت جشن سده بزرگترین جشن آتش و یکی از کهن ترین آیین
بر .ها داراي آداب و رسوم خاص خودش بوده است این جشن هم چون دیگر جشن.دهم بهمن ماه برگزارمی شده استهر ساله در 

افروختند،شهرها را چراغان  ها می اساس آنچه گذشت ما درایران اعصار گذشته با آیینی روبرو هستیم که در طی آن بر زمین آتش
فرستادند تا مگر دوران کودکی خورشید به سر رسد و گرماي آن پدید آید و  یها و تیرهاي آتشین را به فضا م کردند و پرنده می

  .باروري زمین از نو آغاز شود

نتیجه اي که حاصل شد این بود که این جشن را در .در این جستار چگونگی برگزاري جشن سده مورد بررسی قرار گرفت 
افروختند وشادي و  ها را بر می ساختند و آن ها فراهم می بوته هایی از رفتند و کوهه کردند همگان به صحرا می شب برگزار می

توانیم به اهمیت این جشن پی برده  هایی از این سرزمین پهناور می با مطا لعه اجراي برخی مراسم آیینی در گوشه.کردند پایکوپی می
  .ومیزان خوشحالی و شادي مردم شرکت کننده در این جشن را به خوبی درك نماییم

دیگري که از بررسی جشن گرفته شد این بود که این جشن جنبه ملی و میهنی داشته وامر مهم دانستن این نکته است که  نتیجه
  هاي این جشن معرف قدمت بسیار آن است که به جوامع بسیار ابتدایی باز می گرد ویژگی

بار و  5جشن سده را نام برده،منوچهري بار در قصایدش که در مدح پادشاهان سروده  11بار،فرخی  14فردوسی از جشن سده 
  .بار در اشعارشان جشن سده را یاد آور شده اند 4عنصري 
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٢٤٩ 

  الدین ساوجی از سبک انوريپیروي بهاء
  

  1علیرضا شعبانلو

  

  چکیده

قصیده،  42که شامل  رسد یمبیت 2388اشعار بازمانده از وي به . ساوجی از شعراي توانمند اما گمنام قرن هشتم هجري استبهاءالدین 
بهاء . همۀ این اشعار در ستایش تاج الدین علی عراقی وزیر امیر مبارز الدین در کرمان است. یک قصیدة مصنوع، دو قطعه و یک مثنوي است

ي، معز ریامی، ابیفار ریظهی، لقانیب ریمجي، انوری، فرخي، عنصرحی به اشعار شاعران بزرگ پیش از خود مانند الدین در سرون قصاید مد
اخسیکتی نظر داشته و بعضی از قصاید آنان را پاسخ گفته است اما زبان روان و سختۀ قصاید انوري را بیشتر پسندیده و از  نیالد ریاثی و خاقان

این نوشتار کوشش بر اینست تا برخی از موارد اثر پذیري بهاء الدین ساوجی از انوري بویژه از زبان شعري او  در. آن استفاده کرده است
  .بررسی و نموده شود

  

  .بهاء الدین ساوجی، انوري، قصیده، زبان: ها واژهکلید 

                                                        
 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1
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  مقدمه 

. یافت توان یمي شعر ها جنگو  ها تذکرهیات فارسی و بهاء الدین ساوجی از جمله شاعرانی است که کمتر نام و نشانی از او در تاریخ ادب
دربارة او )  724: 1387(ی مستوفحمداهللا .انجام یافته. ق.هـ 730قدیم ترین جایی که نامی از این شاعر آمده، تاریخ گزیده است که به سال 

در دورة معاصر نیز احمد . »مشرف فرموده دهیصقرا به چند قطعه و  فیضع نیادارد و  کوینسخنان . است اتیحی در ساوجي بها« :سدینو یم
احمد بن محمد بن علی  نیالدی تاج معرّف، ضمن )61و60صص: 1369(خواجو وانید در مقدمۀ  کهی است کس نینخستي خوانساری لیسه

ین سخن گفته و به تنها نسخۀ  نیبهاءالدعراقی، ممدوح خواجو، از  اح تاج الدمدرسۀ  کتابخانۀي در واشعار  وانیدموجود  نیز به عنوان مد  
 انیم)1126، ص3ج: 1373( »رانیادر  اتیادب خیتار«ی، نام او را در لیسهسخنان احمد  ۀیپااهللا صفا، بر  حیذبسپس . است کردهسپهساالر اشاره 

قاله در همایشهاي پنجم و پس از این هیچ پژوهشی درباره وي انجام نشده است جز این که بنده دو م. ي آورده استهجرشاعران قرن هشتم 
  . ششم انجمن ترویج ارائه کرده و به معرفی وي پرداخته است

و  خوانندگان ارجمند را براي آگاهی بیشتر از احوال و آثار وي به آن مقاالت ارجاع  میکن یمدر این مقاله از معرفی وي خود داري 
  . میده یم

  

  پیروي بهاءالدین ساوجی از سبک انوري ابیوردي

و نظر داشتن به آثار و  انینیشیپو تجارب  ها تیاز موفق يریبدون بهره گ یو علم يهنر ی،فرهنگ امور ژهیوه ، بیامور زندگاز  کی چیه در
آنان  ثیاز موار يریبه گذشتگان و بهره گ يوامدار نیا ،شهیو اند و هنر اتیدر عرصۀ ادب .برد ییوارد شد و راه به جا توان یافکار آنان نم

 کهصنعت و حرفه  کشاعران به شعر به عنوان ی کهاست  ممکنی، فارسشعر  شیدایپ نیآغازي ها سالدر  .است رتریتر و اجتناب ناپذ يضرور
شعر به صورت  که دینکشی طولباشند اما  دهیازی خود به سرودن آن دست یدرون زةیانگباشند و بنابر عالقه و  ستهیننگر، کردبتوان با آن ارتزاق 

و  آموختند یمزمان را  جیراابتدا علوم  دیباشاعران . ي داشتقواعدبه آموزش اصول و  ازیني هنرحرفه مانند هر  نیارفه در آمد و صنعت و ح
ی و خیتاری و نیدي از معارف ریگشعرا و بهره  نیدواوي و خواندن شاعریی با علوم و فنون آشنای و عربی و فارس اتیادبزبان و  ادگرفتنبه ی
نظامی . (»رود یم کاردر شعر به  زینی علم، هر رود یم کاری به علمشعر در هر  چنانکه«ی، عروضی نظامبه گفتۀ  رایز؛ پرداختند یم...ي وریاساط

در « عروضی باید توصیۀ نظامیشاعر براي آنکه شعرش ساري و جاري در زبان مردمان و ثابت در روزگار باشد بنابر ) 47: 1385عروضی، 
روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده هزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین  عنفوان شباب و در

 استادان همی خواند و یاد همی گیرد که درآمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده است تا طریق و انواع شعر در طبع
هرکرا طبع در . ب و هنر شعر بر صحیفۀ خرد او منقش گردد تا سخنش روي در ترقی دارد و طبعش به جانب علو میل کنداو مرتسم شود و عی

  ) 47-48: 1385نظامی عروضی، (»نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار گشت، روي به علم شعر آرد و عروض بخواند

ی، فرخي، عنصری معروف چون شاعرانو هم روزگارانش آشنا بوده و از  ی نیز همین راه را پیموده و با اشعار گذشتگانساوجبهاءالدین 
ی، فخري اصفهانی و سید ذوالفقار شروانی در اشعار خود نام برده و کتیاخس نیالد ریاثی و خاقاني، معز ریامی، ابیفار ریظهی، لقانیب ریمجي، انور

ا در  ها آنبه شعر  و همراه با  ژهیوی نگاهي انوربها به . پسندیده است گرانید وةیشاز  شیبي را انوري شاعر وةیش انیم نیانظر داشته است ام
  است  دانسته یمخود را از همۀ شاعران در همۀ روزگاران برتر  آنکهاو با . احترام دارد

  از نسل آدم است کهانـدر مشاعرت              با هر سخن طراز  کنـدطبعم مفاخرت 

  مقـدم است نیدواو کلاست              بر نظم عـذب من اگر چه بظاهر مؤخر  وانید

ا  خود بر شمرده ي را همال و همرتبۀ انوری گاهام  
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  ی همالتیگي دارد مرا انوراز  ـریغي باشم در ابداع سخن           گـر به ای بهره باز سخـن 

ي کرده انور دیقصای از برخبه  زینی اشاراتاست و  خود آورده دیقصااو را در ضمن  اتیابی از برخو به پیروي از قصایدش پرداخته و 
شیوة بهاءالدین در استفاده از زبان طبیعی و نزدیک به گفتار عادي و بسیار ساده و روشن و خالی از ازدحام تصاویر، ایراد جمالت . است

سرایی مبتنی بر روایت و گفتگو و تجدید معترضه و عبارات توضیحیِ مطابق با طبیعت زبان در داخل جمالت اصلی و گرایش به شیوة قصیدة 
در این جا اثر پذیري بهاء . ي بدیع نزدیک به سبک انوري است جز آن که بهاءالدین کمتر از اصطالحات علمی استفاده کرده استها مطلع

  : گردد یمیی ارائه ها نمونهو  شود یمالدین از انوري در سه حوزه بررسی 

  

  سطح زبانی

  :سطح آوایی) الف

ه بها در دو قصیده به پیشبازِ وزن و قافیۀ قصاید انوري رفته و دو بیت از اشعار او را تضمین کرده است و به بیتی از وي نیز تلمیح نمود -1
 ها هیآراپیروي بها از این دو قصیدة انوري صرفاً از لحاظ وزن و قافیه و زبان است و در دیگر موارد مانند موضوع، مضامین، ترکیبات و . است

  .هیچ شباهتی بین قصیدة بها و انوري نیست

  آشکاربهشت اسـت  کهخرم سواد بم 
  يانورسال تو را گفت  ستیدواز  شیپ

  خطاب نیا کردنتوان  کهور نه جز از تو با 
  در راه مـدحــت تـو سمنــــد فصـاحتــم         

  ...از آب و باغ و سبزه و صحرا و مرغزار  
  »تــو افتخـار وجـود را بــه نـاتیکاي کا«
  ...»دگاریآفرز  کمو  نـشیآفراز  شیبي کا«

  نه راهوار سکسکي است نه انورچون اسب 

  )بهاء الدین ساوجی( 

  

  دي بـامـداد عیـد که بر صـدر روزگــار
  بر عادت از وثاق به صحـرا بـرون شـدم
  اسبـی چنـان کـه دانی زیر از میانه زیر

  افـتـخـار           را به وجـــود تــــو  ناتیکاي کا

  هر روز عیـد باد بــه تأیـیـد کــردگـار  
  ... با یک دو آشنــا هـم از ابنــاي روزگار
ک نه راهوار ک س وز کاهلی که بود نه س...  

  ...دگاریآفرز  کـمو   نشیآفـراز  ــشیبي و

  )178: 1376انوري، (

    

  يمشترچون به فـال سعد رفت از بارگاه 
  ی در شان اوستتیآیی گو تیب نیاحاصل 

  ي مادر زاد اگـر حاضر  شود            نـایناب کـهآن «

  ...يچنبـر سلطنـت سلطان چـرخ ریسـربر   
  يانور نیالـــداوحــد  پـاكآمـده از روح 

  »يمهتر نــدیبب  ـشیآراعالــم  ـنیجبدر 

  )بهاء الدین ساوجی( 

  :انوري گرفته و قافیه را تغییر داده استبها در یک مورد ساختار نحوي و وزن را از  -2
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  اصل را اسباب بیترک فتدیبنظم        ز هم  ابداگـر نه فاصلۀ عمـر از تو ی

  )بهاء الدین ساوجی(

  اگر نه واسطۀ عقــد عالم او بودي         چه بود فایده در عقــد آدم و حوا

  )15: 1376انوري، (

  :سطح لغوي) ب

  علمی بویژه اصطالحات نجومی بهره گیري از اصطالحات -1

ي مشهور قصاید انوري است که درك معنا و مفهوم بسیاري از ابیاتش را دشوار کرده ها یژگیوداشتنِ اصطالحات و مفاهیم علمی از 
  .  است

ت و اساطیر عربی، زبان و ، او با علوم رایج زمان مانند زبان و ادبیادیآ یمآن گونه که از زبان اشعار بهاءالدین و دایرة وسیع لغات وي بر 
به موارد زیر اشاره  توان یمبراي نمونه . ادبیات و اساطیر فارسی، عروض و قافیه، موسیقی، فلسفه، نجوم، هندسه و علم احتساب آشنا بوده است

 :کرد

 ذکر نام بخشندگان عرب  -

  دستاز هر چهار  مکــرمتي به ای بدند     تو بــرده سخ و معن و حاتم و جعفر فیسگر 

 اشاره به معیار االشعار خواجه نصیر -

  اریمعنقـد اشعــار راســت بر       کردم یم کهي آن اثناي در د

 اشاره به نحو عربی -

  اکسارداند او  مضموم آنکـهمطبوع خواند او مطبوخ      و  آنکه

 اشاره به اصطالحات عروض  -

  نشناســد بحـور را ز بحار       بیقررا ز  بیغری نداند م

 ردن اصطالحات موسیقی  آو -

  ی       زن یمی نیحسالف از  سوانیگ کردهراست                         

  ریگآرام  حجازقولت در  ستین مخـالفگــر                                       

 ذکر نام شاعران عرب -

  ي     وریزی معانـگــرچـه بر الفاظ بستـم از                        

  ریجری و اعشذهن  دیآقاصـر  ـشیثنا کز                                                         

  اشاره به اصطالحات نجومی -
        محتـرق امـتیقاز فــروغ خـور نگردد تا                            

  اتصال ابـدی ي توراــر با اختــر اگـ ـــریت                                                             
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  آوردن اصطالح فلسفی و کالمی -
  ی     تهصدر تو چون صحن جنّت از فنا باشد                            

لي تـو چون را                                                              يبراز خطا باشد  عقــل او  

        کردفطرت  کاوستاد قلــمبـد نه لــوح ه ن                           

  نیتلق کــرم ــتیآتـــو را  کلـــکزبـان                                                               

 اشاره به اصطالحات هندسی -

   باشد      نهیهــرآی بلــبود از تو  ــنیدنظام                            

  خط را ز نقطه حاصل مبدا مرکــزمـــدار                                                               

  ذکر اصطالحات دیوانی -
        یخدمتو  میناصل و فرع و قبجور و ده چون                          

  براتبـــران  بـواصـل ــدهیرساز مـــال دل                                                               

  :بها برخی از ترکیبات انوري را ستانده و در شعري با وزن و قافیۀ متفاوت به کار برده است -3

  حدیث عارض گل در گرفت و الله شنید    به نفس نامیه برداشت این دو معنــی را

  )1: 1376انوري، (

  وان که در ارد به باد نشـو و نماقواي نامیـه گـر بـر کـف تـــو دارد آب     کـه را تـ

  )بهاء الدین ساوجی(

  مـذکـــران طیـورند بر منــابــــر شاخ     ز نیـــم شــب مترصد نشسته املـی را

  )1: 1376انوري، (

  از منـابــــر اشـجــــــار کنند یم      ـــوریط مــــذکـــران ـــزدیا شکـــر

  )بهاء الدین ساوجی(

  ـویی از طریق مــزاج      به اعتـــدال هـــوا داده جــان مانی راخداي عزّ و جل گ

  )1: 1376انوري، (

  مقــاطــــــر امطـــار  در مــــــوارد       یمــانز اعتــــدال هـــــوا شــــود 

  )بهاء الدین ساوجی(
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  :سطح دستوري) ج

  به محاوره کینزدتوجه به زبان روان، روایی و  -1

ي ممتاز شعر انوري استفاده از زبان سخته، روان و نزدیک به منطق نثر است، که شاعرانِ پس از وي نیز بدان گراییده اند ها یژگیویکی از 
بهاءالدین ساوجی نیز که حدود دویست سال پس از انوري بوده، زبان شعر وي . پس از انوري از این هنر وي شیفته وار اثر پذیرفته اند ها قرنو 

وي در اقتفا این شیوة سهل ممتنع براستی موفق بوده و توانسته است . بان شعري بزرگانی مانند نظامی و خاقانی برگزیده استرا از میان ز
  : چنانکه خود نیز بر این امر واقف بوده و گفته است. را به طبیعی ترین شکل در زنجیرة گفتار بنشاند ها هیقافکلمات شعر، بویژه 

  ننشانده ام به زخم چماق هیقاف چیه که        غیتچون  کنمي رزباناو کهمرا رسد       

ي دیگر مانند استقبال از اوزان اشعار و ها بخشبیشترین اثرپذیري بها از انوري نیز در حوزة زبان، بویژه بخش دستوري است و در 
که نشانه اي از تأثر وي از انوري دیده شود، زبان  هنگام خواندن اشعار بهاء الدین ساوجی، بی آن. اصطالحات علمی بسیار اندك و ناچیز است

  :گردد یمبراي نمونه چند بیت از بها و انوري نقل . شود یمشعر انوري تداعی 

  است       مالزم در دستــور حـاتــم احسان است کـرمان میمقدعاگو  کهدو سال شد 

  ز جور دوران است منیادلـم به دولتـش       ــدیامتنم ز بخششش آســوده در پنــاه 

  )بهاءالدین ساوجی( 

  

  روز عیش و طرب و بستان است
  تودة خــاك عبیــر آمیـز است
  وز مـالقـات صبــا روي غــدیر

  اللـه بـر شــاخ زمـــرد به مثـل

  روز بازار گـل و ریحـان اســت
  دامـن بــاد عبیــر افشان است
  راسـت چون آزدة سوهان است

  ن استقدحـی از شبـه و مرجا

  )79: 1376انوري، ( 

ي مردمی در آن گنجانده شده است که شعر بها ها مثلبه دلیل نزدیک بودن زبان قصاید انوري به زبان عامیانه مقدار معتنابهی از کنایات و 
  .نیز از این ویژگی بسیار بهره برده است

منطق نثري . نیز هست، یکپارچگی و انسجام باالي آن استي مهم شعر بهاء الدین ساوجی، که ویژگی شعر انوري ها یژگیواز دیگر  -2
سخن خود را در چند بیت ادامه دهد و  شود یماو گاهی براي بیان معنا و مفهوم، ناگزیر  ماند ینمحاکم بر شعر بها، فقط در یک بیت محدود 

در زیر چند بیت از ادامه قصیدة فوق . نشسته اندکه بسیار طبیعی در سیاق سخن  آورد یمگاهی در میان این جمالت برخی جمالت معرضه نیز 
  :میآور یمالذکر بها را 

  

  نمیب یم کــهرا  هـرکهجـز او  ــارید ـنیادر 
  قسم نیز رود ینماز مــن تنهــا  ـتیحکـا
  آستـــانـۀ اوسـت خــاكقبلــۀ دلشـان  که

  يبـــــودنــواز او  لــتیفضاگـر نـه طبــع 

  است مانیپش خورد یمخود  که شیخوز نان   
  ز من آن است کمو  شیبهزار همچـو مـن و 

  ، نه پنهان استـنیا میگــوی همــ بآشــکار
  درد فضـل و هنر را به جود درمان است کــه
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  يبمــردندل هنــر ی همـــه اهــگشنگــز 
             

  نان همچو آب ارزان است که ــارید ــنیادر 
  

قصاید بهاء که به زبان قصاید انوري بسیار نزدیک است استفادة پر بسامد از جمالت خبري در بخش مدحی ي زبانی ها یژگیویکی از  -3
و زبان قصیده را مستقیم و  شود یمي بالغی همراه نشود، اغلب موجب یکنواختی و بی تحرکی قصیده ها وهیشي ادبی و ها هیآرااست که اگر با 

حتی در برخی موارد تشبیه و استعارة موجود در بیت . ابدی یمکه صورتگر باشد به گزارشگر تقلیل و شاعر به جاي آن  کند یمارجاعی / خبري
  :این شیوه بیشترین بسامد را در قصاید قرون ششم تا هشتم دارد و در قصاید بها و انوري نیز فراوان است. موجب اعتالي بیت شود تواند ینمنیز، 

  

  دهــر در مدحتت گشــاده زبان
  تو عیش خـوش مـدغم در هواي

  یک نسیم است از رضاي تو خیر
  چـرخ در جنـب همـت تو قصیــر

  چــرخ در خدمتت ببستـه کمـر
  در خـالف تــو بخــت بد مضمر
  یک سموم است از خالف تو شر

  بحـر در پیـــش خـاطـر تو شمر

  )198: 1376انوري، ( 

  

  قـــدر تــو اوج مــــاه را منظـــر
  فیشـــرـالت علــم از عـ کامــگار
  تــو معدوم ـــرینظ کــرامــتبـه 

  ی پــرتـوـــیتــوبــدر افضــال را 
  از جــالل تــو دســت دولـت شاد

  ی اسـت و رفعـت طورسـیعهمتت 
  ی اســـت قــــدر تــــو ز علو  آسمــان

  صـدر تـو فــوج جـاه را منـظــــور
  بــردبــار از دهـــات حلـــــم وقور

  مذکورتو  ـــــریضمبه شهــامــت 
  ی دستورــیتـــوصــدر اقبــال را 

  دور نکبـتتــو دســت  کمــالوز 
  ی است و حضرت طورموسخدمتت 
  ی اسـت صـدر تو ز سروربوستــــانــ

  )بهاء الدین ساوجی( 

است و در شعر بهاء الدین نیز بسامد ي بارز شعر انوري ها یژگیواین شیوه یکی از : آمیختگی جمالت و ترکیبات فارسی و عربی -4
ي عربی را اغلب ها عبارتبهاء الدین، . یی از آن در شعر فارسی قرن پنجم هجري مانند اشعار عطا رازي وجود داردها نمونهنسبتاً باالیی دارد و 

 :ي زیر به کار برده استها وهیشدر آخر بیت و به 

  : آورد یمادامۀ جمله فارسی  جملۀ عربی را به عنوان یک جملۀ مستقل در: الف 

  ي        آفتـاب و مـــاه دان واهللا اعلم بالصواباپروانه  نیکمتري روشنت را راشمع 

کمال تجـدوا : در ازل سخــن رزق خلق را        جـود تـو گفـت رفت یم لَ رزقُ یع  

  :آورد یمجملۀ عربی را به عنوان بخشی از جملۀ فارسی در پی آن : ب

  و گر ز دست رود ـدیآي در پـااگـر ز 
د به جود حاتم اگـر چـه شهرة آفاق ب  

ن واقٍ« که دیشاي تو عدوسر    م ه   »ما لَ
د طــي از هــزار حـاتــم و ی اَجود   يلَ

  يدی یفـــصـار  حکمتــهمفتـاح بـاب 
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  ي        هنرور کزسخن  ملکي است ا نهیگنج

  و لطافت بـرد ز آب صفـوت بـرد ز آب
          

لَ کنـــدنسبــت  کههر شعــر آبدار  یا  
  

  : دهد یمي دستوري زیر قرار ها گاهیجاجمله یا عبارت عربی را دررون جمالت فارسی در : پ

  :                        مسند -1
  االصحاب ـــدیسدم ز نظم زنند       بدولــت تو دعاگــوست  کهی کسانز اهــل عصــر 

   :               قید زمان -2
  ی الصباح خضابعل کنی مچو بگشاد از جمال نقاب       رخش به غازة  ـــدیععــروس 

  :                 مضاف الیه -3
  ی اولوااللبابحــامـتــو  لیفضـای خهـــي اولـواالبصار      هــادتــو  لیشمــای زهــ

  :                       متمم قیدي -4
 االبکاری و بالعشـــــ کــــن ــــشیعــــال         ران بالغـــــــدو و اآلصـ کـــام

  :                       نهاد -5
  مفتـح االبواب دیبگشــاي درهــم  کــه         دارم یم دیامی عالــی به دولــت ولــ

  :            صفت -6
 گاه گاه         مادح رطـب اللسـان را صحت دفتر دهد رکاکتشربت مدح تو در سقم 

  :               وصوفم -7
  را نعمت اوفر دهد انیالبهجر  ـنیابها         حـق  مکافاتگــر  دیشــاي تو راصاحبا 

  :                 متمم -8
  االمالق ۀیخشز  مــنیاتو  مـنبرد پناه         شـود به ی کهز دست فاقه به جود تو آن 

  

  سطح ادبی

ینها یژگیویکی دیگر از  -1 برخی توصیفات بسیار دقیق و طنز آمیز آورد یمساوجی که شعر انوري را به یاد خواننده  ي شعر بهاءالد ،
  :با شنیدن سخنانشان تصور کرد توان یمي شعر را ها تیشخصاست که کامالً حاالت 

  

یرا بها از آن انعام                     وزپناه  کرم
ه رونعوذ باهللا، از آن  حاصل آن            کهي نَ

     فلکمي و از ا کرده فلکحوالتم به 
از سفلگان راندة اوست           فلکین ا که فلک

  ي بهره ور نخواهد بود جوي به ا کرده که  
د نقد تر نخواهد بود          ] که[ز هر برات  ب

  ی حد و مر نخواهد بود بیت شکابجز 
  ین را هنر نخواهد بود اهنر نداشت خود 
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از حضرت تو دورم من    فلکی شومز 
ي خواجه چند ز آمد و شد         ایر گفتمش بز

...........................................        ز دست رفت مرا
خود         از او توقع  چه باشد ار خود کودك کهجواب داد 

یکی گمان بد باشد            ن
ي نخواهد داد          ابه اهل هنر لقمه  فلک

  

  ین بتر نخواهد بود زي ا واقعه کهمرا 
  یــم بفـــرما اگـــر نخواهد بود جوابک

  حاصل از تو بجز درد سر نخواهد بود  که
  زر نخواهد بود  کهیایـی بهـــزار بار 

  یسی در طبع خر نخواهد بود عي خو که
  آن سرشته به خون جگر نخواهد بود  که
  

  

  .قصیده که گاهی از زبان معشوقتجدید مطلع با آوردن شعري در میان  -2

ي زیباي انوري براي تجدید مطلع در قصاید و ایجاد تغییر در عرف و سنن شعري گذشته، گنجاندن قطعه یا قصیده در میان ها وهیشیکی از 
با . فرخی آمیخته است طرح نخستین و خام آن را از ورقه و گلشاه عیوقی گرفته و با طرح داستانی مأخوذ از قصاید رود یمشعر است که گمان 

و بدین شیوه هم جنبۀ واقع  ندیگز یمتوجه به محدودیت ابیات قصیده و هدف آن که مدح است، انوري طرحی ساده براي قصاید خود بر 
. شود یم که رغبت مخاطبان به خواندن آن بیشتر کند یمو هم شعر خود را به صورت غیر مستقیم و کنایی بیان  برد یمنمایی سخن خود را باال 

و از  ابدی یماختصاص  1و معشوق اند) شاعر(زیرا بخش بزرگی از شعر به فضا سازي و بیان گفتگوهاي میان شخصیتهاي داستان که اغلب عاشق
ي منظوم تبدیل کرده است که هم بنمایه هاي عاشقانه دارند ها تیحکاانوري با این روش قصاید خود را به . شود یمحجم بخش مدحی کاسته 

ذهن فلسفی و خرد گراي انوري که همیشه به دنبال استدالل و بیان علت وقایع است نقش مهمی در  رسد یمبه نظر . هم بنمایه هاي طنزيو 
  . انتخاب این شیوه داشته باشد

رون قصیدة اصلی آنچه در این داستانواره ها اهمیت دارد گفتگوي میان شاعر و معشوق است که زمینه را براي آوردن قصیده یا قطعه اي د
آغاز  -که صورت تجریدي انوري است - انوري با استفاده از صنعت تجرید، بگونه اي بدیع، گفتگویی را میان خود و معشوق. کند یمفراهم 

ۀ وي آن را تابع توان یماین معشوق خیالی یا صورت تجریدي انوري که . که ساختۀ تخیل شاعر است دیآرا یمو صنحه اي واقع نما را  کند یم
ي فراموش شده و قصور وي در ها مناسبتو توان شاعري اش برابر انوري است، گاهی شاعر را از ) 170- 171: 1389عمعق بخارایی، (شمرد

که آن را براي  دهد یمي خود را، با همان وزن و قافیه، به انوري ها سرودهو قصیده و قطعه اي آماده از  کند یمشرفیابی به خدمت شاه  آگاه 
ت عید، یا به عنوان خدمتی، به درگاه سلطان برد و گاهی نیز مانند یکی از شاگردان یا همکاران شاعر است که انوري براي آزمودن طبع تهنی

  :کند یموي او به یک قصیدة در مدح ممدوح امتحان 

  دوش از درم در آمد سرمست و بی قرار
  گفتـم قصیـده اي اگـرت امتحـان کنم

  :گفـت. واند نمودطبـعت بـدان قیـام تـ
  برداشت کلک و کاغذ و فرفر فرو نوشت

  اي روزگــــارِ دولـــت تــو روز روزگــار               

  همچون مه دو هفته و هر هفت کرده یار  
  در مـدح ایـن خالصـۀ مقصــود روزگار
  کـم گـوي قصـه، خیز دوات و قلم بیار
  بر فـور ایـن قصـیـدة مطبــوع آبــدار

  زمـانـــه سایـۀ تـو فضـل کردگار وي بـر

  )159-160: 1376انوري،( 

                                                        
انتخاب می شوند و عمل داستان ) نفس نامیه(شخصیت ها از گیاهان و مظاهر طبیعی و حتی نفوس ) مانند قصیدة اول دیوان(قصایددر برخی .  1

  .را با گفتگو به پیش می برند
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، با آوردن شعري در میان قصیده، تجدید مطلع کرده، اما در یک قصیده کامالً از شیوة انوري بهره دهیقصبهاءالدین ساوجی نیز، در هفت 
  : جسته است

  خوبان جهان استشه  کوی مهـي        در وصــف روی دهـدم مـی غزلـ ــتیثنـادر بحـر 

  لبـش قـوت دل و قـوت جان است اقـوتبه قد سرو روان است        ی کهسمن بر  تركآن 

***  

  ساق ـنیمیسی         به وصــف آن صنم سرو قد غزلي تــو ثنـــاانـــدر  کنـمسـزد ادا 

  ور فراقبه جـــان آمدم ز ج کــه ـایب ـایبي به جمال تو جان و دل مشتاق         ایی کجا

***  

  صنم بایزي آن روغزل در وصف زلف و  کصاحبا          ی تیثنـاي اثنــادر  دارم یمعرضـه 

  از خجالت صبح دم ـتیروروز  ـشیپبان صبحــدم         بستـه  ـهیسـاي شـب زلـف درازت ا

***  

  نیتضمغزل  کی اریعدلم          به وصف آن بت  کـــردبـا مـدحـت تـو  گـانایخدا

  نیچهسـت خد او بهارخانۀ  کـهی بتــ           نیچهست خط او نگارخانۀ  کـهی بتـ

***  

  يطرهست به رخ چون گل  کهي تو        در وصف آن ثنــای در غـزلـ کنــمی همـ ـنیتضم

  يمشـتــرهست مهر رخش را ز جان و دل        هنــگام ارتفــاع شـــرف مهــر  کـهی ماهـ

  يمشتري        تابـان ز شــام زلــف تـو صد ماه و دلبـــرســن تــو در اوج ي آفتـــاب حا

***  

  يآزرغزل انشا شنو            مشتـمـل بـر وصـل و هجـران نگـار  ـکی ـتیثناانـدر  کنم یم

  ...يبـردلبـران از دل  ـتیدلـربـاي           بـا جمـال دلبرفـن  ـنیکمتـرطلعتـت را  الیخي ا

ا در قصیدة در ش دید؛  توان یمي شعر انوري را ها ظرافتهمۀ  18ش قصیدة فوق چنانکه گفته شد کمتر به شیوة انوري نزدیک است ام
) صورت تجریدي شاعر(زبان روان و نزدیک به نثر، جمالت معترضۀ بسیار طبیعی، طرح داستانی ساده و مبتنی بر گفتگو میان عاشق و معشوق

  .معشوق خیالی در میان قصیده وگنجاندن شعري از زبان

  

  ...ی گشت همچو دار قرارخوشبـاد بهــار         به  ــمینسـبوستـان از 

  ـاریمعنقد اشعــار راســت بـر          کردم یم کهي آن اثناي در د
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  ...باده اندر دست         از در مــن درآمــد آن دلــدار نهیدوشمسـت 

  بلبــل وار ــثیحـدآمــدم در          دمیدچو در نظر  ــشیروگـل 

  ي شــاه خلـخ و فرخاراگفتـم          ریکشمو  کشمري مـاه اگفتـم 

  دادار ـــزدیالطـــف  ــۀیســاي صاحـب عصر        ثناي در اقطعه 

  احمـــد مختــار ـنیدی حامـی نقـش بدعـت مختــل         ماحــ

  پشـت اسـالم و قبلـــۀ احـرار         نیالـــدتـاج فـرق عـراق تاج 

  اریبو  ایب ــتیقاف ـنیاهـم بـر          فکـراگـرت هســت در خـزانۀ 

  گفتـار نیشکّــر ـنیـریشآواز         بـت  ـــدیبـرکشآغــاز و  کـرد

  ی مقداربــدر بـر تو  فلـکي و         خدمتـکاربـر در تو  ملـکي کا

  

  سطح فکري 

با اینحال در . دن موضوعات و مضامین قصاید مدحی، اختالف زیادي در سطح فکري شعراي مدیحه سرا وجود نداردبه دلیل محدود بو
 شود یمي سبکی مختلف با توجه به تحوالت فکري، فلسفی، دینی، مذهبی، سیاسی و تاریخی که موجب تغییر فضاي حاکم بر جامعه ها دوره

و ویژگی سبک  شود یمکه بیشتر موجب تحول خصیصۀ سبکی دوره  دینما یمی روي اختالفات اندکی در بخش اندیشگی اشعار مدح
که بهاء الدین ساوجی به دلیل انس و الفت فراوان با اشعار انوري، به او تشبه کرده و از  رود یمبا این حال گمان . شود ینمشخصی محسوب 

  .و خلق و خوي وي اثر پذیرفته است ها شهیاندبرخی 

  اعريبیزاري از ش -1

رقابتها و حسادتها میان شاعران درباري، از عوامل اصلی ایجاد کدورت میان مادح و ممدوح بود و موجب بی نصیبی برخی از شاعران و 
ها بها نیز از این بال در امان نبوده و بار. کردند یمو در این هنگام بود که شاعران بی نصیب، از شاعري ابراز بیزاري  شد یمکامیابی برخی دیگر 

از دست همکاران و برخی درباریان شکایت کرده و حسادت و غمز همکاران را عامل دوري خود از درگاه ممدوح شمرده و از شعر و شاعري 
  :بیزاري جسته است

  ی بـه صــدر صفـۀ بــارگـرانـاز        ـریتقصی رود همـی گـر گهـگـه 

  ی بــارگــرانــتـر بـود  سبـکی است       تا روح سبک تیغاآن هم از 

  گذار فهیوظبه همـه حـال صنـعـت خــود را        هستـم از جـان و دل 

  ــاریبسگـرچه هستنـد شـاعـران وافـــر       ورچـه هستنـد مـادحـان 

  نـارید مـالــکبـه  کــس نکنــددوزخ        مـالــک ـــهیتشبـ ـــکیل

  شــکار ــریش افکنــاننـگ را چـه محــل        با پل ــفیضعروبهــان 



 جمپن جلد            ادب فارسی هفتمین همایش ترویج زبان و 

834 

 

  مشمـار گــرانیدمشنـاس        بنده ات را چـو  گرانیدرا چـو  چـاکـرت

  مـاریبوتنـــزد بلبــل طبعــم         در هـم افتنــد همچــو  ـانیطـوط

  تکرار کنم یمتـو  شکـرهمـه          ریتقر کنم یمهمــه مـدح تـو 

  هـر چـه هست از خالصۀ اشعـار        ي تـو خـواهــدم بـــودن ثنـادر 

  ...ـزاریبي شاعرغرضـم ورد مـدح تــوست ار نـه         هستـم از شعر و 

  خدمـتـکارهمــه دارم بـه فــرّ دولـــت تـو         زر و اسـپ و غـالم و 

  ی دارمـلطـف بــر سـرم   ـۀیسا          خواهم یم ـدیمـز تیعنـابـر 

  نــاریدمــرا بـه از  تیرعـا کـها بـه از جــامـه          مــر تیعنـا کـه

  

  .گرایش به علومی از قبیل نجوم، فلسفه، هندسه، موسیقی و علوم ادبی فارسی و عربی که در بخش لغوي به آنها اشاره شد -2

انوري و فرد خاصی ندارد، و از قرن  ي سبکی دورة عراقی است و اختصاص بهها یژگیوکاربرد فراوان تلمیحات دینی با آنکه یکی از  -3
شش تا قرن نهم در اشعار فارسی حضور فعال دارد، در قصاید بهاء الدین ساوجی نیز پر بسامد است و بیش از همه از موسی، عیسی، آزر، 

  :، عمر، مانی، خضر، سلیمان و یوسف نام برده است)ع(، مهدي)ع(، علی)ص(پیامبر

  خود چو دم خـر گرفت شیری داد و سیع تركی          ابلـهـــــروت از بــاد ب شکلــتضـد تـرسـا 

  دیپدی در دامـــن آخـــر زمــــان آمد ـیمهددست داد           ـمیمــــر پـاك ــنیآستی از ـیسیع

  يدریحانصاف را چون  نیحساعتقاد          معدلـت را چون  ـوسـفي محـمــد خلــق احمـد نـام یا

  کــــرّار ــــدریحي بـــه بـخـشــش چــو وـــش چـــو احـمـــد مـــرســـل          ي بــه دانا

  

اشاره به اساطیر ملی و قهرمانان شاهنامه، در شعر سبک عراقی فراوان است و اغلب در تشبیهات معیاري براي سنجش و نمودن قدرت  -4 
انوري هم از قهرمانان شاهنامه به عنوان مشبه به . این قهرمانان اساطیري برتر استو ممدوح در بیشتر مواقع از  رندیگ یمو شکوه ممدوح قرار 

  :نشاند یمو آنها را در فرا دست  کاهد ینماما اغلب از شکوه آنها  کند یماستفاده 

  )9: 1376انوري، (ژالـه سپــر بـرف ببــرد از کتف کوه      چون رستم نیسان بخم آورد کمان را 

  )108: همان(س معجــز مــوســی      مـرکـب از نـوع رخـش رستــم بـاد      رمحـت از جنـ

  )331: همان(نباشـد منتظــم بـی کلـک تـو ملک      حدیث رستـم است و رخـش رستـم      

  )435: همان(تو بر پشت رخشی چو رستم خرامان      به کـف ذوالفقاري چو حیــدر گرفتـه     
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ي شاهنامه در اشعار وي نسبت به اشعار انوري تنوع ها تیشخصي شاهنامه بهره برده است اما ها داستانیز از اساطیر و بهاءالدین ساوجی ن
  .بیشتري دارد

  تن ز سر دستان نهاد نییروچرخ  بشینهاز          غیترستـم عـدل تـو تا بر زال ظلم آهخت 

  کاموسـم رستـم صـورت نبنـدد از رس کهی        معن ـنیا دیسـراسپهـر زال بـه دستــان 

  

با تشبیه آنها به قهرمانان  ها ماهي شعر انوري که بها نیز بدان تمایل دارد؛ شخصیت بخشیدن به امور عقلی و اسامی ها یژگیویکی از 
شعر بهاء کاربرد زیادي یافته که البته بسامد باالیی ندارد ولی در ) در نمونۀ باال» رستم نیسان«مانند (ي شاهنامه است ها تیشخصاساطیري و 

  ) است مثل رستم عدل در نمونه قبلی

  

  :گیرينتیجه

بهاء الدین، زبان روان، سخته و . را داراست) سبک عراقی(ي سبکی قرون هفتم و هشتم هجريها یژگیواشعار بهاءالدین ساوجی، همۀ 
نات بارز اشعار انوري است پختۀ قصاید انوري و شگردهاي روایی و طرح قصیده سرایی داستان گونۀ مبت نی بر گفتگوي وي را که از محس

برگزیده و با عذوبت و دلنشینی اشعار ظهیر فاریابی، شکوه و طمطراق قصاید خاقانی و طنین قصاید امیر معزّي در آمیخته و قصایدي زیبا 
، هم از نواي دلنشین موسیقی بیرونی و کند یمزلی آفریده که با وجود مدحی بودن، خواننده را هم مجذوب ظرافتها و عواطف لطیف تصاویر غ

به عبارتی . دینما یمو  هم مبهوت ساختار استوار و هنرمندانۀ خود  سازد یمي معنوي بهره مند ها تناسبو ) وزن و انواع جناس و سجع(درونی 
  .دیگر قصاید بهاء الدین ساوجی، آمیزه اي از قصیده و غزل و حکایت است
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٢٥٠  

  پورهاي دفاع مقدس در شعر قیصر امینجلوه
  1بهرام شعبانی

  :چکیده

، همیشه با واقعیتی هولناك به نام جنگ روبرو بوده سرزمین ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و تاریخ هزاران ساله اش  
آن چه مسلّم است، این است که در . است به همراه داشته نیز دستاوردهاي مثبتی ر عواقب وخیمو این واقعیت هولناك، عالوه ب

در زمان هاي  د واني ملموس جنگ دست و پنجه نرم کردهتمامی این وقایع، این مردم شجاع ایران بوده اند که با واقعیت ها
، قهرمانانی نیز با همزمان با این فداکاري ها .مختلف، قهرمانان بسیاري  در دفاع از مرزهاي میهن، به این سرزمین تقدیم نموده اند

ر یا به تعبیري، شعر جنگ و به بیان مناسب ت هاحماسه ها را خلق کرده اند اینو حماسههنر به جنگ دشمن تاخته اندمرکب اندیشه و 
از  است که به لحاظ ادبی و ملی ادبیات پایداري، در بیش تر دوره هاي تاریخی ایران، نوعی از انواع ادبی فارسی را شکل داده

   :این نوع ادبی هم آن زمان که حنظلۀ بادغیسی از نخستین شاعران پارسی گوي می گفت. قداست و ارزش باالیی برخوردار است

  یا چو مردانت مرگ رویاروي                  یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه 

و هم بعدها که حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسۀ عظیم و ملی ایرانیان را آفرید و در حقیقت تاریخ گذشتۀ ایران و زبان فارسی 
بیات دفاع مقدس را احیا نمود، و هم حتی در دورة قاجار که فتحعلی خان صباي کاشانی شهنشاه نامه را سرود و هم امروز که اد

اما آن چه امروزه در  .جایگاه خود را در تاریخ ادب فارسی پیدا نموده است، همواره از انواع مهم ادب فارسی به شمار آمده است
 ه می شودادب فارسی، تحت عنوان شعر جنگ یا به تعبیري، ادبیات پایداري و به تعبیري مناسب تر ادبیات دفاع مقدس، شناخت

فرهنگی در حوزه هاي مختلف ادبی است که بعد از یکی از رویدادهاي مهم عصر  -ا پشتوانه هاي عمیق دینیجریانی هنري ب
نصراهللا مردانی، قیصر : حاضر؛ یعنی هشت سال دفاع مقدس مردم ایران در برابر دشمن نابرابر، شکل گرفته است و شاعرانی چون

ار کاکایی، سیمین دخت وحیدي و امین پور، علیرضا قزوه، سید حسن حسینی، محمد رضا عب در این نوع ... دالملکیان، عبدالجب
س را در شعر مرحوم قیصر امین پور که هم در میدان .ادبی شعرسروده اند نگارنده در این مقاله بر آن است تا جلوه هاي دفاع مقد

  .   ود، بررسی نمایدعمل و هم در میدان قلم از شاعران شاخص و قابل مطالعۀ این نوع ادبی به شمار می ر

  

س :کلید واژه ها س، مفاهیم دفاع مقد س، قیصر امین پور، اصطالحات دفاع مقد ادبیات دفاع مقد.  

                                                        
 bahram.shaabani@gmail.com استادیار دانشگاه جهرم، - 1
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  مقدمه - 1

سرزمین ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و تاریخ هزاران ساله اش، همیشه با واقعیتی هولناك به نام جنگ روبرو بوده و 
اجتماعی، مشکالت اقتصادي، معضالت  -ه بر عواقب وخیمی چون شکست، ویرانی، ناامنی هاي روانیاین واقعیت هولناك، عالو

را نیز به همراه داشته ... نظامی و  -، دستاوردهاي مثبتی همچون پیروزي، تمرین شهامت و اقتدار، ورزیدگی سیاسی...اجتماعی و 
فته و گاه نیز در اثر بی لیاقتی هاي حاکمان، بخش هاي ارزشمندي از مرزهاي ایران گاه تا ترکستان و روم و مصر امتداد یا. است

س به تصرف دشمنان درآمده است آن چه مسلّم است، این است که در تمامی این وقایع، این مردم شجاع ایران . این سرزمین مقد
ي مختلف، قهرمانان بسیاري  در دفاع بوده اند که با واقعیت هاي ملموس جنگ دست و پنجه نرم کرده اند و در نتیجه در زمان ها

  .از میهن، به قلّه هاي بلند جانفشانی و شهادت نایل آمده اند

همزمان با این فداکاري ها و جانفشانی ها، قهرمانانی نیز با مرکب اندیشه و هنر به جنگ دشمن تاخته اند و با تبیین رشادت هاي 
این حماسه ها نیز به تبع فداکاري هايِ شهیدان راه استقالل و عظمت . اندپهلوانان میهن، حماسه هاي ادبی ماندگاري آفریده 

سرزمین ایران، ارزش یافته و بخش هاي زیبا، غرورآفرین و ماندگاري از تاریخ و ادب ایران را ترسیم نموده است و حماسه یا به 
ریخی ایران، نوعی از انواع ادبی فارسی را شکل تعبیري، شعر جنگ و به بیان مناسب تر ادبیات پایداري، در بیش تر دوره هاي تا

داده و برگ برگ این نوع ادبی، چه به لحاظ ترسیم رشادت ها و آیین هاي پهلوانی و رزم و چه به لحاظ کمک به غناي شعر 
ارسی گوي این نوع ادبی هم آن زمان که حنظلۀ بادغیسی از نخستین شاعران پ. فارسی، از قداست و ارزش باالیی برخوردار است

  :می گفت

  )56: 1368صفا، (یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه                   یا چو مردانت مرگ رویاروي

و هم بعدها که حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسۀ عظیم و ملّی ایرانیان را آفرید و در حقیقت تاریخ گذشتۀ ایران و زبان فارسی 
به لحاظ «ه فتحعلی خان صباي کاشانی شهنشاه نامه را که به اعتقاد برخی از محققین را احیا نمود، و هم حتی در دورة قاجار ک

س جایگاه ) 111: 1385مرتضوي، (» .هنري بهترینِ تقلیدهاي شاهنامۀ فردوسی است می سرود  و هم امروز که ادبیات دفاع مقد
  . رسی به شمار آمده و می آیدخود را در تاریخ ادب فارسی پیدا نموده است، همواره از انواع مهم ادب فا

اما آن چه امروزه در ادب فارسی، تحت عنوان شعر جنگ یا به تعبیري، ادبیات پایداري و به تعبیري مناسب تر ادبیات دفاع 
ل باشد، جریانی هنري با پشتوانه هاي عمیق  س، شناخته می شود و می تواند براي نسل هاي آینده ملموس، آموزنده و قابل تأم مقد

س  -دینی فرهنگی در حوزه هاي مختلف ادبی است که بعد از یکی از رویدادهاي مهم عصر حاضر؛ یعنی هشت سال دفاع مقد
مردمِ ایران در برابر دشمن نابرابر شکل گرفته و شاعرانی چون قیصر امین پور، سید حسن حسینی، علی موسوي گرمارودي، نصراهللا 

  .    ی نموده انددر این نوع ادبی شعرسرای... مردانی و

س، هم به لحاظ خلق آثار جدید و هم به لحاظ بررسی و شناخت ویژگی هاي آن از ضرورت  پرداختن به ادبیات دفاع مقد
این نوع ادبی پاره اي ارزشمند از پیکرة ادبی جامعۀ ماست «هاي حیات ادبی جامعۀ ایران است؛ چرا که به اعتقاد برخی از محققین، 

همچنین . مصداق واقعی آن می تواند زمینۀ فراموشی و یا از بین رفتن عناصري ارزشمند از آن را فراهم نماید و فاصله گرفتن از
س می تواند در باروري و تعمیق حرکت هاي الهام گرفته از انقالب اسالمی ایران نقش مؤثّري ایفا نماید و  انتقال آثار دفاع مقد

9-15: 1380سنگري، (» .س در وقایع مشابه آینده نیز به کار می آیدانتقال ارزشهاي الهی نهفته در دفاع مقد(  

  :  برخی از محققین نیز عنوان شعر جنگ را براي این نوع ادبی مناسب دیده، ویژگی هاي آن را چنین برشمرده اند
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کرده اند سروده شده  اغلب به وسیلۀ شاعران غیرحرفه اي و بی نام و نشانی که در جبهه هاي جنگ ایران و عراق جانبازي -«
  .است

از مایه هاي اعتقادات و باورهاي اسالمی سرشار است و رمزها و سمبل هاي آن اکثراً در چهارچوب باورهاي شیعی و  -
 .اسالمی قرار دارد

 .خصلت اصلی این منظومه ها کوتاهی آنهاست و از منظومه هاي بلند دربارة جنگ چندان خبري نیست -

 .صی را رواج داده است که اغلب عربی است و آیات و احادیث در آن جایی عمده دارداین شعر واژگان خا -

 .شعر حق و شعر مبارزه بر ضد باطل یعنی دشمن ایران زمین است -

 .سرایندگان آن از تمامی طبقات جامعه تشکیل شده اند و به عبارتی شعر توده هاست -

 .ه قابل لمس استاز آرایش هاي لفظی و معنوي تهی است و براي هم -

 . توأم با پدیده هاي اخالقی و دینی است و حتی یک لفظ سبک و غیر اخالقی در آن پیدا نمی شود -

به مقتضاي برخورداري از باورهاي اسالمی و ملّی، بیگانه ستیز، استقالل جو، رهایی بخش، ضد سلطه گري و ضد  -
 .امپریالیستی است

  )363: 1380رستگار فسایی، (» .جسور و شجاع استپرتحرّك، حرکت آفرین، پرتهاجم و  -

از منظر ادب «: و برخی میان ادب مقاومت و ادب جنگ به ویژه از جنبۀ نگاه به موضوعات این نوع ادبی، تفاوت قائل شده اند
ر ادب جنگ، مقاومت، پایداري، دفاع، جنگیدن، کشتن، ویران کردن و کشته شدن موضوعاتی با ارزش تلقّی می شود، اما از منظ

  )9: 1380کاکایی، (» .همین موضوعات، ضد ارزش، منفی، نفرت آور و سبعانه است

مناسب ترین عنوانی است که می توان براي مقوالت گوناگون جنگ هشت ساله » ادبیات دفاع مقدس«با توجه به مباحث فوق، 
در برابر نگاه ملیون ها عراقی،  1359شهریور  26صدام حسین، رئیس جمهور خطا کار وقت عراق، در «انتخاب کرد؛ چرا که 

الجزایر را پاره کرد و با یک زمینه سازي روانی، فضاي ذهنی مردم عراق را براي پذیرش جنگ آماده  1975قرارداد 
ض همه جانبه و سراسري ارتش عراق به فرودگاه هاي داخلی و بین«و ) 9: 1380سنگري، .(نمود  ظهر گرم سی و یکم شهریور، تعرّ

س ایران را اشغال  ي، مناطق وسیعی از خاك مقد المللی و مرزهاي جنوب و غرب کشور ایران را آغاز و بدون برخورد با مانعی جد
مردم ایران به ویژه نسل شکفته در عصر انقالب، با « و در مقابل ) 10: پیشین(».کرد و خیال خام فتح تهران را در سر می پروراند

ات کم، ماشین جنگی غول پیکر عراق را متوقّف و زمین گیر کرد و همین مبارزة توأم با ایمان، به افتخاراتی شور و ایمان و با امکان
ملّی از جمله عملیات غرورآفرین شکست حصر آبادان با نام عملیات ثامن االئمه و آزادسازي خرمشهر با عملیات فتح المبین منجر 

  ) 10: پیشین(» .شد

س - 2 شعر دفاع مقد  

س، الزم است ابتدا به شعر عصر انقالب مرور مختصري داشته باشیمبراي  این نوع شعر همگام با شکل . بررسی شعر دفاع مقد
در راهپیمایی ها و تظاهرات . گیري نهضت اسالمی در سال هاي پایانی حکومت رژیم سابق پا گرفت و مسیر خود را مشخص کرد
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ز دستاوردهاي نهضت، شعر گفتند و ارزشهاي نوین حرکت مردمی را که عمدتاً جنبه روزهاي انقالب، بسیاري از شاعران با الهام ا
ت این آثار فزونی یافت و .        هاي حماسی، عرفانی و دینی داشت، در شعر خود منعکس کردند پس از پیروزي انقالب کمی

چیزي از پیروزي انقالب نمی گذشت ) 204: 1382یاحقی،. (رشادت ها و ازخودگذشتگی هاي نسل انقالب را در خود بازتاب داد
از همان ابتداي جنگ، پشتوانه . که رژیم بعث عراق با تجاوز آشکار به مرزهاي ایران، جنگی تمام عیار را علیه کشورمان آغاز کرد

، )ره(ت به امام خمینی هایی چون ایمان به اسالم وتشیع، پیوند قلب و اندیشۀ ایرانیان به کربالي حسینی و ارادت عاشقانۀ جوانان نسب
س متعهد ساخت؛ این سروده ها که نخستین نمونه هاي آن  نسلی از شاعران و نویسندگان را به سرودن ونوشتن با موضوع دفاع مقد
کمتر از یک هفته پس از آغاز جنگ چهره نمایاند، ساده و روان و بیش تر با هدف دعوت به قیام و مبارزه با دشمن و در فضایی 

  ) 16: 1380سنگري،.(نه و برانگیزاننده، خلق شدندرجزگو

  :شعر زیر حدوداً دو ماه پس از شروع جنگ سروده شده که در این جا یک بند آن نقل می شود   

  اي مسلمان زمان ستیز است

  خصم دین در فرار و گریز است

  موسم همت و جست و خیز است

  دشت ایران زمین الله ریز است

  یام استاز شهیدان به ما این پ

  )18: نقل از پیشین.( راه حق راه صلح و قیام است

س به ویژه در آغاز، بیش تر توسط شاعرانی گمنام سروده می شد و شعارگونه بود و از جهات زبانی و معنایی     شعر دفاع مقد
ه و مبهم، صراحت بیان و ویژگی هایی هایی داشت؛ سادگی، وجود نقص هاي وزنی، نبود انسجام شعري، استفاده از مضامین پیچید

پرهیز از تمثیل و نمادگرایی، استفاده از مضامین و قالب هاي شعري گذشتگان، پیروي از شیوه هاي شعر نو نیمایی، استفاده از قالب 
که  همچنین سرایندة این اشعار اغلب مردان بودند و از آن جا. هاي چون مثنوي و اوزان بلند، از ویژگی هاي زبانی این شعار است

  . این نوع شعري، بیش تر شعري معنا گراست، به زبان این اشعار ایرادات بیش تري می توان وارد دانست

ترسیم فضاي رجز گونه و برانگیزاننده، استفاده از اسطوره هاي ملی و روحیۀ وطن دوستی همراه با باورهاي شیعی، الهام از    
، خود اتّهامی و اظهار شرمساري در مقابل فداکاري  و ایمان رزمندگان، انتقاد از فرهنگ عاشورا در قالب ترکیبات و تعبیراتی تازه

بی توجهی به ارزش ها و دنیاطلبی برخی طبقات اجتماعی، استفاده از مفاهیم دینی و اسالمی رایج در جنگ همچون کربال، 
ت شهادت و باور واقعی شاعران... صاحب الزّمان، ولی عصر، المهدي، و به ارزشهاي رایج در جنگ علیه دشمن از  ، محوری

س است که به آن جایگاه و قداست خاصی بخشیده و چشم پوشی بسیاري از خوانندگان از  ویژگی هاي محتوایی شعر دفاع مقد
  .  ایرادات احتمالی این اشعار را باعث گردیده است

  

  شاعران دفاع مقدس - 3
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س و شعر پس از جنگ اگر شعر انقالب اسالمی را به سه بخش شعر     اوایل انقالب، شعر دوران جنگ هشت ساله یا دفاع مقد
تقسیم نماییم، در می یابیم که تعداد کم تري از این شاعران در اوایل انقالب اسالمی و قبل از آن، با محوریت مفاهیمی چون 

ختند که از جملۀ آنان می توان به شاعرانی به بیان تجربیات خود می پردا... مبارزه، توصیف تظاهرات و درگیري هاي خیابانی و
اینان عالوه بر مسائل . اشاره کرد... چون علی موسوي گرمارودي، مشفق کاشانی، مهرداد اوستا، طاهرة صفّارزاده، قیصر امین پور و

س نیز پرداخته اند انقالب اسالمی، بعد تر به شعر دفاع مقد .  

س     نامیده می شود، اغلب توسط چهره هایی ناشناخته یا کم تر شناخته شده که ابتدا اما آن چه به طور خاص شعر دفاع مقد
ظاهر شدند شکل گرفته که کم کم در اثر تجربه اندوزي شاعرانش، » صبح آزادگان«و » جمهوري اسالمی«در روزنامه هایی چون 

  . به سبکی خاص یا مکتبی قابل مطالعه تبدیل شده است

پور، حسن حسینی، یوسف علی میرشکّاك، سهیل محمودي، غالمرضا رحمدل، نصراهللا مردانی، طه احمد عزیزي، قیصر امین   
د مهدي شجاعی و دي، سی از پیش کسوتان این نوع شعري به ... حجازي، محمدرضا سهرابی نژاد، حمید سبزواري، محمد علی محم

ر شعاري می سرودند و کم کم با ممارست، استفاده از شیوة اینان ابتدا در سال هاي آغازین جنگ به زبانی ساده شع. شمار می روند
به بعد به موفقیت هایی در عرصۀ شعر  64نو نیمایی و الگوپذیري از شاعرانی چون بیدل دهلوي و سهراب سپهري، از سال هاي 

  )58: پیشین.(دست یافته، به تدریج با نوعی شتاب و التهاب دفترهاي شعر خود را عرضه نمودند

دي از این شاعران، شعر را به سنگرها بردند و با استشمام بوي باروت و دود ناشی از بمباران ها واقعیت جنگ را در عمل تعدا   
بسیاري از نوجوانان جبهه و جنگ، شاید . آزمودند و مضمون ها و تصاویر بکري از واقعیت هاي خشن زندگی به آنان الهام گردید

و لحظه هاي عارفانه اي که برایشان پیش می آمد، پس از بازگشت از جبهه به شاعري روي با الهام از صحنه هاي تکان دهنده 
  )      205: 1382یاحقی، .(آوردند و پس از کنار گذاشتن تفنگ سالح قلم را برگرفتند

تهییج احساسات ملّی و  در کنار این گروه، شاعرانی از نسل پیشین نیز بیش تر با استفاده از مضامین و نمادهاي ملّی و به منظور   
. بیان واقعیت هاي جنگ، اشعاري سروده اند که از جملۀ آن ها شهریار، سیمین بهبهانی و مهدي اخوان ثالث را می توان نام برد

س، با ارزش و قابل ستایش تلقّی گردیده، اما چندان نمی توان آنان را از شاعران  هرچند ورود این گروه به حوزة شعر دفاع مقد
س به شمار آورددفا ع مقد.  

  قیصر امین پور - 4

س است که به گفتۀ خودش در دوم     قیصر امین پور یکی از چهره هاي شاخص ادبیات انقالب اسالمی به ویژه شعر دفاع مقد
و تحصیالت ابتدایی را در گتوند و دوره هاي راهنمایی . در گتوند از توابع شهرستان دزفول متولد شد 1338اردیبهشت ماه 

امین .(همزمان با پیروزي انقالب در دانشگاه تهران در رشتۀ دامپزشکی دانشجو شد 57در سال . دبیرستان را در دزفول سپري کرد
پس از یک سال تحصیل در این رشته از آن منصرف شد و در رشتۀ جامعه شناسی ادامه تحصیل داد و بعد از ) 2589: 1386پور، 

در همین سال ها در جلساتی ادبی با حضور علی موسوي گرمارودي . شته، وارد دانشکدة ادبیات شدبا تغییر ر  63چند سال در سال 
حوزة هنري سازمان تبلیغات «و بعدها » حوزة اندیشه  و هنر اسالمی«شرکت می کرد و از همین جا بود که ... و طاهرة صفّارزاده و

) 280: پیشین.( مسئولیت جلسات شعر اي حوزه را بر عهده گرفتندشکل گرفت و قیصر همراه با مرحوم سید حسن حسینی » اسالمی
مجلۀ سروش نوجوان را راه » حسن احمدي«و » فریدون عموزادة خلیلی«وي بعدها از حوزة هنري جدا شد و با گروهی از جمله 

باقري، سپیدة کاشانی، در سال هاي فعالیت در حوزة هنري با کسانی چون سلمان هراتی، سید حسن حسینی، ساعد . اندازي کرد
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به جبهه ها می رفتند و با خواندن شعرهاي حماسی در رزمندگان اثر می ... مهرداد اوستا، حسن اسرافیلی، سهیل محمودي و
. وارد مقطع دکتري شد و تدریس دانشگاهی را در دانشگاه هاي الزّهرا و تهران آغاز کرد 76او در سال ) 285: پیشین.(گذاشتند

پس از  86سالگی در آبان  48به سختی گذشت و سرانجام وي در  1377مر امین پور در اثر سانحل رانندگی سال دهۀ پایانی ع
  .عمري کوتاه اما پربار، دیده از جهان فانی فروبست و به سراي باقی شتافت

    

  شعر قیصر امین پور      - 5

تقریباً ما در مدرسه با همین بچه ها که « : می گوید 56قیصر در مصاحبه اي راجع به فضاي دبیرستان هاي دزفول در سال  
جلسات سخنرانی و شعرخوانی داشتیم، چه شعرهاي خودمان و چه . عرض کردم، جلساتی داشتیم، تقریباً گروه هاي نخبه اي بودند

جمالت بیانگر  این) 266: پیشین.(شعرهاي دیگران را می خواندیم، فضاي خصوصی مناسبی را براي خودمان ایجاد کرده بودیم
اما قیصر کار شعر را چند سال بعد؛ یعنی با . عالقۀ وي به جلسات شعر خوانی و احیاناً شروع شعرسرایی او در هیجده سالگی است

در محضر پیش کسوتانی ... شروع فعالیت حوزة هنري، همراه با دوستانش مرحوم سید حسن حسینی، کاظم چلیبا، حبیب صادقی و
در این دوران هم اشعار دیگران را بررسی  و منتشر می کرد و هم خود . به طور رسمی آغاز کرد...  ه وچون طاهرة صفارزاد

بود که خود در بارة » تنفّس صبح«و » در کوچۀ آفتاب«حاصل این ممارست ها دو مجموعه شعر با عناوین . ممارست شعر می نمود
در کوچۀ «راضی شدیم که یک مجموعه رباعی، دوبیتی به نام  63بعد از کش و قوس هاي فراوان باالخره تا «: آن می گوید

را در همان سال یا چند ماه بعد منتشر کردم، » تنفّس صبح«بعد از آن دیگر مزه اش زیر زبانمان رفت و کتاب . منتشر کنیم» آفتاب
) 286: پیشین(».به پس از انقالب بودبعضی از آن ها را انتخاب کردم و بعضی هم مربوط . که مجموعۀ کارهاي قبل از انقالبم بود

مثل چشمه مثل «مجموعۀ  1368در سال . را منتشر کرد» طوفان در پرانتز«و نثر ادبی » ظهر روز دهم«منظومۀ  1365سپس در سال 
شگاه همزمان با شروع تدریس در دان 1370در سال . را دریافت کرد» مرغ آمین بلورین«را براي نوجوانان منتشر و جایزة » رود 

، در »آینه هاي ناگهان«مجموعۀ  1372در سال . را منتشر کرد» گفت وگو هاي بی گفت و گو «و » بی بال پریدن«تهران، نثر ادبی 
، در سال »گلها همه آفتاب گردانند«مجموعۀ  1380، در سال »گزینۀ اشعار« 1378، در سال »به قول پرستو«مجموعۀ  1375سال 
را منتشر کرد و » دستور زبان عشق«و سرانجام در آخرین سال زندگی کوتاه اما پربارش مجموعۀ  »شعر و کودکی«مجموعۀ  1385

  . در چهل و هشت سالگی با عنوان شاعري شاخص و محبوب جایش در تاریخ ادبیات معاصرایران خالی شد

ل و جالب توجه است    ین پور از سال هاي بسیار دور شعر می ام«: در بارة شعر قیصر، نطر استاد تقی پور نامداریان قابل تأم
از همان موقع قیصر شعر می گفت، اما . گفت و من ایشان را شاید از سال هاي اولیۀ انقالب و از دوران دانشجویی اش می شناختم

که امین  هر شاعري که در ابتداي راه شعر می گوید و اشعارش سیر تکاملی دارد، در جایی می ایستد و تکرار می شود؛ در صورتی
و می ... پور شعرش خیلی زود به تکامل و تعالی رسید و با تغییر و تحوالتی که از سر می گذراند، همچنان رو به تکامل داشت

او را بیش از دیگر آثارش » اینه هاي ناگهان« خود من کتاب. توانست باز هم صورت هاي جدید و بدیع دیگري در شعر خلق کند
شاید این تعهد در مجموعه هاي اولیه اش، بیش تر تعهدي بود که  -اگر این تعهد اجتماعی باشد -مدر بحث تعهد ه. می پسندم

نسبت به انقالب اسالمی و به خصوص نسبت به کسانی که به جبهه ها می رفتند و می جنگیدند، خیلی محسوس تر و پر رنگ تر 
امین پور در پی کشف فضاهاي تازه در شعر و برخی حقیقت ها بود در این مقطع، . البته آن شرایط تغییر کرد و جنگ تمام شد. بود

  )  61: 1386پورنامداریان، (» .که فقط در شعر می تواند مطرح و بیان شود
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دیگر صاحب نظران نزدیک به او نیز، سادگی، روانی و صمیمیت و خودمانی بودن را از ویژگی هاي اصلی زبان شعر امین    
همه می .مان فارسی روشن و ساده اما استوار و مصمم، از دفاع از آسمان و حریم سرزمین، سخن می گفتبا ه« : پور دانسته اند

و برخی به ایهام هاي حافظ گونه اش اشاره کرده ) 71: 1386حبیبی، (».فهمیدند و می فهمند، چون به زبان مردم سخن می گفت
مدیون ایهام ... د و جوشش و استادي و آشنایی به چم و خم هاي زبان، در تمام این دستاورد ها، قیصر غیر از قریحۀ خدادا«: اند

  ) 220: 1386موسوي گرمارودي، (» .هاي بسیار ماهرانه است که حافظ وار از آن بهره برده است

  

  قیصر امین پور و شعر دفاع مقدس - 6

س به شمار می آیدقیصر امین پور بی تردید یکی از بنیان گذاران و از چهره هاي شاخص و اصلی ش    او از . عر دفاع مقد
کسانی است که جنگ را هم در زادگاهش لمس کرده و هم به عنوان یک هنرمند، یار همراه و مشوق رزمندگان جنگ هشت 

امین پور همان طور که اشاره شد در سال هاي ابتدایی جنگ همراه با شاعرانی چون سلمان هراتی، سید حسن . ساله بوده است
به جبهه هاي مختلف ... ساعد باقري، سهیل محمودي، مشفق کاشانی، نصراهللا مردانی، حسین اسرافیلی، سپیدة کاشانی وحسینی، 

حاصل این کار، ) 285: 1386امین پور، .( می رفتند و با خواندن اشعار حماسی و هیجانی، رزمندگان را تحت تأثیر قرار می دادند
به چاپ رسیدند و تعداد زیادي  63بود که هر دو در سال » تنفّس صبح«و » در کوچۀ آفتاب«خلق اولین مجموعه شعرهاي او؛ یعنی 

س را شامل می شوند از اشعار مربوط به دفاع مقد.  

س را در بر دارد که » تنفّس صبح« در میان مجموعه هاي شعري امین پور، مجموعۀ     4بیش ترین اشعار مربوط به دفاع مقد 
دوبیتی و تعدادي رباعی  15نیز » در کوچۀ آفتاب«از مجموعۀ . شعر نو نیمایی را شامل می شود 3غزل و  8رباعی،  14دوبیتی، 

س است دستور «غزل و مجموعۀ  1رباعی و 1» آینه هاي ناگهان«از مجموعه هاي بعدي نیز مجموعۀ . مربوط به ارزش هاي دفاع مقد
به مسائل مربوط به دفاع ) 3(و طرحی براي صلح) 2(طرحی براي صلح، )1(طرحی براي صلح «شعر نو با عناوین  3» زبان عشق

س اشاره دارد مقد  .  

دوبیتی و رباعی از قالب هاي شعري مورد عالقۀ امین پور است؛ به طوري که در اغلب مجموعه هاي شعري او این دو قالب    
خاص در برگیرندة دوبیتی ها و رباعیات اوست که در  به طوري» در کوچۀ آفتاب«یافت می شود، اما اولین مجموعه شعر او؛ یعنی 

امین .( نیز تعدادي ازاین اشعار به چاپ رسیده است» تنفّس صبح«با عنوان » در کوچۀ آفتاب«و » تنفّس صبح«گزیدة دو دفتر شعرِ 
اده از اصطالحات و این اشعار اولین سروده هاي امین پور به حساب می آیند و سادگی، روانی، استف)) 52 -76: 1379پور، 

  :و به کارگیري تشبیهات ساده از ویژگی هاي آن است» اللۀ پرپر«، »شهید«ترکیبات رایج آن زمان مانند 

  مبـادا خـویـشتـن را واگـذاریـم                   امام خویش را تنها گذاریم

  )74: پیشین(ز خون هر شهیدي الله اي رست                  مبـادا روي الله پـا گذاریم

  بیا اي دل از این جا پر بگیریم                    ره کاشانمۀ دیگر بگیریم

  ) 75: پیشین(بیـا گم کردة دیرین خودئ را                     سراغ از اللۀ پرپر بگیریم
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ا    خنیاگري «میزي هاي خاصی مانندرباعیات البتّه به نسبت دوبیتی ها اشعاري پیچیده ترند و گاه استعاره ها، تشخیص ها و حس
  :، در آن دیده می شود»و جشن آفتاب» آشامیدن حادثه«، »رقص دود«، »آتش

  موسیقی شهـر بانـگ رودارود است               خنیاگـري آتـش و رقـص دود است

  )67: پیشین(بر خاك خرابه ها بخوان قصۀ جنگ              از چشم عروسکی که خون آلود است

  را چو ز نسل نور می نامیدند               رفتند و به کوي دوست آرامیدندخود 

  )65: پیشین(سیراب شدند زانکه در اوج عطش               آن حـادثه را بـه شـوق آشامیدند

س امین پور اما به نسبت رباعیات و دوبیتی هایش شاعرانه تر و قابل تأمل تر اس    لین نکته اي . تغزلیات مرتبط با دفاع مقداو
که با خواندن این غزلیات به ذهن خواننده می آید، استفادة هنرمندانۀ شاعر از مضامین شعري گذشتگان  یا به اصطالح، مضمون 

در ابیات زیر از دو غزل وي، مضمون زین خالی، گَرد و مرد در مصرع اول، ترکیبات گوي بردن و نرد باختن در بیت . گیري است
عاستدوم و تعبی ر ستمِ بیش ازبیگانۀ آشنا در بیت آخر شاهد این مد :  

ردي نه مردي              دال زین غم ار خون نگردي نه مردي   براین زیـن خالی نه گَ

  )35: 1379امین پور، (تو بردي ز من گوي در عشق بازي             ولی باختم من چه نردي چه نردي...

  ا                پیچید در زمانه طنین صداي ماآغاز شـد حمـاسۀ بـی انتـهاي مـ

  )39: پیشین(دردا و حسرتا که ز بیگانه هم ربود             در این میانه گوي ستم آشناي ما...

همچنین این اشعار بیانگر نگاه آشنا با شعر شاعر و نوید بخش شاعري صاحب ذوق و رو به کمال است که در آینده می    
  . اي شاخص شعر معاصر باشدتواند از چهره ه

  شب عبور شمـا را شهـاب الزم نیست            که با حضور شما آفتاب الزم نیست

  )27: پیشین(خیال دار تو را خصم از چه می بافد            گلوي شوق که باشد طناب الزم نیست...

  می آید ز جـاده هاي خطر بـوي یـال می آید             کسی از آن سوي مرز محال

  ز بس فرشته به تشییع الله آمد و رفت             صداي مبهم برخورد بال می آید

  )33: پیشین( بـه لحظه لحظۀ روزهاي سـرخ قسم               که بوي سبزترین فصل سال می آید

ري آرایه هایی چون مضمون گیري از اشعار گذشتگان، استفاده از الفاظ و ظرفیت هاي مذهبی زبان فارسی، به کارگی   
، استفاده از ...، استفاده از برخی ترکیبات متداول زبان مانند بوي کافري، در زمانه پیچیدن و...حسامیزي، تشبیه، تضاد، تشخیص و

یر ، استفاده از برخی واژه هاي نظامی نظ...واژ هاي رایج آن زمان مانند الله، تشییع، خانۀ آالله ها، تسلیت گفتن، آژیر قرمز و 
س امین پور است... تفنگ، فشنگ، موشک و از ویژگی زبانی غزلیات مرتبط با دفاع مقد.  
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به لحاظ محتوایی نیز این غزلیات اغلب در توصیف رزمندگان و دالوري هاي آنان، توصیف شهید و شهادت، سرزدن به    
  . تخانواده هاي شهدا و تسلیت گویی به آن ها و دفاع از مسیر انقالب اسالمی اس

س از جمله قیصر امین پور بوده است؛ در دو مجموعۀ    ه و استفادة شاعران دفاع مقدو » تنفّس صبح«شیوة نیمایی نیز مورد توج
س آمده است 3هر کدام » دستور زبان عشق« معروف » شعري براي جنگ«بی تردید شعر نیماییِ . شعر نیمایی مرتبط با دفاع مقد

سِ امین پور قلمداد می شود که در این جا ابتدا به بررسی آن می پردازیمترین و قابل توجه ترین شع ر مرتبط با دفاع مقد .  

و در شهر دزفول سروده است و با آن که این شعر از اشعار  59امین پور این شعر را در ماه هاي اول جنگ؛ یعنی اسفند    
واقعی جنگ آن هم در آغازین ماه هاي آن و در شهري چون ابتدایی و سادة او محسوب می شود، اما به لحاظ توصیف فضاي 

سادگی، روانی، استفادة اندك از آرایه هایی چون تشبیه و استعاره، . دزفول بی تردید در تاریخ ادبیات ایران به یادگار خواهد ماند
جنگ زدة دزفول، ویژگی اصلی و استفاده از الفاظ رایج جنگ از ویژگی هاي زبانی و توصیف واقعی، صادقانه و مؤمنانه شهر 

  : این شعر با توصیه به ستیز و نبرد با دشمن، با زبانی ساده آغاز می شود. محتوایی آن به حساب می آید

دیگر / باید زمین گذاشت قلم ها را/ گفتم/ دیگر قلم زبان دلم نیست/ دیدم نمی شود/ شعري براي جنگ بگویم/ می خواستم 
  ) 20: پیشین.(با واژة فشنگ/ از لولۀ تفنگم بخوانم/ باید براي جنگ/ باید سالح تیز تري برداشت /سالح سرد سخن کارساز نیست

  : و با توصیف خرابی هاي جنگ در شهر دزفول ادامه می یابد   

اما / دیدم که لفظ ناخوش موشک را باید به کار برد/ شعري براي شهر خودم دزفول/ می خواستم شعري براي جنگ بگویم
چون خانه / بگذار شعر من هم/ از خانه هاي شهر که بهتر نیست/ گفتم که بیت ناقص شعرم/ زیبایی کالم مرا می کاستموشک 

  )   21: پیشین.(خرد و خراب باشد و خون آود/ هاي خاکی مردم 

  : فضاي شهر پروحشت و اضطراب است و ترس از حملۀ هواپیماهاي دشمن همه جا را تاریک کرده   

: پیشین.(حتی ز نور روزنه بیزارند/ خفّاشهاي وحشی دشمن/ ... آژیر قرمز است که می نالد/ یت خطر گذرا نیستاین جا وضع
219  (  

شبگرد / شاید ستاره ها: مردم حتّی از ستاره ها متنفّرند و هر شب کابوس مرگ می بینند و صداي جیغ مادران دلخراش است   
که / جیغ کدام مادر بیدار است/... امشب/ با چشم هاي زل زده می بینیم عفریت مرگ را /هر شب تمام ما/ ... هاي دشمن ما باشند

  )  23: پیشین.(در گلو نیامده  می خشکد

  : و یقیناً برخی توصیفات این شعرِساده، نکته هایی ناگفته از رنج جنگ را در تاریخ جاودان خواهد کرد   

که کودکی ز ترس / من با دو چشم مات خود دیدم/ باور کنید /... ه می بردخاکستر عزیزي را همرا/ این جا سپور هر صبح
  ) 25: پیشین.(اما سري نداشت/خطر تند می دوید

  : و پس از توصیف تمامی این دشواري ها، در پایان تأکید بر قیام است و استقامت   

فتواي / در گوششان کالم امام است/ خان و مانبی هیچ / استاده اند فاتح ونستوه/ اینان هرچند بشکسته زانوان و کمرهاشان
  ) 26: پیشین.(بر دوششان درفش قیام است/ استقامت و ایثار
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س است؛ شعر     که با بیانی ساده یک مفقود جنگ را » راه ناتمام«دو شعر نیمایی دیگر این مجموعه نیز مرتبط با دفاع مقد
  .دران هنگام دفن شهیدان را گزارش کرده استکه صبوري ما» این سبز سرخ کیست؟«توصیف کرده و شعر 

س امین پور،     دستور زبان عشق «شعر نو کوتاه است که در آخرین مجموعه شعرش،  3و اما آخرین اشعار مرتبط با دفاع مقد «
مقولۀ  نیست و دیدگاهش نسبت به» شعري براي جنگ«شاعر در این اشعار دیگر قیصرِ . آمده است» طرحی براي صلح«با عنوان 

کودك این اشعار با گربه بازي می کند و در حالی که عطرِ بخار چاي تازه در خانه شان پیچیده، با شنیدن . جنگ تغییر کرده است
صداي در، آمدن پدر را احتمال می دهد و در شعر دیگر، شهیدي در دلش می گوید چرا با وجود شکست دشمن همچنان دشمنی 

به امید پیروزي :  سر انگشت در خون خود می زد و می نوشت/ شهیدي که بر خاك می خفت: دهست؟ در شعر سوم  نیز می گوی
  )  16-18: 1389امین پور،.(نه در جنگ که بر جنگ/ واقعی 

  

  گیري نتیجه - 7  

س است که عالوه بر حضورش در جبهه هاي جنگ، در چهار     قیصر امین پور یکی از چهره هاي شاخص شعر دفاع مقد
ۀ شعري خود اعم از قدیم و جدید، به بیان مسائل جنگ پرداخته و می توان گفت همراه با تحوالت اجتماعی، دیدگاه هاي مجموع

سروده هاي دوران جنگ او، اشعاري ساده اند که شاعر در آن صادقانه و مؤمنانه، . او نیز نسبت به مقولۀ جنگ تغییراتی داشته است
قیناً این اشعار، زوایایی تاریک و مهم از مصائب جنگ هشت ساله را در تاریخ ادب فارسی اتّفاقات جنگ را توصیف کرده و ی

زبان این اشعار غالباً ساده و به دور از تکلّف است و محوریت موضوع در آن، بیان مشکالت و ارزشهاي این . ماندگار خواهد کرد
س است ضوعات مرتبط با جنگ پرداخته و در موارد اندکی هم که امین پور در مجموعه اشعار جدیدش، کم تر به مو. دفاع مقد

اشعاري در این زمینه سروده از صلح و آرزوي پیروزي بر جنگ و احیاناً سؤاالتی که راجع به جنگ در اذهان نقش می بندد سخن 
  . گفته است
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