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  ژوکوفسکی ي آورده گرد اريبختی ی اشعارادبـ  یزبان بررسی ارزش

 

  1مریم شفقی

 2سید مهدي دادرس

  :چکیده

نخستین . اصلیِ گویشِ لُري است هايِهايِ ایرانیِ غربیِ جنوبی و یکی از گونهيِ زبانگویشِ بختیاري از خانواده
. شناسِ نامیِ روس، والنتین الکسیویچ ژوکوفسکی، صورت گرفته استمطالعات بر رويِ این گویش توسط ایران

موادي برايِ بررسیِ «بختیاري را گردآوري کرد که در اثرِ معروف وي، ) فولکلورِ(يِ ژوکوفسکی تقریباً هزار بیت عامیانه
ما در این مقاله از دو منظرِ زبانی و ادبی به بررسیِ اشعارِ این مجموعه ـ به عنوانِ . به چاپ رسید» یهايِ ایرانگویش
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  :مقدمه

ی در ایلِ بختیاري وجود نداشته خوان ياریبختی و سینو ياریبختيِ معاصر و رواجِ سوادآموزي در ایران، اساساً سنت  دورهش از پی
معنايِ این سخن این است که در . یی بوده استسرا یفارسی و احیاناً خوان یفارسی و سینو یفارسدر عوض آنچه وجود داشته، . است

يِ آن،  جامانده بهيِ ها نمونهکه شاید از بهترین  )1(اند نوشته یمبنویسند، به فارسی  خواستند یمري آنچه را گذشته افراد ایلِ بختیا
این که . باشد که تماماً به فارسی است) Garthwaite, 2009: 145-169: نک(ایلخانی  خانِ یقل نیحسيِ  روزانهيِ خاطرات  دفترچه

: آنها از این قرار است نِیتر مهمداشته باشد که احتماالً  تواند یمعللِ گوناگونی  اند نداشتهی سینو ياریبختگرایشی به  زبانان ياریبختچرا 
ـ ؛ و سلطه و برتريِ سنت  گفتند یم» ملّا« ها آنبه  ها ياریبختيِ عمومِ افراد ایلِ بختیاري، به استثنايِ خوانین و افراد روحانی ـ که سواد یب

انگلیسی نیز در  سر هنري الیاردی که حتی خوان شاهنامهيِ  نهیریدرسمِ . ، از جمله سرزمینِ بختیارينیزم رانیا يِ پهنهادبیِ فارسی بر 
گوناگونِ ایران استها زبانو  ها فرهنگيِ ادبِ فارسی بر  سلطهبه آن اشاره کرده، بهترین شاهد بر  محمد شاه قاجاريِ  دوره  توان یم. يِ 

. )2(نیز بوده است ها ياریبختیِ سینو یفارسیی واداشت، علت سرا یفارسی و سینو یفارسلِ سعدي و حافظ را به گفت همان علتی که امثا
ی بوده، شباهت و همسانیِ بسیارِ فارسی با سینو یفارسبه  ها ياریبختبه جز دالیلِ مذکور، احتماالً یکی از دالیلی که سببِ گرایشِ 

فارسیِ  ها ياریبخت؛ به دیگر سخن، برايِ دانند یمي از فارسی ا یررسمیغانِ خود را شکلِ شکسته و زب ها ياریبختعموماً . بختیاري است
به نظر  انگارانه سادهاین تصور هرچند غیرِعلمی و . دارد زبانان یفارسرسمی و نوشتاري همان حالتی را دارد که فارسیِ نوشتاري برايِ 

ي محلی از فارسی است؛ فارسی زبانِ ما نیز ا گونهلُري «: يِ قدیم نسبت به فارسی استها يرایبختيِ روانیِ ریگ موضعاما گویايِ  رسد یم
يِ ایرانی آشنا باشد اذعان خواهد کرد که این سخن پر بیراه نیست؛ این یک واقعیت ها زبانيِ  خانوادهی و شناس شهیرکسی که با ! »هست

يِ نحوي، صرفی و واژگانیِ ها شباهتيِ غربیِ جنوبی ـ اند و  انهیمایرانیِ  است که فارسی و بختیاري هر دو دارايِ اصلِ مشترك ـ
، لُري زبانان یفارسفارسی را زبانِ بیگانه ندانند ـ هرچند ممکن است که برايِ  ها ياریبختبسیاري دارند؛ بنا بر این، طبیعی بوده است که 

  .و بختیاري غریب به نظر برسد

به دنبال داشته، این بوده که ادبیات مکتوبِ بختیاري رشد نکرده است؛ اما این سخن به  ها ياریبخت یِسینو یفارسیکی از نتایجی که 
يِ دیرینِ شفاهی شده ها سنت؛ برعکس، نبود سنت نوشتاري سببِ حفظ و شیوعِ اند بودهاین معنا نیست که مردمِ بختیاري فاقد ادبیات 

این سننِ ادبیِ شفاهی که  نِیتر مهم. شتاريِ قدرتمند، امکانِ اضمحاللشان وجود داشتیی که در صورت وجود سنت نوها سنتاست؛ 
ي، باقی مانده ـ سنت سرایشِ ابیات هجایی است که اول بار ژوکوفسکی اقدام به ثبت ا هیفرضدر بختیاري رشد کرده ـ و یا شاید بنا بر 

. رایج و یکی از ارکانِ فرهنگی است )3(لکه در میانِ تمامیِ اقوامِ لُرِ بزرگاین سنت نه تنها در بختیاري، ب. موادي از آن کرده است
 پدرانش نشنیده باشد؛ و کمتر ا ياریبختکمتر فرد ي هست که مادربزرگش ا ياریبختيِ  نوهي هست که از زبانِ پیران ابیاتی در وصف

، به کنند یمیی پیروي هجا دوازدهتقریباً همگی از یک الگويِ ثابت شعرها که  گونه نیا! نسروده باشد اش یکودکيِ  دربارهبیتی طنزآمیز 
 ماهیت شان یِعیطبلحاظ ؛ منظور اند گرفتهـ قرار ... و  سواد یبيِ اقشارِ ایلِ بختیاري ـ زن، مرد، پیر، جوان، باسواد،  همهییِ آزما طبع، مورد

  . يِ آموختنی و مکتوب است جنبهاز طبیعی بودن، نداشتنِ 

يِ فارسی، بر خالف شعرِ  انهیعام، اما شعرِ اند داشتهيِ خود سنت شعريِ عامیانه  نوبهشهرنشینِ ایران نیز به  زبانانِ یفارسکه  میدان یم
و اغلب زنان بوده است؛ از این رو غالباً  سواد یبيِ اقشارِ بختیاري رواج داشته، منحصر به طبقات فرودست،  همهبختیاري که در میانِ 

چه . ي در ابیات وجود نداردا ییمعنااما در بختیاري قضیه کامالً متفاوت است و چنین بارِ . گ زنانه یا کودکانه یا جاهلی داشته استرن
، چه تغزالت عاشقانه، چه اشعارِ صیادي، چه اشعارِ طرّاران و راهزنان، سرودها سوگو  ها شروهاشعارِ حماسی و سرودهاي جنگی، چه 

حتی راويِ ابیات . اند شدهدکانه، چه اشعارِ کار، و چه اشعارِ برزگري، همه و همه به ابیات هجاییِ غیرِعروضی سروده چه اشعارِ کو
بوده است، از اینکه اشعارِ عامیانه را بر ژوکوفسکی بخواند عار ) یعنی باسواد(که خود مال ) مال نصراهللا بختیاري(يِ حاضر  مجموعه
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به اشعارِ آبا و اجداديِ خویش تا بدان پایه بوده که در کتبِ  ها ياریبختنازشِ . است کرده یمفتخار هم نداشته و بلکه مطمئناً ا
اگر آنچه را در دست است و از . ي ما را پایان نیستها ترانهما دریائی خروشانیم و «: یِ محققانِ روس نیز انعکاس یافته استشناس زبان

ي فردوسی  شاهنامهگرد آوریم، بیش از یک و دو  دیآ یماز میان دو لبان افراد خلق ازنو پدید نیاکان به ما رسیده و آنچه را اکنون 
يِ اشراف، فضال و ادبا، با آن  طبقهمسلماً وجود : يِ فارسی انهیعامحال بازگردیم به وضعیت شعرِ ). 312: 1379ارانسکی، (» خواهد شد

و شعرِ قدما را از بر نبود و  دانست ینماگر کسی عروض و قافیه . شعرِ عامیانه بوده استيِ هزارساله، سد بزرگی در برابرِ رشد  سابقه
ي شعرِ عامیانه به . شد یمطرد » بندتنبانی و سخیف«دواوین عرب و عجم نخوانده بود، شعرش با برچسبِ  روشن است که در چنین جو

يِ مردي  قصه(ی قل نیحس«و » پریا«ه امید روزي که شاملویی ظهور کند و ، بدیدوان یمریشه  ها نیرزمیزجايِ بالیدن در هوايِ آزاد، در 
ي و رنگ کودکانه دارد؛ سد دیگر در راه  ناچار بهرا بسراید ـ که آن هم » يِ ننه دریاها بچه«و » )که لب نداشت ییِ آزما طبعزبانِ غیرِجد

يِ بلند، در فارسیِ ایران امتداد خود را از دست ها مصوتکه  میدان یم. اوزانِ عروضی بوده است احتمال به، زبان یفارس الناسِ عوام
، خصلت طبیعیِ خود را از دست طلبد یم رییتغ یبيِ بلندي با امتداد ثابت و ها مصوتبه همین دلیل سرودنِ شعرِ عروضی که . اند داده

، همین است؛ در حالی که در گذشته ـ عصرِ فارسیِ آموزند یمد ـ داده است و دلیلِ اینکه شعرِ عروضی را ـ البته برخی اوزان استثنا هستن
  .اند بودهدري ـ اوزانِ عروضی با ماهیت طبیعیِ زبان هماهنگ 

گفتیم که شعرِ بختیاري شعري کامالً طبیعی و هماهنگ با طبیعت زبانیِ گویشِ بختیاري است؛ حال آنکه شعرِ کالسیک فارسی در 
این انحراف و جدایی تا حد زیادي بینِ فارسیِ گفتاري و نوشتاري . هیت زبانِ فارسیِ معاصر دور افتاده استيِ معاصر کمی از ما دوره

در واقع این دو پدیده دو رويِ یک . آموزند یمفارسیِ نوشتاري را نیز همچون شعرِ کالسیک  زبانان یفارس؛ تا آنجا که شود یمنیز دیده 
که زبانِ مستعمل در اشعارِ کالسیک فارسی، به لحاظ صرف و نحو و واژگان،  میدان یم. شوند یمسکه هستند و به یکدیگر مربوط 

يِ شعر روشن شده  نهیزمدر  زبانان یفارسییِ آزما طبعدر اینجا شاید یکی دیگر از موانعِ . تقریباً همان زبانِ فارسیِ نوشتاري یا معیار است
دشوار  زبانان یفارسبا فارسیِ گفتاري، براي  اش یزبانسرودنِ آن است ـ  به دلیلِ تفاوت  آموختنِ شعرِ کالسیک فارسی ـ منظور: باشد

شعرِ کالسیک فارسی بسراید که زیاد شعرِ کالسیک خوانده یا شنیده باشد و به قولِ معروف  تواند یماست، از این رو فقط کسی 
يِ تاریخی، در زبانِ  طرهیسشاره کنیم که زبانِ اشعارِ کالسیک، به دلیلِ بد نیست ا. ي باشدا شهیکلپر از ترکیبات و عبارات  اش چنته

يِ شعر، به  هیقافيِ فارسی به ضرورت آهنگ و  انهیعاميِ اشعارِ ها واژهگاه : توضیح آن که. يِ فارسی تداخل کرده است انهیعاماشعارِ 
 اند رفتهبه کار  اش ينوشتارصورت:  

  برو لولو، برو لولوي صحرایی

  یخواه یمچه و از رودم ت

  )120: 1382ژوکوفسکی، (

  سر کوه بلند دیگم به باره

  قراره یبدل  جوشه یمبرنجم 

  جوش زنیبرنج ناتوان تا کی 

  گوش دهیبه حرف ناکسان تا کی 

  )178: همان(
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 رویداد کائیک در زبانِ گفتار ـ در ي که در اشعارِ فوق به وقوع پیوسته ـ یعنی تداخلِ زبان رسمی و آرا یزبانجالب است که خالف
  : شعرِ شعرايِ معاصرِ فارسی رخ داده است؛ مثالِ خوبی از این دست، شعرِ عالمه دهخداست با این مطلع

  ي هر بنده آ کبالي              راندهمردود خدا 

  از دلقک معروف نماینده آ کبالي

  )56: 1383، پور نیآر(   

به لحاظ امتداد با ) آ(غیرِعروضی است و هر کدام از دو مصوت بلند به کار رفته در آن » يآ کبال«، عبارت دینیب یمکه  طور همان
يِ  انهیعاميِ فوق بیانِ این مطلب است که در شعرِ  انهیعامغرض از نقلِ شعرِ عالمه دهخدا و اشعارِ . يِ کوتاه تفاوتی نداردها مصوت

يِ فارسی و بختیاري  انهیعامي که یکی از تمایزات اصلیِ شعرِ ا دهیپد؛ شود یمبودن دیده یی از تصنع و غیرِطبیعی ها نشانهفارسی نیز گاه 
ي از شعرِ طبیعی به ا یعاليِ  نمونهآن را  توان یمکه  )4(يِ بختیاري با یک شعرِ یکدست از نظرِ زبانی روبرو هستیم انهیعامدر شعرِ . است

اگر فرض کنیم : يِ ما این است که دهیعقيِ بختیاري از شعرِ کالسیک منتفی نیست،  انهیامعهرچند احتمالِ تأثیرپذیريِ شعرِ . شمار آورد
يِ آن جریان،  نمونه نیتر مهميِ جدید رسیده باشد، قطعاً  دورهجریانِ شعرِ فارسی پیش از اسالم از مسیري غیر از شعرِ عروضیِ فارسی به 

ی ایران ـ غرب جنوبِعر در زادگاه اصلیِ زبانِ فارسیِ میانه و فارسیِ دري ـ یعنی شعر در بختیاري و لُرِ بزرگ است؛ چراکه این نوع ش
  . يِ خود رشد کرده است، و نه طبیعت و سننِ ادبِ فارسیها شهیکليِ طبیعت و  هیپاجریان دارد و تا حدود زیادي بر 

يِ دیگري که پیش از پرداختن به مباحث دیگر باید به آن  تهنک. يِ بختیاري ارائه کنیم انهیعامتا اینجا کوشیدیم کلیتی از ماهیت شعرِ 
 پژوهانِ ياریبختاشاره کرد این است که ادبیات شفاهیِ بختیاري منحصر به نظم و فروعِ آن نبوده است؛ بلکه امروزه به برکت کوششِ 

 ها افسانهو  ها متلین ادبیات غیرِمنظوم، عمدتاً در ا. يِ پرباري از ادبیات غیرِمنظومِ بختیاري ثبت و ضبط شده است مجموعهبزرگ دنیا 
است با عنوانِ ) 1919( لُریمرآن اثرِ  نِیتر یمیقديِ بختیاري به چاپ رسیده که ها افسانهتا به حال چند کتاب با عنوانِ . شود یمخالصه 

Persian Tales  . اشاراتی به عقای) 1894(يِ هنري الیارد  سفرنامهپیش از لُریمر در ي األعصار فی  خالصهدر . شده است ها ياریبختد
غرض از اشاره به . اطالعاتی راجع به عقاید مردم بختیاري به دست آورد توان یمنیز ) 1386سردار اسعد بختیاري، ( تاریخ البختیار

کته که نبود کتابت و ادبیات مکتوب يِ بختیاري نشان دادنِ قوت سنت ادبیِ شفاهی در بختیاري است، و ذکرِ این نها افسانهيِ  نهیگنج
. يِ باستانی و سرِگی بخشیده است صبغهدر این ایل، سببِ سترونیِ طبایعِ این مردمان نشده، بلکه تا حد زیادي به فرهنگ و ادبیات ایشان 

ی، صرفی، نحوي و واژگانیِ فارسیِ يِ آوایها یژگیوگویشِ بختیاري بسیاري از . این رنگ باستانی را دید توان یمدر زبانِ بختیاري هم 
گفت که زبان و ادبیات بختیاري  توان یمبه این ترتیب، . دري و فارسیِ میانه را که به فارسیِ امروزِ ایران نرسیده، حفظ کرده است

نیِ خویش بالیده است؛ به يِ عناصرِ درو هیپاي مستقل در میانِ دریايِ فرهنگ نوِ ایرانی به حیات خود ادامه داده و بر ا رهیجزهمچون 
  :يِ استاد ابراهیمِ قیصري در وصف شعرايِ گمنامِ بختیاري شاعرانهتعبیرِ 

گلهایش به اقصی نقاط عالم رسیده و مشام جان صاحبدالن را  زیانگ دلي  حهیرااما در بیرون فضاي بهشتی این چمن ـ که 
که نه  ندیرو یمي کوهساران هم گلهاي زیبایی ها درهدر میان  ي دشت و بیابان و پهنهمعطر ساخته است ـ آن دوردستها، در 

و از شکاف سنگ و زمین سخت  ندیرو یم. پروردشان یمیی آرا چمنسایه سروي و شمشادي بر سر دارند و نه دست نوازشگر 
و باد  زندیر یمو  دپژمرن یمو بعد  سازند یمو اطراف خود را عطرآگین  ندینما یمو چند صباحی جلوه  کنند یمبیابان سر بر 

  ).675: 2535قیصري، ( برد یمخزان به تاراجشان  رحم یب
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بیشتر شد  مراتب بهبا فارسیِ معیار  ها ياریبخت، آشناییِ ها رسانهيِ معاصر بر اثرِ گسترشِ ارتباطات اجتماعی، سوادآموزي و ها سدهدر 
ري به سرایشِ شعرِ عروضیِ بختیاري بوده است؛ جریانی که تا به امروز که یکی از نمودهايِ آن گرایشِ شماري از شعرايِ نامدارِ بختیا

با (يِ بختیاري  انهیعامدر اینجا به هیچ وجه قصد ورود به این مبحث را نداریم؛ چراکه اساساً موضوعِ گفتارِ حاضر شعرِ . ادامه یافته است
نهیس به نهیسغیرِعروضی، هجایی، : تعریف  است و نه شعرِ عروضی؛ اما خوب است اشاره کنیم که تحمیلِ ) وميِ معل ندهیسراو فاقد

مشابه . عروض به شعرِ بختیاري سببِ ورود عناصرِ واژگانیِ فارسی به اشعارِ عروضیِ بختیاري شده و رنگ اصالت را از آن زدوده است
يِ عربی ها واژهراً شعرا دست بازي در استخدامِ در شعرِ موزونِ فارسی نیز ظاه: شود یماین پدیده در اشعارِ کالسیک فارسی دیده 

؛ ولو آن واژه در زبانِ عامه جایی اند گرفتهو واژه قرض  اند شدهزبانِ عربی  دامانِ به دست، اند افتادهو هر جا در تنگنايِ قافیه  اند داشته
  :نداشته بوده است

  می بیامــوزد مرا وصف رسـول           

  سفولزین  رهاند یمزان علُوم 

  )425: 1385مولوي، (

شَد در  معده               اجتذابي خر کَه کَ

  گنـــدم آب جذوبِي آدم  معده

  )550: همان(

یِ موالنا سببِ استخدامِ دان یعربدر گفتارِ همزبانانِ موالنا جایی نداشته است و » جذوب«و » اجتذاب«، »سفول«يِ ها واژهبه گمانِ ما 
  .ست بوده استیی از این دها واژه

  

  ارزشِ زبانی. الف

به این معنی . کند یميِ ژوکوفسکی کامالً صدق  گردآوردهدر مورد ابیات بختیاريِ  المثل ضرباین . »يِ خروار است نمونهمشت «
يِ  جهینتیه کند، يِ ژوکوفسکی تک گردآوردهيِ بختیاري صرفاً به مواد  انهیعاميِ اشعارِ  مطالعهبرايِ شناخت و  پژوه ياریبختکه اگر 

مجموعه  نیتر جامعنخست این که کارِ ژوکوفسکی : این ادعا بر چند دلیل استوار است. خواهد بود اعتماد قابلِپژوهشش تا حد زیادي 
نی از لحاظ جامعیت تنها یک مجموعه با کارِ ژوکوفسکی سنجید. يِ بختیاري است که تا به امروز به چاپ رسیده است انهیعاماز اشعارِ 

البته کارِ مذکور به دلیلِ فقدانِ آوانگاريِ التین متأسفانه کمی . است) 1386حسینی، (» ي بختیاري انهیعامي ها ترانهاشعار و «است و آن 
يِ  عاشقانهيِ تالشِ پیگیرانه و  جهینتوجود نقاط ضعف، باید گفت کاري است کارستان که  رغمِ یعلگمنام مانده است؛ با وجود این، و 

پس از این دو اثر، باید به کارهايِ لریمر و کارِ . از آن استفاده کنند توانند یمی خوب به زبان ياریبخت پژوهانِ ياریبختمؤلف آن است و 
 & 1955(لریمر در دو مقاله . اشاره کرد که هر کدام حاويِ شمارِ بلندي از ابیات بختیاري است) 1372(آقايِ احمد عبداللهی موگوئی 

به این اشعار باید مواد شعريِ دیگري را . يِ متعددي از ابیات و اشعارِ بختیاري را به همراه ترجمه به ثبت رسانده استها نمونه )1963
نامی، فریدون وهمن و گارنیک  شناسِ رانیاپس از مرگ وي به همت دو  )Poetry of the Baxtiārīs (1995افزود که با عنوانِ 

و  ها ترانه«ي با عنوانِ ا مجموعه 1372شاعرِ ارجمند بختیاري، استاد احمد عبداللهی موگوئی در سالِ . شد آساتریان تصحیح و چاپ
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کارِ ایشان نخستین کارِ جامعی . یپژوه ياریبختيِ  خچهیتاربه چاپ رساند که الحق بنايِ استوار و جاودانی است در » ي بختیاريها مثل
  .به انجام رسیده است زبان ياریبختاست که به کوششِ پژوهشگرانِ 

کرده است، تکرارِ عینی و یا با اندکی تفاوت » يِ خروار است نمونهمشت «دومین نکته راجع به کارِ ژوکوفسکی که آن را مصداقِ 
هايِ پس از او يِ متفاوت در کارها واژهبه سخنِ دیگر، بسیاري از ابیات ژوکوفسکی عیناً و یا با . ابیات آن در کارهايِ پس از آن است

نیز ضبط شده است؛ البته این سخن به معنايِ استفاده یا رونویسیِ محققان از کارهايِ ژوکوفسکی نیست ـ که هیچ شاهد و مدرکی دال 
بسیاري از ابیات بختیاري به صورت الگوهايِ ثابت : گردد یبرمبر آن وجود ندارد ـ بلکه به طبیعت شعرِ بختیاري و سننِ ادبیِ آن 

 گوناگونِ این ایل قرار  استفادهشعري، مورد حاصل، تنها در نامِ اشخاص یا  اند گرفتهيِ سرایندگانِ گمنامِ بختیاري از طوایف و ابیات
  .ـ غیر از قافیه ـ تفاوت دارند ها واژهبرخی 

يِ شعر و زبانِ  مطالعهآماريِ مناسبی برايِ يِ  جامعه، تر قیدقيِ ژوکوفسکی مشتی از خروار و یا به عبارت  گردآوردهگفتیم که اشعارِ 
این قدمت . يِ پژوهشگرانِ متأخر است گردآوردهيِ اصلی میانِ آن و اشعارِ ها زهیممبختیاري است؛ با این حال قدمت این اشعار یکی از 

ته این آرکائیسم بیشتر محدود الب. سبب شده که کارِ ژوکوفسکی نسبت به کارهايِ بعدي در همین زمینه، خصلتی آرکائیک داشته باشد
يِ آرکائیسمِ زبانیِ  مسئله. يِ بعدي به آن اشاره خواهیم کردها بخشکه در  شود یميِ دیگر نیز مشاهده ها جنبهبه زبان است، اما در 

 يِ ها پژوهش که به یاد بیاوریم میانِ پژوهشِ ژوکوفسکی و نخستین شود یم تر روشنزمانی  ژهیو بهيِ ژوکوفسکی  گردآوردهابیات
ایرانی فوراً به دگرگونیِ گویشِ  شناسانِ زبانيِ زمانی در اذهانِ  فاصلهالبته متأسفانه این . ایرانیان، بیش از یک قرن فاصله قرار دارد

  :حتی شادروان استاد احمد تفضلی نیز دچارِ این تصورِ نادرست شده است. شود یمبختیاري و تغییرِ آن تعبیر 

که حدود صد سال پیش گردآوري شده با زبان رایج کنونی بختیاریها تفاوتهاي چشمگیري دارد به دو زبان این اشعار 
ي  لهجهو دیگر اینکه از صد سال پیش تا کنون  شود یمیکی اینکه معموالً در شعرها و مثلها صورتهاي کهنتر زبان حفظ : علت

قرار گرفته است ) فارسی(ه و تحت تأثیر زبان رسمی ي دیگر ایرانی دستخوش تحول شدها لهجهي  همهبختیاري همانند 
  ).45: 1374تفضلی، (

 دیبا یميِ لریمر اشاره دارد، اما به دلیلِ قدمت بیشترِ کارِ ژوکوفسکی قاعدتاً آن را هم  گردآوردهالبته عبارت فوق به اشعارِ بختیاريِ 
با بختیاريِ  چشمگیريدر کارهايِ لریمر و ژوکوفسکی تفاوت  دهش ضبطيِ نخستین گزاره باید گفت که بختیاريِ  درباره. شامل شود

 ناهمخوانی میانِ ضبط يِ ضبط و آوانگاريِ  جهینتو بختیاريِ امروز  ها یغربرایج در عشایرِ بختیاريِ امروز ندارد و بسیاري از موارد
 زبانی استها یغربنادرست يِ تأثیر درباره. ، و عمدتاً ناشی از فقدانِ شم پذیريِ بختیاري از فارسیِ معاصر نیز باید گفت که اتفاقاً موارد

است؛ البته ما منکرِ این  تر کینزدبسیار زیادي در ضبط لریمر و ژوکوفسکی وجود دارد که در مقایسه با بختیاريِ امروز به فارسی 
با  کم دستیرِ فارسی قرار گرفته است، اما این مسئله را يِ ژوکوفسکی و لریمر تحت تأث دورهواقعیت نیستیم که بختیاريِ امروز بیشتر از 

نشان داد، تا جایی که بتوان مدعی شد بختیاريِ زمانِ لریمر با بختیاريِ امروز تفاوت  توان ینمتکیه بر کارِ ژوکوفسکی و لریمر 
یِ بختیاري است؛ به این صورت زبان درون يِ دیگري که باید به آن اشاره کنیم لزومِ در نظر گرفتنِ تحولِ نکته. چشمگیري داشته است

يِ بختیاريِ ها واژهبه  توان یمبرايِ نمونه . که هر نوع تفاوت میانِ بختیاريِ امروز و بختیاريِ عصرِ قاجار نباید بر تأثیرِ فارسی حمل شود
xā̊r  :)خواهر ( وmā̊r  :)يِ ها لهجهند، حال آن که در بیشترِ يِ ژوکوفسکی بسامد دار گردآوردهاستناد کرد که در اشعارِ ) مادر

 کل به، اند رفته یميِ مذکور به کار ها واژهپایاپاي با  تر شیپکه  dā̊و  daδūيِ ها واژهو به ترتیب،  اند شدهامروزینِ بختیاري منسوخ 
يِ  نکته. اند بوده mā̊rو  xā̊r زِیآم بیتحبيِ  گونه dā̊و  daδūـ گفتنی است که احتماالً  اند شده ها آنرا به کنار زده و جایگزینِ  ها آن

يِ ها تفاوتيِ میزانِ تأثیرپذیريِ بختیاري از فارسی ـ از زمانِ لریمر و ژوکوفسکی تا امروز ـ باید  دربارههنگامِ قضاوت : آخر اینکه
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فسکی به کار رفته است و يِ مورد پژوهشِ لریمر یا ژوکو لهجهممکن است آنچه در . يِ گوناگونِ بختیاري را نیز لحاظ کردها لهجه
  .يِ بختیاريها لهجهيِ آن لهجه بوده باشد و نه غالبِ  ژهیوامروزه کاربرد ندارد، در گذشته نیز 

يِ ها یبررسي عالی براي ا نمونهي است که کارِ ژوکوفسکی را تبدیل به ا یژگیودو » آرکائیسم«و » جامعیت«همچنان که بیان شد، 
  :به این موارد اشاره کرد توان یميِ ژوکوفسکی  مجموعهفواید زبانیِ اشعارِ بختیاريِ  نیتر ممهاز جمله . زبانی کرده است

تعیینِ قطعیِ اینکه آیا این . یی که در متنِ اشعار به کار رفته اند اما امروزه کاربرد ندارندها واژهیعنی : يِ مهجورِ بختیاريها واژه
در برخی  ها واژهممکن است برخی از این . برد ندارند، کاري است دشوار و مستلزمِ احتیاطيِ بختیاري کار لهجهامروزه در هیچ  ها واژه

يِ صحت ضبط  درباره توان یمضمناً . اند شدهمنسوخ  ها لهجهنواحیِ دورافتاده هنوز کاربرد داشته باشند، اما آنچه مسلم است در غالبِ 
به  ها واژهکه این  کند یمدر هر حال، احتیاط الزم . شتباه شنیده یا ضبط کرده باشدژوکوفسکی نیز تردید کرد و احتمال داد که واژه را ا

ي است که ا ياریبختمالك ما در تشخیصِ مهجور بودنِ واژه، یکی منابعِ مکتوبِ . امید کشف شواهد کاربرديِ زنده فهرست شوند
در ارتباط است؛ و  زبانان ياریبختویشورِ بختیاري است و با دیگر ؛ دیگر، دانشِ زبانی یکی از نگارندگان که خود گمیا کردهاستفاده 

 سِینو فرهنگاز همه، دانش، راهنمایی و تقریرات شفاهیِ استاد و دوست فاضل و ارجمند، جنابِ آقايِ ظهراب مددي که یگانه  تر مهم
  . بختیاري در دنیاست اعتبارِ صاحب

بختیاري دارد که  کاربرد کميِ ها واژهر، کارِ ژوکوفسکی شواهد خوبی از کاربرد برخی يِ مهجوها واژهباید اشاره کرد که عالوه بر 
بخشی از (:  lā̊zیی چون ها واژهبرايِ مثال، . يِ موردنظر را روشن کندها واژهیا سابقِ  تر قیدقمعنايِ  تواند یم ها آنيِ  دوبارهبازخوانیِ 

که ... و ) رود یمگیاهی است که در ساخت باروت به کار (:  pīfa، )يِ عمر شهیش(:  torong، )پشمِ گوسفند که رنگش متفاوت باشد
  .، در کارِ ژوکوفسکی شاهد دارنداند شده کاربرد کمدر دو نسلِ اخیرِ بختیاري 

 صورتهايِ معموالً در شعرها و مثلها « اند نوشتهکه استاد احمد تفضلی  طور همان: دستوري و واژگانی ترِ کهنيِ ها صورتحفظ
يِ  انهیعاميِ ژوکوفسکی و بلکه دیگر اشعارِ  گردآوردهی در اشعارِ خوب بهاین ویژگی ). 45: 1374تفضلی، (» شود یمکهنترِ زبان حفظ 

يِ دوگانگیِ زبانِ  مسئلهيِ کهنِ زبانی در اشعارِ کالسیک فارسی صرفاً به ها صورتکه بقايِ  دهد یمبختیاري مشهود است و نشان 
در مورد بختیاري احتماالً عاملِ حفظ آهنگ و تعداد . و عواملِ دیگري ـ بعضاً روانی ـ نیز مطرح است گردد یبرنمو نوشتار گفتار 

 :موارد زیر را برشمرد توان یمهجاها از عواملِ اصلیِ این پدیده بوده است؛ به عنوانِ مثال از کارِ ژوکوفسکی، 

،  xom: به جايِ صورت رایجِ امروزي، یعنی... و ) خودش( xoδes'، )خودت( xoδet'، )خودم( xoδom'ـ کاربرد ضمایرِ 
xot  ،xos  و. ...  

 فعلِ ماضی با پیشوند ـ کاربردbe-  : يِ خراسان ها شیگويِ ایرانی ـ از جمله برخی ها شیگواین قبیل افعال در متونِ کهنِ فارسی و
يِ قدیمیِ بختیاري است که شواهد فراوانی از  انهیعامتنها در اشعارِ . روند ینمري به کار ـ کاربرد فراوانی دارند، اما در گویشِ بختیا

نخست این که کاربرد این افعال : دو فرضیه را مطرح کرد توان یمدر توجیه حضورِ این افعال . شود یمکاربرد این قبیل افعال دیده 
و تنها  اند شده، اما امروزه دیگر منسوخ اند داشتهبختیاريِ قدیم این افعال کاربرد تحت تأثیرِ سنت شعريِ فارسی است؛ دوم این که در 

یی ها نمونه) برفت(:  berah'و ) بمرد(:  bemord'، )بکرد، کرد(:  bekerd'يِ ها فعل. را دید ها آنرد پايِ  توان یمدر اشعارِ عامیانه 
  .از کاربرد این افعال در کارِ ژوکوفسکی اند
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یا  w)ōbīδen(فعلِ » شدن«در بختیاريِ امروز معموالً معادلِ : »شدن«يِ آن، در معنايِ ها غهیصو ) بود(:  bīδد فراوانِ فعلِ ـ کاربر
avīδen  که هر دو صورتی پیشونددار از فعلِ  رود یمبه کارbīδen  :)يِ  انهیعامدر کنارِ این دو صورت، در اشعارِ . هستند) بودن

  :اند رفتهفراوان به کار » شدن«يِ آن، به معنايِ ها غهیصو ) بود(:  bīδ قدیمیِ بختیاري فعلِ

na'ravū omδbī, 'nagerehm'gūš , δvey'sawr e 

baδbax'  'xome ge'reh, kā̊rd mand be xū'na (17: 1(  

  ... )روانه  شدمصبر آمد، گوش نگرفتم، : يِ مصراعِ نخست ترجمه( 

 به نظرِ ما کاربردbīδ شعري بلکه » شد«يِ در معنا زبان استا نشانهنه ضرورت گفتنی است که در برخی دیگر از . ي از قدمت
» بود«کاربرد دارد؛ در متونِ کهنِ فارسی نیز شواهدي از کاربرد » شد«در معنايِ  bīيِ ایرانی ـ مانند کرديِ رایج در ایالم ـ نیز ها شیگو

  :یافت توان یم» شد«در معنايِ 

  ).1377دهخدا، : ؛ نکتاریخ سیستان(» درهاي حصار بگشادند بوداز پیشین چون وقت نم«

  

، ها واژهي ژوکوفسکی  گردآوردهدر برخی ابیات : بررسیِ میزانِ نفوذ فارسی در بختیاريِ عصرِ ژوکوفسکی
يِ  جهینتظاهراً این پدیده . اند بوده آشنا ها آنبا  ها ياریبختاحتماالً عمومِ  دهد یمعبارات و جمالتی فارسی به کار رفته است که نشان 

مثالِ خوب در این زمینه، . خورد یميِ مشترك با فارسی بیشتر به چشم ها قالبتقلید از سننِ ادبیِ فارسی بوده است، چراکه در اوزان یا 
  :سروده شده است» مفاعیلن مفاعیلن فعولن«که بر وزنِ » مالِ عاشقی«است با عنوانِ  40يِ  شمارهشعرِ 

be xor'būne do an'goste bo'lūret 

ke har dam īko'nen  'mā̊re 'rūyet 

  .باشد یم rīصورت فارسی است و اصلِ بختیاريِ آن ) 4بیت (در بیت فوق » روي«يِ  واژه

te'lā̊ ve nor'γa raw'raw 'nemībū 

bozor'gī ze xo'vā̊ʼ e nū 'nemībū 

  .رود یمبه کار  nēbū'تحت تأثیرِ فارسی است و در بختیاري به جايِ آن ) شود ینم(:  nemībū'کاربرد ) 10بیت (در بیت فوق 

به وزن خللی ) باشی(:  bū'hīيِ بختیاريِ  واژهـ که در بحرِ هزج سروده شده است ـ با اینکه کاربرد ) 88: 42(در بیت الالییِ زیر 
  :ه استاستفاده کرد) باشی(، سراینده از معادلِ فارسی کرد ینموارد 

šo'tor gom 'kerdom vā̊ 'bā̊re kā̊š'nī 

ya 'rūδē gom 'kerdom, 'balkom to bā̊'šī  
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يِ  گردآوردهاشعارِ بختیاريِ : يِ گویشِ بختیاريها لهجهیا  ها گونهبررسیِ اشعار به عنوانِ یکی از 
گویشِ بختیاري به شمار آید که در زمانِ يِ ها لهجهبه عنوانِ یکی از  تواند یمژوکوفسکی از این نظر که راويِ واحدي دارد 

يِ بختیاري بوده، اما بنا بر استقصايِ استاد  فهیطای روشن نیست که راويِ اشعار از کدام ایل و درست به. ژوکوفسکی رواج داشته است
و از بابِ » لنگ هفت«ایلِ  بوده است که یکی از طوایف» زراسوند«يِ  فهیطااحتماالً از ) راوي( مال نصراهللا بختیاريظهراب مددي، 

  .دیآ یماین ایل به حساب » دورکیِ«

نخست، عنوانِ . سازد یماگرچه ژوکوفسکی تنها از یک راوي نام برده است اما قراینی وجود دارد که واقعیت امر را باتردید روبرو 
ده است؛ نیز در آغازِ این بخش، به زبانِ اشاره ش» لنگ هفت«و » چهارلنگ«بخشِ مربوط به اشعارِ بختیاري که در آن صریحاً به 

دوم اینکه در کارِ ژوکوفسکی در . »و چهارلنگ لنگ هفتگلچینِ چهل و دو شعر بر زبانِ «: بختیاري این عبارت درج شده است
مال . 1: طرح کردم توان یم؛ بر این اساس، چند فرضیه را شود یميِ گوناگونِ بختیاري دیده ها لهجهمواردي نه چندان نادر، آثاري از 

این فرضیه هرچند بعید به . ، رعایت کرده استاند کردهيِ خود برايِ وي روایت  نوبهيِ کسانی را که به  لهجهنصراهللا در روایت ابیات، 
 ـ و هنوز هم وجود دارند ـ که هم بختیاري اند داشتهخوانندگانی وجود  ها ياریبختولی منتفی نیست، زیرا در بینِ  رسد یمنظر 

ژوکوفسکی در ضبط برخی . 2. اند کرده یمی تقلید خوب بهيِ لُريِ لُرستانی را هم  لهجهو هم لُريِ لُرستانی؛ و جالب اینکه  اند خوانده یم
گاه به . اصالت دارد ها آندو یا چند تلفظ مختلف ضبط کرده است که فقط یکی از  ها واژهی کرده و در نتیجه برايِ برخی دقت یب ها واژه

 خوانند ینميِ راوي  لهجهبرايِ یک واژه از اصالت غیرمتنی برخوردارند؛ یعنی با تلفظ و  شده ضبطيِ ها تلفظيِ  همهورِ کامالً تصادفی ط
به آن  تر شیپاین فرضیه مبتنی بر ویژگیِ غیریکدست بودنِ کار ژوکوفسکی است که . روند یميِ بختیاري به کار ها لهجهاما در دیگر 
  .ماشاره کردی

ي در سراسرِ کارِ ژوکوفسکی، ا لهجهيِ ها یژگیوي ا پارهیی که مطرح گردید، باید گفت که تکرارِ منظمِ ها کیتشکصرف نظر از 
يِ احتمالی، خود در یک ها لهجهيِ این  همهاما  شود یميِ بختیاري دیده  لهجهکه گرچه در این اشعار رد پايِ چند  دهد یمنشان 

  :ي از اختصاصات زبانیِ این خانواده از این قرار استا پاره. گنجند یم تر بزرگيِ  خانواده

يِ امروزيِ بختیاري، ها لهجهدر بسیاري از : يِ بختیاريها لهجهدر برخی دیگر از  /h/در کارِ ژوکوفسکی با واجِ  /x/ـ تقابلِ واجِ 
ر«يِ ها واژهد؛ برايِ نمونه، صورت گویشیِ يِ فارسی قرار دار /x/در تقابل با  ها واژهدر شمارِ کثیري از  /h/واجِ  » خنده«و » خُرما«، » خَ

رما«، » هر«به ترتیب  ها لهجهدر این  نده«و » ه پژوهشِ ژوکوفسکی چندان غالب نیست و  لهجهاین ویژگی در . است» ه يِ مورد
، )گورستان: خاکستان(:  xā̊kestūn، )خبر(:  xavarيِ ها واژهبا این مقدمات، الزم به یادآوري است که . يِ معدودي داردها نمونه
xā̊r  :)خار( ،xūne  :)ها لهجهدر کارِ ژوکوفسکی، در بسیاري ... و ) خانه يِ بختیاري به صورتhavar  ،hā̊kestūn  ،hā̊r  ،

hūne  روند یمبه کار ... و.  

  .رود یمبه کار  w)ōbīδen(به صورت  ها لهجهکه در برخی دیگر از ) شدن(:  avīδenـ کاربرد فعلِ 

به عبارتی ق عربی در این . ـِ امروزي قرار دارد /q/در تقابل با  ها واژهدر بسیاري  /x/توسط ژوکوفسکی، واجِ  شده ثبتيِ  لهجهـ در 
يِ ها لهجه اگرچه این ویژگی در برخی). قرار(:  xa'rā̊rو ) قطار(:  xa'tā̊r، )قند(:  xand: تبدیل به خ شده است؛ مانند ها واژه

وارد شده ) /q/(يِ بختیاري، ق ها لهجه، اما یک ویژگیِ عام در گویشِ بختیاري نیست و در اغلبِ شود یمامروزيِ بختیاري نیز دیده 
شواهد فراوانی از ورود ق سراغ گرفت؛ کما این که  توان یمبه خ تبدیل شده است،  ها آني که ق در ا يامروزيِ ها لهجهحتی در . است
يِ این واقعیات، باز هم احتمالِ خطايِ ژوکوفسکی  همهبا در نظر گرفتنِ . نشان داده است  ق را با  ها واژهوفسکی نیز در شماري از ژوک
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 از   به دلیلِ خطايِ شنیداري، به جايِ  ها واژهژوکوفسکی در برخی  رود یموجود دارد؛ به این صورت که احتمال  ها واژهدر ضبطx 
  .اشداستفاده کرده ب

  

  ارزشِ ادبی. ب

یی از این ها نمونه، تمرکزِ اصلی عمدتاً بر ضبط اند رساندهيِ گویشِ بختیاري به انجام  دربارهتا کنون  ها یغربدر مطالعاتی که 
 نیتر میعظحتی ژوکوفسکی که . ـ چه نظم و چه نثر ـ توجه شده است ها نمونهگویش بوده و کمتر به تحلیل و بررسیِ ارزشِ ادبیِ این 

يِ ارزشِ  دربارهظاهراً لُریمر نخستین و آخرین کسی بوده که . يِ اشعارِ بختیاري را تدوین کرده، وارد این حیطه نشده است مجموعه
Persia . W. tiāri of SkhThe Popular Verse of the Baي با عنوانِ ا مقالهوي در . ادبیِ اشعارِ بختیاري مطلبی نوشته است

- І (1954( اشعارِ بختیاري پرداخته است نیتر مهم ادبیت بختیاري را برشمرده و به نقد در میانِ پژوهشگرانِ . شگردهايِ زبانیِ ابیات
يِ اخیر،  دههدر دو  ژهیو بهپس از پژمان، . به وزنِ شعرِ بختیاري اشاراتی کرده است ختهیگر جستهایرانی شادروان حسین پژمان بختیاري 

رويِ هم رفته باید . نیست اعتنا قابلادبیات بختیاري به چاپ رسیده که به لحاظ معیارهايِ جدید نقد ادبی چندان يِ  نهیزمآثاري در 
ما در این . قرار دارد، هرچند در این مقاله نکات بسیاري مغفول مانده است شده انجاميِ ها پژوهشيِ لُریمر در صدرِ  مقالهگفت که 

  :میکن یميِ ارزشِ ادبیِ اشعارِ بختیاري اشاره  دربارهبه نکاتی  وار فهرستمطالبِ لُریمر را داشته باشیم، قصد تکرارِ  آنکه یبگفتار 

شعرِ بختیاري به دلیلِ فقدانِ آثارِ مکتوب و سنت ادبیِ نوشتاري همچنان در : جایگاه شعرِ بختیاري در ادبیات ایران و جهان
يِ بختیاري سراغ  جامعهعلت اصلیِ این امر را باید در ساختارِ بدويِ . مِ امروزيِ آن ـ مانده استيِ تکاملِ شعر  ـ در مفهو هیاولمراحلِ 

 محیطی تا قرنِ اخیر فرهنگ یِ اعصارِ کهن را حفظ کرده و در حصارِ نینش کوچگرفت؛ زیرا همچنان که ایلِ بختیاري بنا بر اقتضائات
گی مصون بوده است، سایرِ مظاهرِ فرهنگیِ این ایل ـ همچون زبان و ادبیات ـ نیز تا حدود کوهستانِ بختیاري تا حدودي از اختالط فرهن

 اند کردهغربی و ایرانی به قرابت زبانیِ بختیاري با فارسیِ میانه و فارسیِ دري اشاره  پژوهانِ ياریبختغالبِ . مانده است رییتغ بدونِزیادي 
؛ در همین راستا، ما معتقدیم اند دهیسنجيِ دنیايِ باستان ها ییایآررا با فنونِ کوچِ  ها ياریبخت یِنینش کوچيِ ها وهیش نظران صاحبو برخی 

 تواند یماز این منظر شعرِ بختیاري . يِ شعريِ کهن است که به دنیايِ امروز رسیده استها سنتي ا پارهيِ  ندهینماکه شعرِ بختیاري نیز 
يِ  نمونهاشته باشد؛ زیرا اگرچه به لحاظ ادبیت شعرِ بختیاري شعري بدوي است اما به لحاظ اینکه جایگاه مهمی در تاریخِ ادبیات جهان د

يِ فارس و  حوزهدر روشن کردنِ تاریخِ تکاملِ شعر ـ به ویژه در  تواند یميِ کهن و متروك شعري است، بررسیِ آن ها سنتي از ا زنده
  .زبانِ فارسی ـ نقشِ بسزایی داشته باشد

یم که شعرِ بختیاري شعري بدوي است؛ این سخن به این معنا نیست که در شعرِ بختیاري عواطف یا تصاویرِ نابِ شاعرانه جایی گفت
 تواند ینمي فکري و عاطفیِ شعرِ امروز است و ها سازه نیتر مهمندارد؛ بلکه مقصود ما این است که شعرِ بختیاري فاقد برخی از 

به مطالعات تاریخی در  مندان عالقه؛ مگر افراد بومی که نسبت به این فرهنگ نوستالژي دارند، و یا مخاطبِ امروزي را جذب کند
  . شعرِ بختیاري را با شعرِ جاهلیِ عرب سنجید توان یماز این منظر . يِ گوناگونِ علمها حوزه

  :بخشیده از این قرار است بدويبررخی اختصاصات که به شعرِ بختیاري خصلتی 
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اشاراتی به برخی مسائلِ فلسفیِ  توان یمدر شعرِ بختیاري : ي فلسفیها شهیاند کالنیا در مرکزیت نبودنِ  فقدان .1
 این قبیل مسائل در  شدنِ مطرحيِ مرگ، سراغ گرفت، اما این به معنايِ فلسفی بودنِ این نوع اشعار نیست؛ چراکه  مسئلهنوعِ بشر، مانند

به عبارتی کلیت شعر حولِ این قبیل مسائل سروده . دهد ینمقرار  الشعاع تحتت و کلیت شعر را شعرِ بختیاري صرفاً اشاراتی گذراس
  .نشده است

2.   
در اشعارِ عامیانه یا شفاهیِ بختیاري ارتباط ابیات یا به اصطالح محورِ عمودي بسیار ضعیف است و : محور عموديِ ضعیف .2

ي از ابیات است که ا مجموعه، اغلب اند آوردهتحت عنوانِ اشعاري واحد گرد  هانپژو ياریبختمجموعه ابیاتی که ژوکوفسکی و دیگر 
شد که مثالً در اشعارِ بلند  توان ینمالبته منکر . اند آمدهيِ پژوهشگر تحت عنوانِ شعري واحد گرد  لهیوسبه دلیلِ داشتنِ مضامینِ مشابه به 

، اما این توالی ـ که حتی گاه در اثرِ تداعیِ اند آمدهمطلبی واحد در توالی یکدیگر  ي ابیات به لحاظ بیانِا پارهيِ ژوکوفسکی  گردآورده
معانی شکل گرفته است ـ به معنايِ وابستگیِ ابیات به یکدیگر نیست؛ به عبارت دیگر، هر یک از ابیات کامالً مستقل از دیگري است و 

این ویژگی را حتی در اشعارِ حماسیِ بختیاري که . بعدي را هم بخواند يِها تیبلزومی ندارد که خواننده برايِ درك کلیت کالم، 
نیز شناخت مبهمی از این ویژگیِ اشعارِ  ها ياریبختگویا خود . دید توان یم، اند شدهيِ ابیات آن حولِ محورِ شخصی واحد سروده  همه

گذشته از محورِ عموديِ اشعار، ارتباط میانِ دو مصراع نیز در . ندیگو یم» بیت بستن«، زیرا در زبانِ بختیاري شعر گفتن را اند داشتهخود 
يِ آن، مصراعِ دوم که  هیقافبا جانِ کالم گفته شده تا بر اساسِ  ارتباط یببسیاري ابیات بسیار سست است؛ به این معنا که گاه مصراعی 

  .يِ پیام یا تصویرِ اصلیِ شعر است سروده شود دربردارنده

يِ مشترك ایجاد شده است و و محورِ عموديِ شعر  هیقافيِ  واسطهدر اشعارِ سبک هندي ارتباط ابیات گاه صرفاً به معروف است که 
، در بسیاري از گردد یمنظیرِ چنین الگویی که در آن لفظ مشترك سببِ پیوند عموديِ ابیات . حالت ممکن قرار دارد نیتر فیضعدر 

، مصراعِ اول، به استثنايِ اند آمدهبه این صورت که در برخی ابیات یک شعر که در توالیِ یکدیگر . شود یماشعارِ بختیاري نیز دیده 
  :ردیگ یميِ متغیر شکل  هیقافو مصراعِ دوم بر مبنايِ  شود یمقافیه که متغیر است، عیناً تکرار 

mā̊'xor renj o'nīn be'šūne bā̊r ko'gā̊mē 

'bevarīn Šīm'bā̊r xa'raw sī 'xarje xā̊'nā̊ 

dī'gen renj o'nīn be'šūne bā̊r ko'gā̊mē 

'bevarīn Šīm'bā̊r xa'raw sī 'xarje or'dī 

va'mī renj o'nīn be'šūne bā̊r ko'gā̊mē 

'bevarīn Šīm'bā̊r xa'raw sī xā̊n kučī'ra (3: 13-15( 

  :شود یمالگويِ فوق به نوعی در اشعارِ کالسیک فارسی نیز دیده 

  من آوازِ خوشغِ اي دریغــا مر

  من رازِ هماي دریغــا همدم و 

  من الحانِ خوشاي دریغا مرغِ 

  راحِ روح و روضه و ریحانِ من



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٥ 
 

  )104: 1925مولوي، (

  من پروازِ خوشاي دریغـا مرغِ 

  ز انتها پرّیــده تا آغــازِ مــن

  ) 105: مولوي، همان(

گر استقاللِ نسبی دارند و در واقع اشتراك مضمون و موضوع سبب شده است يِ بختیاري ابیات از یکدی انهیعامگفتیم که در اشعارِ 
 مضمون نیز برخی از اشعارِ بلند يِ ژوکوفسکی خود  مجموعهکه این ابیات در قالبِ شعري واحد به کار روند؛ اما گاه به لحاظ

  .به چند شعر هستند میتقس قابلِ

به احتمالِ قریب به یقین . کند یمي است که لزومِ بررسیِ محورِ عموديِ اشعار را ایجاب يِ دیگر مسئلهيِ اشعار  ندهیسراگمنام بودنِ 
يِ واحدي ندارند، بلکه در طولِ زمان افراد گوناگون ابیاتی به  ندهیسرايِ ژوکوفسکی، لُریمر و دیگران،  گردآوردههیچ کدام از اشعارِ 

این . درآمده است اش یکنونتا اینکه شعر به صورت  اند افزودهـ  شده سرودهستین ابیات ، نختر حیصحيِ شعر ـ  یا به عبارت  هیاوليِ  هسته
. ي بودنِ اشعار مسلّماً عاملِ مهمی در ضعف محورِ عموديِ ابیات بوده است که در نوعِ خود باید مورد بررسی قرار گیردا ندهیچندسرا

ما به قراینِ : يِ ژوکوفسکی در کوتاه و بلنديِ اشعار اشاره کنیم آگاهانهر و نقشِ يِ راويِ اشعا ناخودآگاهانهدر آخر الزم است به نقشِ 
بسیار معتقدیم که راوي از بسیاري ابیات که در پیِ هم روایت کرده، تصورِ یک شعرِ واحد نداشته است، بلکه هر بیتی را که در 

يِ شعر را  پروندهبه یاد آوردن باز ایستاده، ژوکوفسکی موضوعی خاص به ذهنش رسیده بر ژوکوفسکی خوانده است و هر جا که از 
مختومه اعالم کرده است؛ از همین روست که برخی اشعارِ مشترك در کارِ ژوکوفسکی و دیگر پژوهشگران، به لحاظ تعداد و ترتیبِ 

سکی عامدانه یا ناخودآگاه تعدادي از که ژوکوف دهد یمهمچنین تعداد یکسانِ ابیات در شماري از اشعار، نشان . ابیات همخوانی ندارند
يِ ژوکوفسکی  مجموعهاگر تعداد ابیات اشعارِ : ابیات برخی اشعار را براي رساندنِ شمارِ ابیات شعر به عددي خاص حذف کرده است

چهار بار و عدد  13ه عدد ؛ برايِ نمونرسد ینمکه طبیعی به نظر  اند شدهکه برخی اعداد چند بار تکرار  میشو یمرا بررسی کنیم، متوجه 
  .   نُه بار تکرار شده است 14

  

و در این باره  اند داشتهاز زمانِ ارسطو تا روزگارِ ما، ناقدانِ ادبی همواره به تفاوت نظم و شعر توجه : چیرگیِ نظم بر شعر. 3
ب  و تکرارِ نظریات قدیم و جدید را نداریم، بلکه ما در این گفتار قصد ورود به این با. يِ تحریر درآمده است رشتهمطالبِ فراوانی به 

از همین . يِ شعریت است غلبهيِ شعرِ امروز و شعرِ کهن، رنگباختگیِ نظم و ها تفاوتغرضِ ما صرفاً بیانِ این نکته است که یکی از 
يِ فارسی که  انهیعامم بر شعر در اشعارِ يِ نظ غلبه. دانند یميِ کالسیک فارسی را نظم ها سرودهمنظر است که منتقدان درصد بزرگی از 

يِ  انهیعاميِ نظم بر شعر در اشعارِ  غلبهبه همین ترتیب، . ، مشهودتر استندیآ یمبه لحاظ ماهیت اشعاري ابتدایی و غیرِعالمانه به حساب 
يِ میانِ دو مصراع در  رابطهی گاه در بودگ نظم. يِ شعرِ ناب در الباليِ این اشعار فراوان استها نمونه، هرچند شود یمبختیاري نیز دیده 

يِ آن مصراعِ دوم سروده شود؛ بی  هیقافابیات بختیاري ظاهر شده است؛ به این صورت که مصراعِ اول سروده شده است تا بر مبنايِ 
   .را کامالً نادیده گرفت مصراعِ نخست توان یمدر این گونه ابیات . آنکه میانِ دو مصراع ارتباط معناییِ چندانی وجود داشته باشد

  
يِ اصلیِ شعر ابیاتی مستقل بدانیم، بسیاري از این ابیات به  تنهاگر برخی ابیات اشعارِ بختیاري را در ارتباط با : هایکووارگی .4

 ژاپنی ـ نیست، بلکه  ـ یعنی نوع خاصی از شعر اش یسنت؛ البته منظورِ ما هایکو به معنايِ مانند یميِ تصویرپردازي به هایکو  نحوهلحاظ
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يِ تصویر بر صدايِ شاعر،  غلبهاختصارِ زبانی و . شود یميِ گوناگونِ دنیا سروده ها زباناشعاري است که امروزه با عنوانِ هایکو به 
ختیاري گاه ي ابیات بختیاري حکمِ هایکو بخشیده است؛ در مقامِ تمثیل باید گفت که شاعرِ بیت با پارهي است که به ا مشخصه نیتر مهم

ي خاص را داشته باشد به دامانِ طبیعت رفته و از هر تصویرِ زیبایی ا دهیپدهمچون عکاسی عمل کرده که بی آنکه قصد عکسبرداري از 
يِ حاضر را  مجموعهاز ابیات  شده ترجمهيِ  نمونهبراي روشن شدنِ مسئله چند . که دیده بی هیچ قصد گزینش عکسبرداري نموده است

  :میا آورده در ذیل

  ).8: 2(مردیم از گرسنگی : پیرزنان پچِ پچ ||يِ بزرگ در آغلِ پشتی ها موشـ جیرجیرِ 

  ).2: 8(است ] آلوده[تار تار به خون  اهللا امانریشِ سیاه  ||کرکسی نشسته است  اَلون زرده ]کوه[ـ بر سرِ 

  ).30: 13(شیر مادیانم را برده است : نیفریاد زنِ جوا ||به من شک کرد  سگ توله مالمیرـ شبِ مهتابی در 

  ).6: 24(يِ من افتاده است در پايِ کوه رضا یعلتنِ سپید  ||، مثلِ همیشه کند یمـ کالغِ سیاه سروصدا 

  ).72: 36(، به پشت سر ننگریست ]داشت[چشمانِ اشکالود  ||ـ عابري آمد از راه ایل گذشت 

که  دهید ینمگویا شاعرِ بیت بختیاري لزومی . جایگزین کرد» ابهام«اید بتوان با مفهومِ از یک دیدگاه اصطالحِ هایکووارگی را ش
علت هم شاید اشتراك تجربه میانِ شاعر و . است کرده یميِ خاص به زبان بیاورد و به تصویرسازي بسنده  دهیپدتأثرات خود را از یک 

، سببِ خوانده یمیِ خود لیا همویري از کوچِ ایل را در قالبِ زبان بر مخاطبِ محدود وي بوده است؛ برايِ نمونه وقتی شاعر تص
يِ مشترك روانی ها نهیزمکه با تأثرات خود وي به دلیلِ  شده یمي از تأثرات در او ا رشتهو به دنبالِ آن،  ها یتداعي از ا رشتهيِ ریگ شکل

است؛ یا به  دهیشیاند یمتشریحِ احساسات خود به خلقِ تصاویر  یکسان بوده است؛ از این رو شاعر به جايِ خلقِ جمالت مرتبط و
است؛ بنا بر این، در این گونه ابیات نباید به دنبالِ صداي شاعر بود، بلکه  کرده یمتعبیري، نه سخن که تصویر خود را بر شاعر تحمیل 

 يِ تاریخی و فرهنگی کشف کردها نهیزمباید صدايِ شاعر را با کمک   .  

  

اشعارِ مربوط به سوگ و شادمانی معموالً در غالبِ شروه، آواز یا سرود خوانده  ژهیو بهاشعارِ بختیاري : يمحور یقیموس .5
گاه عدمِ تساويِ هجاها در . يِ موسیقایی نیز توجه کرد نهیزمیِ این اشعار باید به شناخت زبان، از این رو در بررسیِ زیباشناختی و شوند یم

ژوکوفسکی . کند یمي اصوات است که در هنگامِ آواز کمبود هجاهاي مصراع را جبران ا پارهيِ حذف  جهینتاري، دو مصراعِ بیت بختی
احتماالً راوي برخی اشعار را به  دهد یميِ مصراع ضبط کرده است که نشان ها واژهیکی دو جا اصوات مربوط به آواز را نیز الباليِ 

  ).49و  48: 6: نمونه، نکبراي (صورت آواز بر وي خوانده است 

يِ اشعارِ بختیاري، توجه دادن به این مسئله است که ظاهراً پیوند میانِ شعر و موسیقی در جوامعِ محور یقیموسغرض از اشاره به 
، در ـ معروف است که رودکی، پدرِ شعرِ فارسی اند شده یمبدوي بیشتر است و در گذشته اشعار بیشتر براي اجرايِ موسیقایی سروده 

خود طبعِ  اند کرده یمی خوان شروهدر ایلِ بختیاري نیز معموالً زنان و مردانی که . آنِ واحد شاعر و نوازنده و آوازخوان بوده است
وده يِ زنانِ ایل ب سرودهيِ عروسی نیز غالباً ها ترانهو  ها ییالال. اند سروده یمو برايِ فراهم کردنِ مواد کارِ خود بیت  اند داشتهشاعري 

و در واقع حکمِ  اند خوانده یمی و به همراهیِ کرنا و دهل جمع دستهی نیز که مردانِ جنگی به صورت نظامـ  یحماسي اشعارِ ا پاره. است
ز متنِ يِ موسیقایی ا نهیزمبه نظرِ ما تفکیک . اند شده یم، احتماالً از زبانِ نوازندگانِ محلی سروده اند داشتهيِ نظامیِ امروزي را ها مارش
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يِ بختیاري وقتی در قالبِ شروه  ساده ظاهر بهبسیاري از ابیات . اشعارِ بختیاري، هنگامِ بررسیِ زیباشناختیِ این اشعار چندان صحیح نیست
  .گردد یمبر مخاطبِ بختیاري دوچندان  کم دست شان یعاطفتأثیرگذاريِ  شوند یمخوانده 

  

در شعرِ بختیاري توصیف عینیت و دنیايِ بیرون بر توصیف ذهنیت و درون : نیيِ توصیفات عینی بر توصیفات ذه غلبه .6
يِ شعر فارسی نیز متفقاً بر آن  نهیزمدر  نظران صاحب. است انهیگرا برونگفت شعرِ بختیاري شعري  توان یمي کاو روانبه زبانِ . چربد یم

يِ عرفانی و تجریدي  صبغهبوده و به خالف اعصارِ بعد  انهیگرا برونيِ شعر به زبانِ دري است، شعري  عهیطلاند که شعرِ خراسانی که 
يِ میانِ شعرِ بختیاري و شعرِ خراسانی نیست، بلکه بیانِ این نکته است که ظاهراً در تاریخِ تکاملِ شعر،  سهیمقاغرضِ ما البته . نداشته است

 نیتر یعال توان یمکلّی نیست و در ادبیات باستانیِ ملل  توصیف عینیات مقدم بر توصیف ذهنیات بوده است؛ هرچند این حکمی
  .يِ شعرِ عرفانی را یافتها نمونه

اشعارِ عروضی و اشعارِ : شوند یميِ ژوکوفسکی به لحاظ وزن به دو دسته تقسیم  گردآوردهاشعارِ بختیاريِ  :وزنِ شعرِ بختیاري
اوزانِ به کار رفته در این اشعارِ عروضی نیز . و باقیِ اشعار هجایی هستند شعر وزنِ عروضی دارند 42تنها سه شعر از مجموعِ . هجایی

بحرِ (و فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ) بحرِ هزج؛ وزنِ دوبیتی؛ وزنِ ویس و رامین(مفاعیلن مفاعیلن فعولن : محدود به دو وزن است
بر وزنِ اخیر سروده ) 41شعرِ (يِ عروسی  ترانهنخست و یک بر وزنِ ) 42شعرِ (و یک الالیی ) 40شعرِ (یک شعرِ عاشقانه ). رمل
  :شود یميِ دوبیتی نیز دیده ا هیقافالگويِ  42به لحاظ قافیه اشعارِ عروضیِ بختیاري مثنوي هستند؛ هرچند در شعرِ . اند شده

'sare 'kūʼ e bo'land bā̊yomes'dūn 

do dast nā̊ze'nīne Fā̊tome·sol'tūn 

ve 'daste nā̊ze'nīnes bā̊'yom ī'čīδ 

ba'rā̊ʼ e xā̊'toxe 'nūne zemes'tūn (42: 85-86( 

؛ چراکه در اشعارِ عروضیِ بختیاري، اند شدهيِ فارسی اقتباس  انهیعاماوزانِ عروضیِ شعرِ بختیاري از اوزانِ اشعارِ  رسد یمبه نظر 
  .تر استيِ زبانیِ فارسی در شعرِ بختیاري ـ بیشها ساختی ـ یعنی ورود شدگ یفارس

يِ مثنوي  هیقافیی و هجا دوازدهيِ ها مصراعکه عبارت از  اند شدهاشعارِ هجاییِ بختیاري همگی بر اساسِ یک الگويِ واحد سروده 
یک بخشِ : کند یمکه مصراع را به سه بخش تقسیم  دهد یمیی معموالً دو مکث رخ هجا دوازدهيِ ها مصراعدر خوانشِ . است
يِ لریمر در هر مصراعِ بختیاري معموالً چهار تکیه وجود دارد  گفتهبه . ر هجایی و یک بخشِ پنج هجایییی، یک بخشِ چهاهجا سه

  ).Lorimer, 1954: 550: نک(

  :به انواعِ زیر تقسیم کرد توان یميِ بختیاري را به لحاظ موضوع  انهیعاماشعارِ : موضوعات شعرِ بختیاري

يِ  حماسه؛ چند پردازند یميِ داخلیِ ایلِ بختیاري و جدال میانِ طوایف رقیب ها جنگشرحِ این اشعار اغلب به  :اشعارِ حماسی. 1
 مرکزي است؛ مانند ایلِ بختیاري با حکومت کُلُنگچی«معروف نیز وجود دارد که شرحِ نبرد ي به همین نام رخ ا منطقهکه در » جنگ

 . يِ زیبا در کارِ ژوکوفسکی نیامده است حماسهاین . است شاه یفتحعلکومت داده و شرحِ نبرد یکی از خوانینِ بختیاري با قشونِ ح
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از مضامینِ رایج در این اشعار ... وصف معشوقه، کوچِ ایل و غمِ فراق ، دیدارهايِ پنهانی، گله از یار و  :اشعارِ تغزلی و عاشقانه. 2
 .هستند

 اش یاصلاشعارِ آهنگین و سوزناك بر مزارِ اموات است که متولیِ  يِ زیبايِ بختیاري خواندنِها سنتیکی از  :ها سرود سوگ. 3
روه«يِ ممسنی در استانِ فارس این اشعار را  منطقهاقوامِ لُرزبانِ کهگیلویه و بویراحمد و . یا پیرزنان اند سال انیمغالباً زنانِ   ندیگو یم» شَ

) سرود؟(» سرو«ـ یا » يِ سخت هیگر«ـ احتماالً به معنیِ » گاگریوه«صطالحِ به جايِ شروه از ا ها ياریبخت. رود یمکه در فارسی هم به کار 
  .کنند یماستفاده 

معموالً . تعیین کرد ها آنمرزِ دقیقی میانِ  توان ینميِ اشعارِ حماسیِ بختیاري است و ها یژگیوآمیختگیِ سوگ با حماسه یکی از 
  . هستنداشعارِ حماسی حاويِ ابیاتی در سوگ دالورانِ ایل 

يِ شکار، ها وهیشاین اشعار به لحاظ تحقیق در . اند شدهاشعاري اند که از زبانِ صیادان یا در موضوعِ شکار سروده  :اشعارِ صیادي. 4
پیکار با حیوانات درنده و طبیعت وحشیِ کوهستان از جمله مضامینِ رایج در . زندگیِ صیادي و باورهايِ بومی بسیار حائزِ اهمیت اند

  .در ادبیات عرب مقایسه کرد» طردیات«با  توان یماشعارِ صیادي را . شعارِ صیاديِ بختیاري است که گاه با سوگ یا مفاخره همراه استا

پس از دامداري که رکنِ اصلیِ اقتصاد در ایلِ بختیاري بوده است، بخشی از مایحتاجِ این ایل از طریقِ  :اشعارِ برزگري. 5
است ـ هرچند در کنارِ کشاورزيِ دیم در برخی مناطقِ سرزمینِ بختیاري  شده یمیژه کشت گندم ـ فراهم کشاورزيِ دیم ـ به و

در میانِ برزگرانِ بختیاري رسم بوده که اشعاري را هنگامِ کشت یا درو به آواز . ي و باغداري نیز متداول بوده استکار برنج
يِ معدودي از ابیات برزگري در کارِ ژوکوفسکی ضبط شده ها نمونه. بوده استمعروف ) barziyarī(» برزگري«که به  اند خوانده یم

  .است

  .در ادبیات غرب سنجید pastoral poetryبا  توان یماین اشعار را  :اشعارِ شبانی. 6

مینِ بختیاري محلِ تاخت قاجار، سرز شاه نیناصرالديِ  دورهایلخانی در  خانِ یقل نیحستا پیش از رويِ کار آمدنِ  :اشعارِ راهزنان. 7
يِ ژوکوفسکی نیز رد پايِ  گردآوردهدر اشعارِ . يِ غربیان بارها اشاره شده استها سفرنامهبه این واقعیت در . و تازِ راهزنان بوده است

تایشِ مهارت و تهورِ که تماماً به س) 13ش(» مالِ ولی«يِ آن شعرِ بلندي است با عنوانِ  نمونهکه بهترین  شود یمراهزنان فراوان دیده 
ـ تا آنجا بوده که اشعارِ مربوط به او در تمامِ ایلِ  tarīδaيِ این راهزن ـ یا به زبانِ بختیاري  آوازهاختصاص دارد؛ » ولی«راهزنی به نامِ 

با اشعارِ  توان یمري را به نظرِ ما اشعارِ مربوط به راهزنانِ بختیا. ـ زبانزد شده است اند داشتهبختیاري ـ حتی طوایفی که از او بیم 
»عرب سنجید» صعالیک  .  

این گونه اشعار را زنان . يِ ژوکوفسکی در این موضوع سروده شده است مجموعهاز  41يِ  شمارهشعرِ  :يِ عروسیها ترانه. 8
د یم، مصراع یا بیتی را مصراع مین؛ به این صورت که زنی خوانند یم   .کنند یمتکرار  ارو عیترجو سایرِ زنان عبارتی را  خوانَ

در  تواند یميِ بختیاري ها ییالاليِ  مطالعه. يِ ژوکوفسکی یک الالییِ بلند بختیاري است مجموعهآخرین شعرِ  :ها ییالال.  9
 يِ فارسی سودمند باشدها ییالالشناخت .  

استعاره نیز غالباً محدود به . ان استدر اشعارِ بختیاري تشبیه خصوصاً با ذکرِ ادات تشبیه فراو: صورِ خیال در شعرِ بختیاري
يِ ها نمونهدر این اشعار همچنین . ي ـ مثالً شیر به معنايِ فرد دالور، یا سرو به معنايِ فرد زیبااندام ـ استا شهیکليِ ها استعارهیا » تشخیص«

   . »مردن«به معنايِ » آن دنیا زدنخیمه به «که دارايِ ارزشِ ادبی است؛ مانند  شود یمغیرِقاموسی و بدیعی از کنایات دیده 
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ی هستند، صرف نظر کنیم باید گفت نیآفر ییبایزارکانِ لفظیِ  نیتر مهماگر از وزن و قافیه که ): بدیعِ لفظی(شگردهايِ زبانی 
ی کامالً طبیعی و است و صنایعِ لفظیِ آن در بافت هیرایپ یبيِ بختیاري به لحاظ کاربرد صنایعِ لفظی شعري ساده و  انهیعامکه شعرِ 

و به  شود یميِ فارسی و مراحلِ نخستینِ تکاملِ شعرِ عروضیِ دري نیز دیده  انهیعاماین ویژگی در اشعارِ . ناآگاهانه به کار رفته است
ز کاربرد صنایعِ یی عالی اها نمونهبا وجود سادگی و غیرِعالمانه بودنِ اشعارِ بختیاري . يِ اصلیِ اشعارِ غیرِعالمانه است مشخصهطور کلی 

  :شود یمکه در ذیل به مواردي از آن اشاره  شود یملفظی نیز در این اشعار دیده 

  :تکرار واژه. 1

na A'mīre 'manehīn ve 'gūre 'tangī 

'1: 6(fangī 'to jā̊na , e pā̊jā̊k'na , e dastjā̊k( 

 

'eʼyā̊'gi rīš'bo, šrī'bodastom rah ve sī  

'zēre pā̊ ā̊γā-̊Ra'sūl saδ ǵaz ha'vā̊ʼ e (21: 4( 

 

kā̊rom'ze δ nē mā̊l'koh, mā̊l'kohom δxo'mo  

saδ ve'rēse čapa' , 'gā̊ne īderā̊'rom (6: 29( 

 

'dā̊re'rahmūn ben, 'maraw', maraw', xūn-Mehrā̊v 

tofang'čīne Lā̊ge'lā̊l sar 'rahte dā'̊re (19: 5( 

 

  :)ییآرا واج(تکرارِ واج . 3

vūn'elket ferā̊m, 'īrm'olke am, 'īrm'ā̊leM 

barzi'yar tohm bes 'narehδ, be 'monak če tā'̊vūn (1: 47( 

 

  :جناس. 4

'siyā̊δõw, ī'sā̊ re'vīn, mo īko'nom hā̊l 

15: 6(me har sā̊l 'sarčaš, lā̊'Dee del'emūn δ'vah(  

 

doh'δare mæynā̊·kæ'wū če xū ebā'̊ze 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٠ 
 

'3: 33(e sā̊z'e sūz'xose yā̊ 'ešqe 'ūnom δna( 

  :يِ درونی هیقاف. 5

so'wā̊r bīm, 'zayδom ve dar, Bah'rom vå'bā̊me 

5: 10(pā̊me 'zēre 've  čā̊lne 'e vazgā̊l'gā̊l·e·( 

 

vūn'melket ferā̊, 'mīr'amolke , 'mīr'Mā̊le 

barzi'yar tohm bes 'narehδ, be 'monak če tā'̊vūn (1: 47( 

  :میا آوردهدر واقع جزء صنایعِ معنوي است ولی ما توسعاً آن را در ردیف شگردهايِ زبانی : )ي االعداد اقهیس(بازي با اعداد . 6

čā̊rnūn 'ze pā̊ze, bezan'ē yak'zūn 'ze bo 

'hēč·kē ze 'gūšte še'kā̊l, væy, 'nanehā̊ mā̊l 

pančnūn 'ze pā̊ze, bezan'ē yak'zūn 'ze bo 

'hēč·kē ze 'gūšte še'kā̊l, væy, 'nanehā̊ ganč (6: 48 & 49( 

 

pā̊ze'nūne Teve'kī xaš ve go'rohen 

ennoh'če pā̊·ve·, endah'yā̊zče , endah'če  

 pā̊ze'nūne Teve'kī xaš ve xa'tā̊ren  

4&  3: 22(en čā̊r'če pā̊·ve·, endah'yā̊zče , endah'če ( 

در شعرِ  اند شدهز مضامینِ کهنِ شعرِ فارسی که امروزه تقریباً منسوخ برخی ا :مضامینِ کهنِ شعرِ فارسی در اشعارِ بختیاري
  :اشاره کرد که در شعرِ قدما فراوان به کار رفته است» کبک و شاهین«به مضمونِ  توان یميِ بختیاري شاهد دارند؛ برايِ نمونه  انهیعام

  ي کبک خرامان حافظ قهقههدیدي آن 

  ي شاهین قضا غافل بود پنجهکه ز سر 

  )422: 1362حافظ، (                 

 مجموعههمین مضمون در ابیات  شود یميِ بختیاري دیده  انهیعاميِ ژوکوفسکی و دیگر ابیات: 

'ā̊-Havīv, ze ǵarme'sēr pa kay iyā̊'hī? 

 ā̊ Nūm'dā̊re xā̊n ge'reh čī k awg e šā̊'hī (18: 15( 
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  :ترجمه(

  ) )5(.آ نامدار را خان گرفت، همچون کبک و شاهین ||یی؟ آ یمآ حبیب، از گرمسیر پس کی ] اي[

کاربرد مضامینِ کهنی چون مضمونِ فوق در شعرِ بختیاري از آن رو حائزِ اهمیت است که شعرِ بختیاري فاقد سنت ادبیِ مکتوب 
فارسی که از طریقِ سنت شفاهیِ ایران به شعرِ احتمال داد که این قبیل مضامینِ کهن نه از طریقِ ادبیات مکتوبِ  توان یماست؛ بنا بر این 

در اشعارِ . اند افتهيِ شعرا نیستند، بلکه از ادبیات شفاهی به ادبیات مکتوب راه ی برساخته؛ به عبارت دیگر، این مضامین اند دهیرسبختیاري 
که  شود یمد رستم، شیرین و فرهاد ـ دیده يِ شعرِ فارسی ـ ماننا افسانهيِ ها تیشخصيِ ژوکوفسکی همچنین اشاراتی به  گردآورده

  .است نیزم رانیادر فرهنگ  ها آننشانگر رواجِ روایات مربوط به 

  

  :گیرينتیجه

يِ فراوانی صورت گرفته است اما کارِ ژوکوفسکی به لحاظ قدمت ها پژوهشيِ بختیاري  انهیعاميِ گردآوريِ اشعارِ  نهیزماگرچه در 
ژوکوفسکی با . دید توان یميِ این قدمت را هم در زبان و هم در بیانِ ادبیِ این اشعار ها نشانه. برتري دارد ها شپژوهو تقدم، بر سایرِ 

يِ تاریخی را در دسترسِ محققان قرار داده است ها دادهي عظیم از ا نهیگنجيِ گویشی همچنین  انهیعامیی از اشعارِ ها نمونهگردآوريِ 
يِ  انهیعامبررسیِ اشعارِ . يِ آن، مورد استفاده قرار گیردها سنتيِ شعرِ فارسی، تاریخ و ها سرچشمهت در راستايِ شناخ تواند یمکه 

که چگونه سنت شعريِ بختیاري که فاقد ارتباط آشکار با سنت ادبیِ مکتوبِ فارسی بوده، در مسیرِ مشابهی  دهد یمبختیاري نشان 
يِ فارسی نیز از نخستین پیشگامان بوده است؛ سنتی که بعدها با  انهیعامدآوريِ شعرِ يِ گر نهیزمژوکوفسکی در . متحول شده است

يِ ها شیگويِ فارسی و  انهیعامسنت شعرِ  دیبا یمبه باورِ ما برايِ شناخت شعرِ کالسیک . کوششِ امثالِ صادق هدایت در ایران دنبال شد
 يِ نظمِ دري حل خواهد ریگ شکليِ  دربارهرهگذر است که بسیاري از مسائلِ مبهم  يِ تازه قرار گیرد؛ تنها از اینها یبازخوانآن مورد

  .شد

  ها نوشت یپ

  ). 1375صادقی، : نک(ي کوتاه است متعلق به قرنِ یازدهمِ هجري ا نامهمتنِ موجود به گویشِ لُري،  نیتر یمیقد. 1

وجود این اشعار نشان . ي با فارسیِ نوشتاري داردریگ چشم يِها تفاوتسعدي و حافظ اشعاري به گویشِ شیرازيِ قدیم دارند که . 2
  .که احتماالً فارسیِ دري زبانِ مادريِ این دو شاعر نبوده است دهد یم

در مقابلِ . ندیگو یم» لُرِ بزرگ«يِ ممسنی در استانِ فارس را سرزمینِ  منطقهمجموعِ سرزمینِ بختیاري، کهگیلویه و بویراحمد و . 3
  .يِ دورانِ حکومت اتابکانِ لُرِ بزرگ و لُرِ کوچک است بازماندهاین دو اصطالح . شود یمکه به لرستانِ امروز اطالق » لُرِ کوچک«

4 . شعريِ فارسی سببِ ورود این نوع وامگیريِ . يِ زبانیِ فارسی به شعرِ بختیاري شده استها ساختالبته در مواردي تقلید از سنت
  .  و وقوعِ چندانی ندارد شود یمعارِ عروضیِ بختیاري دیده زبانی از فارسی اغلب در اش

5 . از این رو شاید با )154: 1386حسینی، (يِ بختیاري به عنوانِ اسمِ تفنگ نیز به کار رفته است  انهیعامدر اشعارِ » شاهین«لفظ ،
  .در این بیت به معنايِ مرغِ شکاريِ معروف باشد» شاهین«قطعیت نتوان گفت که 
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  طاهره صفارزاده زداي موسیقی بیرونی در شعرعناصر آشنایی
  

  1سمیرا  شفیعی

  چکیده

این عامل سازنده، براي شعرا، گاه از . دانند عروضیان، شعر را داراي بافت آوایی، و مهم ترین عامل سازنده ي آن را، وزن می      
کند متن را  ها سعی می شود که مولّف، به واسطۀ آن این اصطالح به مجموعه ترفندهایی اطالق می. کنند استفاده می» آشنایی زدایی«

مخاطب داراي شگفتی و تازگی جلوه دهد؛ این امر باعث به تاخیر افتادن دریافت معناي متن ادبی و در نتیجه آشنایی زدایی از دیدگان 
این مقاله، با اعتقاد به این که دفاتر شعري صفّارزاده، قابلیت بررسی آشنازدایانۀ موسیقی بیرونی را دارد، مفاهیم نظري آشنایی . شود می

زدایی و موسیقی را، نقطۀ آغاز در خوانش اشعار صفّارزاده قرار داده و در روند تکوینی خویش، براي جستجوي انواع وزن، در ذیل 
، به روش کتابخانه اي، به بررسی دفاتر دیدار »بهره وري از کیفیت هجاها«و » تناسب وزن با محتوا«، »انواع موسیقی بیرونی«وانسه عن

دهد، اگرچه صفّارزاده  این بررسی نشان می. ها، پرداخت صبح، روشنگران راه، طنین در دلتا، مردان منحنی و هفت سفر با ذکر نمونه
عنوان شاعري سپیدپرداز به جامعۀ ادبی ایران معرفی کند؛ اما هرگز نتوانسته پیوندش را با اوزان نیمایی قطع کند  خواسته است خود را به

  .به شعرش شده است...) سپید، نیمایی، ترکیبی و(و همین امر باعث ورود اوزان متفاوت 

  

ق . ه 14شعر سپید، شعر قرن  طاهره صفّارزاده، موسیقی بیرونی، آشنایی زدایی، فرمالیسم،: هاواژهکلید

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  و پژوهشگر - ١



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٤ 
 

  مقدمه    

  :کدکنی در شعر به چهار نوع موسیقی قائل است شفیعی
 است؛» وزن عروضی«که » موسیقی بیرونی« -1

و قافیه و ردیف را » شود ها دیده می تناسبی است که از رهگذر دو کلمه یا دو حرف در آخر مصراع«: »موسیقی کناري« -2
 گیرد؛          در بر می

ها و مصوتهاي کلمات یک شعر ممکن است وجود داشته  هایی است که میان صامت تناسب«): درونی(»قی داخلیموسی« -3
 شود؛ و این نوع، انواع جناس را شامل می» باشد

  ).95و  96: 1380(است»النظیر مراعات تضاد، طباق، ایهام و «که شامل»معنوي موسیقی « -4
ي شعر، موسیقی و وزن  بر این باورند که مهمترین عامل سازنده...  1ورتگرایانص«از میان چهار نوع موسیقی مطرح شده،      
زدا گردد، زمانی است که  تواند برجسته و عادت با پذیرش این اصل فرمالیستی، یکی از حاالتی که زبان می). 31:1370سارتر، (»است

 . گردددر بستر موسیقی جریان داشته و به وسیلۀ موسیقی از گفتار عادي متمایز 

. در اشعار شعرا، یکی نیز ایجاد شگفتی و تازگی در موسیقی بیرونی است 2هاي بررسی آشنایی زدایی بر این اساس، از زمینه   
هاي انجام شده، به این نتیجه رسید که تا به امروز، تحقیق مستقلّی در زمینه ي بررسی آشنایی زدایی موسیقی  نگارنده، با بررسی پژوهش

زدایی اشعار این  میزان تاثیر این عامل بنیادي را، در آشنایی  عر صفّارزاده انجام نگرفته، و بر این اساس، تصمیم گرفت،بیرونی در ش
الزم به یادآوري ست، براي این پژوهش، پنج دفتر شعري دیدار صبح، روشنگران راه، طنین در دلتا، مردان  .شاعر نیمایی تعیین کند

  .هاي آشنایی زداي شعر صفّارزاده بوده، انتخاب شده است بیانگر ویژگیمنحنی و هفت سفر که بیشتر 
  :گردد با چنین نگرشی، چند سوال اساسی در این زمینه مطرح می

  چه رابطه اي بین موسیقی بیرونی شعر صفّارزاده و آشنایی زدایی از دیدگان مخاطب وجود دارد؟  -1
  وسیقایی، خواسته به آشنایی زدایی از اشعارش بپردازد؟شاعر بیشتر با چه نوع شعري به لحاظ قالب م  -2

. در این نوشتار، فرض بر آن است که بین موسیقی بیرونی شعر صفّارزاده و آشنایی زدایی رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد    
ش را در قالب سپید سروده؛ اما در جاي توان به این گمانه اندیشید، که شاعر اگرچه اکثر اشعار با تورقی اجمالی در شعر این شاعر می

  .جاي اشعارش به اوزان نیمایی نیز گوشه چشمی داشته است
تواند پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاري  هاي علمی روش بسیار حائز اهمیت است و می از آنجاکه، در پژوهش    

یا در جهت اثبات ) اطالع هستیم آنگاه که از آن بی(به منظور کشف حقیقیت  هاي بسیار است که یا نمایدو هنر ایجاد توالی بین اندیشه
اي بوده که  اي اسنادي و کتابخانه ؛ این پژوهش، مطالعه)213: 1366بیرو، (رود به کار می) آن زمان که اطالع داریم(آن براي دیگران

  .داخته استپس از گردآوري منابع مکتوب قابل دسترس، پیرامون موضوع به تحلیل آن پر
افکنیم، و سپس به تحلیل آشنایی  براي ورود به بحث، نخست نگاهی به پیشینۀ نظریۀ آشنایی زدایی، در گذشتۀ تاریخی آن می 

  :زدایی موسیقی بیرونی در شعر صفارزاده خواهیم پرداخت
  »آشنایی زدایی«دورنماي -1

بر همین اساس بیشتر بر عناصر زبانی یعنی فرم تاکید . دانست زبان می فرمالیسم به عنوان یک مکتب نقد ادبی، شعر را کاربرد ناب    
یکی از  3ویکتور شکلوفسکی). 46:1377علوي مقدم،(گردد داشت و بر این عقیده بود تاکید بر محتوا باعث توخالی شدن اثر می

زدایی در زبان ارتباطی  شعر چیزي جز آشناییدانست و معتقد بود  زدایی را عامل مهم ادبیت می بنیانگذاران مکتب فرمالیسم، آشنایی
شکل اثر    هاي زبانی جهت القاي احساسات، در این مکتب، به جهت توجه بیش ازحد شاعر یا نویسنده به، به گزین کردن بهترین. نیست

ت می شگردهاي بیانی و زبانی نوعی کند در حیطه ي  شود، همواره ایجاب می که براي آن استفاده می و هدفی  یابد و شکل اثر ادبی اهمی



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٥ 
 

توان  براین اساس، بر مبناي این نظریه می. عادت زدایی و غریب سازي داشته باشد تا مخاطب را در کشف روابط زبانی اثر سهیم کند
  .متون ادبی را از منظر شکل و فرم مورد بررسی و تحلیل قرار داد

هاي  کشیش و رمان نویس انگلیسی، این اثر به دلیل برخی نوآوري 5»استرنالرنس «از 4»تریسترم شندي«بعد از نوشته شدن رمان     
هاي  هاي یک سطري و صفحات سفید و جمله به حد وفور و فصل...) نقطه، ویرگول، تیره و(عجیب، چون استفاده ازعالئم نگارشی

  .ا به خودجلب کردر ، توجه بسیاري از نظریه پردازان از جمله صورت گرایان)62-64: 1375سلدن،(ناتمام 
وي ). 13: 1384مکاریک،(زدایی را مطرح نمود مفهوم آشنایی 6»هنر به مثابه ي تمهید«مقاله ي  در  همین راستا، شکلوفسکی  در     

 7هدف افزودن به مدت زمان ادراك حسی است، چون فراشد«دارد که  هدف خود را از طرح این اصطالح، بدین صورت بیان می

توان گفت بسیاري  می). 309: 1374احمدي،(»د هدف و غایت زیبایی شناسی است، پس باید طوالنی و دشوار شودادراك حسی درخو
از مسائل روزانه ي زندگی آدمی، کم کم حالت عادت پیداکرده و تازگی اش را از دست داده و نیاز دارد به سمت غرابت و در نتیجه 

تازگی «:اول ارزیابی زیباشناختی، سعی کردند بر دو عامل اصلی متن ادبی تاکیدکنندي  در مرتبه صورت گرایان. جلب توجه، پیش رود
ص سبکی در متون ادبی بودند ؛ در واقع آن)279: 1373وارن، –ولک (»و شگفت انگیزي به گفته . ها با این دو اصل به دنبال ایجاد تشخّ

ی که چیزي تکرار شد، دیگر تعجب حاصل نمی شودواز لذت شعري، نوعی ارتباط با تعجب دارد و وقت« ي دکتر شفیعی کدکنی
شاعر باید به دنبال شگردها یا تمهیداتی باشد که ). 20: 1366(»گرداند می بر»تعجیب«جاست که ابن سینا لذت بردن ازتشبیه رابه همین
باید زبانی باشد تا این غرض برآورده  ها را از بین برده، لذّت مطالعه را براي خواننده، جداي از محتوا فراهم آورد؛ این شگردها عادت
  .شود

از . گیرد شوند و نوعی مانع بر راه حرکت رهوار و آسان ارتباط مخاطب و متن قرار می ها زدوده می با آشنایی زدایی عادت      
مخاطب است، با روان شناسی همین روست که بسیاري از افراد، عادت زدایی را به دلیل اینکه با تصاویر تازه به دنبال ادراکات تازه از 

براي بازیافتن پویندگی فطري، باید چیزها را به شکل «و شاید به همین دلیل است که گفته اند )161: 1378شمیسا، (مرتبط دانسته اند
در برابر هر «:  درباره ي کژراهی زبانی گفته است 8اسپیتزر). 30: 1378تادیه،(»نامتعارف عرضه کردو مشکل دریافت ادبی را افزایش داد

پس، به . شود هیجان، یا هر انحراف حالت سالم روانی ما، در زمینه ي بیان هم، نسبت به کاربرد عادي زبانشناختی، انحرافی دیده می
  ).39: 1368غیاثی،(»عکس، هر کژراهی نسبت به بیان معمول، نشانی از حالت غیر عادي روانی دارد

 9به عقیده ي لیچ. داند ي و برجسته سازي، فرایند دوم را عامل به وجود آمدن زبان ادب میفرمالیسم از میان دو فرایند خودکار«   

و دوم آنکه 10اول آنکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد. برجسته سازي به دو شکل امکان پذیر است
ها ادبیات مساوي با در هم ریختن  براي فرمالیست). 40،1ج: 1373صفوي،(» 11قواعدي بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود

زبان کاربردي بود و این در هم ریختگی، به جهت انحراف از نُرم و عادت زبانی، خودبه خود باعث برجستگی و به تبع آن آشنایی 
  .شد زدایی می

در سطح زبان، در سطح مفهوم، و در سطح «: دادند معموالً در سه سطح مورد بررسی قرار می  ها آشنایی زدایی را فرمالیست    
در سطح مفهوم، ... آورد؛  سازد و عامدانه آن را به صورت یک مانع در می در سطح زبان، آشنایی زدایی زبان را دشوار می. اشکال ادبی

.. .  .کشاند ها را به چالش می آنها از چشم اندازي متفاوت،  شده و با نمایش دادن آن  هاي پذیرفته آشنایی زدایی با قلب مفاهیم و ایده
ي معیارهاي نو، و نیز از طریق  زدایی از قراردادهاي ادبی از طریق شکستن معیارهاي مسلط هنري و ارائه در سطح اشکال ادبی، آشنایی

بان و کمترین مربوط از بین این سه سطح بیشترین آشنایی زدایی مربوط به ز). 13: مکاریک(» گیرد می  صورت  ...ارتقاء ژانرهاي ادبی 
  ).  49: 1386قاسم پور،(باشد به مفهوم می
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معطوف و در مورد کارکرد و تاریخ مصرف آنها نظراتی » عوامل آشنایی زدا«صورتگرایان در مرحله ي بعدي توجه خود را به    
دهند  گیرند، دو کار را انجام می قرار میاز نظر شکلوفسکی، صناعات ادبی که در راستاي هدف توجه به فرم مورد استفاده . ابراز داشتند

:  
  ؛]یعنی کارکرد آشنایی زدایی[صناعات و تمهیدات متفاوت در خدمت یک کارکرد واحدند -1«
  ).44و45: همان. ك.ر(»هیچ صناعتی از اهمیت تمام و کمال برخوردار نیست -2
حال تغییر است، به  زمان ثابت نیست و پیوسته درزدایی در طول  دهدکه شکلوفسکی عقیده دارد، آشنایی اصل دوم نشان می   
خالقیت زبانی، پیگیرانه، قوانین و رمزگانی را که «). 65و66: 1382وبستر،(بعدي است نسل   زدایی یک نسل، هنجار که آشنایی  شکلی

وانده و نویسنده و ناقد را ترغیب خ» فاشیستی«این قوانین به قاعده را12روالن بارت. کند فرساید و تحریف می آوردمی زبان به قاعده می
کرده که در مرزهاي زبان کارکند، و قوانین اجباري و تحمیلی آن را متزلزل کنند تا راه براي حرکت آزادانه ي اشتیاق گشوده شود، و 

: 1379کولز، اس(»ي دائمی امکان پذیر نیست »واقع گرایانه«یک تکنیک» به  اصوالً رسیدن). 81:1373ریکور، (» زبان سرخوش گردد
زدایی متون ادبی به کار رود بعد از مدتی طراوت و تازگی و شگفتی اش را از  زدایی و عادت ؛ هر تکنیکی که جهت آشنایی )123

هنر راهی است «: گفته است13برد و به همین جهت تادیه دهد و مخاطب با خواندن آن سریعاً به صورت قراردادي به آن پی می دست می
به عبارتی هیچ سبک شاعرانه اي عجیب و دور ). ص30(»چه درحال شدن است و، در هنر آنچه شده است اهمیتی نداردبراي زیستن آن

شود و در نتیجه با  متون ادبی با تمهیدات خاص هر شاعر یا نویسنده، از حالت عادي و طبیعی خارج می. ماند از عادي شدن باقی نمی
یابد بدین جهت است که اوضاع و احوال اجتماعی و  اگر زبان به مرور زمان تغییر و تحول می«. پردازد زبانی غریب به عرضه ي خود می

زیستی بشر در حال دگرگونی است و زبان نیز باید خود را با این دگرگونی تطبیق دهد تا بتواند نیازهاي ارتباطی را هر چه کاملتر و 
ن ادبی هیچ دوره اي از مسائل غریب و عادت زدا دور و بی بهره نخواهد و به همین جهت متو) 36:1376نجفی،(»ساده تر برآورده کند

زبانی تا   زدایی آشنایی «دارد؛  زدایی حدي آشنایی. زدایی است بود، اما نباید پنداشت هر چه شاعران گفتندو تازه به نظرآمد، آشنایی
، زیرا تنها وظیفه ي زبان و تمهیدات )46: قاسم پور(»بماندحدودي براي معناداري محتواي زبان باقی   اي مجاز است که حد و اندازه

زبانی این است که امکان معنا را فراهم کند؛ ولی اگر این تمهیدات مانعی حل نشدنی در برابر مخاطب  جهت رسیدن به معناي اثر باشد 
  .هنر مغایر است آورد که با رسالت نه تنها لذتی به همراه نخواهد داشت، بلکه نوعی ابهام ذهنی پدید می

» تهاجمی سازمان یافته علیه زبان خبر«زدایی شود آشنایی اگرچه گفته می. اما هر غافلگیري در متن معادل آشنایی زدایی نیست    
شود، تهاجم باید هنرمندانه باشد و محصول  هر تهاجمی علیه زبان الزاماً شعر و ادب نمی«اما ... است ) 4: 1385وحیدیان کامیار،(
کند که خلّاقیتش در زمینه  زدایی، زمانی جلوه می به عبارتی هنرمندي یک شاعر در ایجاد آشنایی). همانجا(»القیت شاعر و ادیبخ

  . کاربرد زبان شکوفا شده و درمتن ادبی به منصه ي ظهور گذاشته شود
کنند، شگردهاي شگفتی آفرین  استفاده میچنانچه گفته شد، یکی از مواردي که شعرا براي آشنایی زدایی از دیدگان مخاطب      

در بخش ذیل بعد از ذکر توضیحی در رابطه با موسیقی بیرونی، سعی در بررسی ترفندهاي . در عرصه ي موسیقی بیرونی است
  :صفارزاده، در این عرصه ي داریم

 موسیقی بیرونی  -2

شعرا از آغاز تا امروز به اهمیت موسیقی ). 91 :1368نی، شفیعی کدک(»...گویند جانب عروضی وزن شعر را موسیقی بیرونی می«    
انتخاب وزن مناسب، گذشته از آن که برخواننده و شنونده بهتر اثر «دانستند  هاي شعري آگاهی داشته و می بیرونی در برجستگی

کنند و این  ن شاعر القا و نزدیک میي شعر نیز موثّر است و کلمات بهتر و مناسب تر مقصود را به ذه گذارد، در سراینده و سازنده می
بخشد و امتیازي از نظرکشش کلمات  وزن به کلمات خاص هر شعر تاکید می«و نیز ) 108: 1369اخوان ثالث،(» امري است تجربی

  ).49: 1368کدکنی،  شفیعی (» کند ایجاد می
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ا با ظهور نیما و شعر نو، وزن عروضی در  هاي سنّتی، شعرا در استفاده از افاعیل عروضی تساوي را رعایت می در قالب     کردند، ام
تري  خُردتر را به وزن کوتاه  تر و معناي بلندتر را به وزن سنگین  آزادي تقطیع به شاعر اجازه داد که معناي«بندهاي شعري توزیع شدو

ي که میالبته براي نیما هم، وزن از اهمیت فوق العاده اي برخوردار بو). 164: غیاثی. ك.ر(»بدهد من وزن را چه «: گفت د تا حد
وي به خوبی ). 118: 1377موحد،(»دانم آورد الزم و حتم می کالسیک و چه بر طبق قواعدي که شعر آزاد را به وجود می] قواعد[طبق

طفه و احساس در ظهور هر عا«دانست  دریافته بود، زمانی محتواي شعر اثر بخش خواهد بود که شاعر آن را با موسیقی همراه کند و می
  ). 98: 1384صهبا ،(»کند گیرد و با وزن مناسب و هماهنگ، توان تاثیر و القا پیدا می قالب زبان شکل می

بایست کمبود  وزن بود، می این شعر که بی. این رونددرشعر نو ادامه داشت تا اینکه با ظهورشاملو شعرسپیدپا به عرصه گذاشت       
  .کرد؛ پس بار تامین آهنگ را بر دوش زبان انداخت جبران می خود را از این حیث به نوعی

دارد،  ، معتقد بود اندیشیدن بیش از حد به موسیقی، شاعر را از انتقال اندیشه باز می14صفّارزاده به عنوان شاعري نو و سپید پرداز   
اي قوي دارد نباید به دنبال تفنن برود  که اندیشهشاعري . دهد زیرا توجه به اندیشه، فرصت لفّاظی و بازي با کلمات را به شاعر نمی

سن، بزرگترین عیب آن نیز هست، زیرا مخاطب به علت ) 216:  1386رفیعی،( و نیز وزن خاصیت تخدیري دارد که این بزرگترین ح
شاید به همین ). 316: همان. ك.ر(کند دهند توجهی نمی گیرد و به اینکه چه به خوردش می اعتیاد به آهنگ، تحت تاثیر آن قرار می

ی از وزن شعر نکرد و بر این اساس در حیطه د به نوع خاصي موسیقی بیرونی، شاهد  دلیل باشد که صفّارزاده هرگز خود را مقی
براي اثبات این مدعا در این بخش، اشعار . دارد هایی هستیم که مخاطب را از اعتیاد به نوع خاصی از آهنگ و وزن باز می زدایی آشنا

  .صفّارزاده را در ذیل عنوان موسیقی بیرونی بررسی خواهیم کرد
  انواع  موسیقی بیرونی در اشعار صفّارزاده  -2-1

  :هاي ذیل تقسیم کرد نگارندگان، بعد از بررسی موسیقی بیرونی در شعر صفّارزاده، وزن شعري شاعر را، به دسته
  سپید محض -1- 2-1              

  نیماییِ محض  -2-1-2              
  نیمایی   -سپید  -3 -2-1              
  ترکیبی -4 -2-1              
  هایی خفیف از شعر سپید شبه نیمایی ِچند  بحري با رگه -5 -2-1              

  سپید محض-1 -2-1
به این نتیجه رسید که وزن عروضی دهند،  درصد از اشعار صفّارزاده را تشکیل می 3/10نگارنده در این دسته از شعرها، که     

  : رعایت نشده است، شاعر، تنها گاهی از قافیه درونی جهت ایجاد هماهنگی و هارمونی بهره برده است
 تو  §

  این عروسک چینی را 
  با جهل خویش 

  خواهی شکست              
  روي دوچرخه 

  این عروسک چینی 
  درباغ                     

  ذهن تو را 
  زبان جسارت بخشیده             
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  این چشم آبی موبور را 
  انگاري مخلوق خویش می
  بالی و بیهده می                           

  
  روي دوچرخه

  این عروسک چینی 
  امروز 

  در تهاجم باد        
  از چشم ضد خداوند
  از چشم ناسپاس تو

  کند دیدار  می                     
  نابینا فرزند کودك است و پدر

  نقاش اصلی او
  ناپیدا               

  بیهوده دل مبند در این نقش 
  در گیسوان کاهرنگ عروسک                         

  که خط کشیدن بر روي نقش 
  امري ست در اراده ي نقاش
  )52،صصبح دیدار(                                        

  : هاي بیشتر  نمونه
 : حدیدار صبمجموعه  -

  ).89ص(، نقطه)86ص(، تقدیر)52ص(نقّاش
 : طنین در دلتامجموعه  -

، )113ص(، در خاتمه)110ص(، گذر)106ص (، زادگاه)102ص(، چراغانی )100ص(، از آفتاب به خاك)98ص(دو سوي سیم
  ).117ص(، کلمات)114ص(مرز سبز

 :مردان منحنیمجموعه  -

  ).51ص(خبر و دیدار 
  نیماییِ محض -2-1-2

دهد شاعر به  داده و نشان می درصد از اشعار صفّارزاده را تشکیل 96/3سی آماري این دسته از اشعار، مشخص شد که با برر     
  :کلّی از اوزان نیمایی جدا نشده و هر از گاهی جهت تنوع، به بحور عروضی روي آورده است طور

  :در کلّ، شش قطعه شعر در اوزان نیمایی محض سروده شده است
  108: » رمل«در بحر » طنین در دلتا« از دفتر» اییجد«قطعه ي  -

  96: » مجتثّ« در بحر همان دفتراز » تطاول پیوستگی«قطعه ي  -
     112:» رمل مخبون«در بحر  همان دفتراز » انتظار«قطعه ي  -
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    120:» متدارك«در بحر  همان دفتراز » تی سرا«قطعه ي  -
  :46:» مضارع«در بحر »مردان منحنی«از دفتر» ستارگان«قطعه ي  -
 ما آن ستارگان بلندیم §

 مضارع اخرب مکفوف مقصور←) مفعولُ فاعالت فعوالن(←      

  رسیم همراه بارسیدن شب می
  مضارع اخرب مکفوف مسلوخ←) مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاع(←                        

  شب را شکسته ایم
  اخرب مقصورمضارع ←) مفعولُ فاعالن(←                        

  از دوردست
  مضارع اخرب مجحوف مسبغ ←)مفعولُ فاع(←                        

  ما آن ستارگان کوچک و خردیم
  مضارع اخرب اصلم مسبغ ←)مفعولُ فاعالتن مفعول فع الن( ←                       

  اما ستارگان خرد 
  اخرب مکفوف مجحوف مسبغ مضارع←)مفعولُ فاعالت فاع( ←                       

  در چشم شب شناسان 
  مضارع اخرب ←)مفعولُ فاعالتن(←                       
  همواره در زمان
  مضارع اخرب محذوف←) مفعولُ فاعلن(←                       

  شب را شکسته اند                  
  مضارع اخرب مقصور ←)مفعولُ فاعالن( ←                   

  
  با آن وزیر برق بگوئید

  مضارع اخرب مکفوف ←) مفعولُ فاعالت مفاعیل( ←                        
  در روزهاي تار و تباهی 

  مضارع اخرب مکفوف محذوف ←) مفعولُ فاعالت فعولن( ←                        
  از ما مدد بخواهد

  اخرب مضارع ←) مفعولُ فاعالتن( ←                       
  هاي نور زمانیم  ما جلوه

  مضارع اخرب مکفوف  ←)مفعولُ فاعالت مفاعیلُ( ←
  هاي جهانیم ما شب شکن ترین چراغ

  متفرّعات بحر مضارع ←)  مفعولُ فاعالت فاعالت فعولن( ←
  نیمایی  -سپید-2-1-3
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وزن . شود ، در آن دیده می)ر نیمایی استکه ازمختصات شع(هایی از بحر عروضی این نوع در واقع شعر سپیدي است که رگه    
این شعرها در واقع . شود درصد از اشعارش را شامل می 4/71ترین وزن اشعار دفاتر شعري صفّارزاده است، که  نیمایی، پربسامد  -سپید

  :  هایی محدود از اوزان عروضی؛ و خود بر سه نوع است ي سپید است با رنگ آمیزي داراي زمینه
  

  هایی از بحر مضارع شعر سپید با رگه -1 -2-1-3                      
  هایی از بحر مجتثّ شعر سپید با رگه -2-1-3-2                      
  هایی از بحور مضارع و مجتثّ شعر سپید با رگه -2-1-3-3                      

  هایی از بحر مضارع شعر سپید با رگه-1 -2-1-3
 آن دو به هم رسیدند §

 مضارع اخرب ←) مفعولُ فاعالتن ( ←

  هاي ابر در هاله
  مضارع اخرب← )مفعولُ فاعالتن( ←

  هاي بیم در گام
  مضارع اخرب محذوف← )مفعولُ فاعلن( ←

  آن دو به هم رسیدند
  مضارع اخرب ←) مفعولُ فاعالتن( ←

  پدرم
  سپید←

  آسمان بود
  سپید←

  مادرم
  سپید←

  زمین
  سپید←

  و من خط فرضی
  سپید←
  علم جغرافی گفتاما م
  سپید←

  افق خط فرضی پیوند است
  سپید←

  
  )109، صطنین در دلتا(                                  

  :هاي بیشتر نمونه
 :دیدار صبحمجموعه  -
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ص (، از درد همجواري)37ص(، پیشواز)23ص(، نسل بزرگ بیداري)21ص(، پاییز)19ص(، ملّاي معرفت)18ص(بیگانه در خودي 
، مسافر ناپیدا )71ص(، این هیکل سیاه)61ص(، همجواران)54ص(، دو بال شناور)49ص(، شتاب )46ص (حافظه  ، در خواب)44

، غلط )98ص(، اوج و سقوط)93ص(، دست درخت و برگ )90ص(، نسترن)80ص(انتهاي بیم  ، از)78ص(، معناي روز)75ص(
، زبان زنده  )153ص(، زیارتنامه)150ص(زمان ،)149ص(، نامادري )137ص(، آنسوي عقل)134 ص(، درخت افرا)101ص(زدایی

  ).180ص(، روشنگران)158ص(
 : طنین در دلتامجموعه  -

  ).94ص(، پرسش)104ص(مرز تصویرها
 :مردان منحنیمجموعه  -

  ).43ص(و راه  ، از دود و دشمن)40ص (هاي سودابه  ، از نام)30ص(، آوار زلزله)21ص(از قوم لوط 
  ز بحر مجتثّهایی ا شعر سپید با رگه -2-1-3-2
 من از مداومت پنجره  §

فا(← مجتثّ مثمن مخبون  محذوف ←) مفاعلن فعالتن م 

  دریچه و در                             
  ) علن فعلن( ←                             

  میان شعر زمانم به تنگ آمده ام
  مجتثّ مثمن مخبون محذوف←) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(  ← 

  نه چقدر آی
  مجتثّ مخبون محذوف ←) مفاعلن فَعل( ←

  چقدر ماهی 
  مجتثّ مخبون مجحوف ←) مفاعلن فع(  ←

  چقدر مصلوب 
  مجتثّ مخبون مجحوف مسبغ ←) مفاعلن فاع(  ←

  مگر فضاي این همه تنهایی کافی نیست
    شعر سپید ←

  که من چنان برهنه شوم که هیچ آینه نتواند گفتن 
  شعر سپید ←

  شوم و چنان فریاد
  شعر سپید ←

  که هیچ پنجره نتواند شنیدن
  شعر سپید ←

  
  )89،صطنین در دلتا(                                     

  :هاي بیشتر نمونه
 :دیدار صبحمجموعه  -
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  ).62ص(خنجر 
 :طنین در دلتامجموعه  -

  ). 93ص( ، راویان)90ص(، فتح کامل نیست)89ص(ها از شعر زاویه 
 : مردان منحنیمجموعه  -

  ).47ص(هدایت
  هایی از بحور مضارع و مجتثّ شعر سپید با رگه -3- 1-3- 2
 این زندگی  §

 مضارع  اخرب مجحوف←) مفعولُ فَع( ←

  با مردم معاویه و مامون
  مضارع  اخرب مکفوف ←) مفعولُ فاعالت مفاعیلن ( ←

  چه فایده دارد 
  مجتثّ مخبون اصلم ←) مفاعلن فع لن( ←

  در بین یاوران یزید
لمف( ← مضارع اخرب مکفوف مجبوب ←)عولُ فاعالت ُ فَع  

  در بین چاکران شقاوت
  مضارع اخرب مکفوف محذوف ←) مفعولُ فاعالت فعولن( ←

  هاي شام  در کوچه
  مضارع اخرب مقصور ←)مفعولُ فاعالن( ←

  با عمرو عاص هنر
  متفرّعات بحر مضارع ←) مفعولُ فاعلُ فع(  ←

  قرار مالقات داشتم           
  شعر سپید ←           

  تو با علی هستی یا با ما-
    شعر سپید ←

  البته با علی هستم روباه پیر البته با  علی هستم-
  شعر سپید ←

  هاي بعد و کار در سال
  مجتثّ مخبون مکفوف مجحوف←) مفاعلن فاعالت فع( ←

  بدل شد به کارزار
    شعر سپید ←

  )16،صمردان منحنی(                                                                     
  :هاي بیشتر نمونه

 :دیدار صبحمجموعه  -
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، در )106ص(، بانوي ما)66ص(، مرئوس نفس)58ص(، دفتر قدیم)26ص(، از معبرسکوت و شکنجه)7ص(از غارتا مدینه ي انسان 
 ).159ص(، سپیدي صداي سیاه)139ص (، جمعه ي دیدار)121ص(انتظارکالم

 :وشنگران راهرمجموعه  -

، ازارتفاع )24ص(، امام سجده شناسان)20ص(، سجده) 17ص(، درلیله ي مبیت)13ص(، آن پارسا)9ص(بردو شانه ي عبد اهللا 
، آن قبله گاه )36ص(، چگونه گفتن )34ص(، تجارت ناکام)31ص(، قلم)29ص(، نظارت غیب)27ص(، تقدیر و اختیار)26ص (یقین 

، رایانه در خطر )57ص(، هدهد)55ص(ها تا صفر ، کوتوله)53ص (ها ، مهمانی خودي)47ص(، آزادي در کشتار)40ص(نخستین 
، ازعطر )71ص (، از فعل خوردن)70ص(، فاصله تا دریا)64ص(، امام درمناظره)62ص(، از طی ارض تاموریانه)60ص(ویروس

، )120ص(گردشگران جهانی، )92ص(ها ، کبک)86ص(، پرچم)84ص(، برادردین ) 79ص(، امام شکیبایان)75ص(پیشگویی
  ).157ص(، امام هادي )132ص(، مرغان پاك خوار)124ص(وجدان

 :مردان منحنیمجموعه  -

  ).25ص(، خم پشتان)23ص(، فاصله )20ص(، تهران)17ص (، همسایه )16ص(، استخدام)13ص(، پلّکان)7ص(خیرمقدم
 :هفت سفرمجموعه  -

  ).124ص(ها ، سفر در آینه)97ص(سفر بیداران، )84ص(، سفر هزاره)62ص(، سفر عاشقانه)36ص(سفر سلمان
  ترکیبی  -1-4- 2

توانند براساس قواعد وزنی شعر نو، نیمایی به حساب آیند و از طرفی چون  اند، نمی چون در دو بحر سروده شده  این دسته اشعار     
در دو مورد . اند زدایی شده باعث آشنایی درصد از اشعار در این وزن هستند که  58/1. کامالً داراي وزن عروضی اند، سپید نیستند

  :زدایی وزن اشعارش استفاده کرده است صفّارزاده از این نوع، جهت آشنایی
  18: »مردان منحنی«از دفتر  »خزنده«قطعه ي  -
   99: »هزج و رجز«در بحر»طنین در دلتا«از دفتر »گوید کسی با من نمی« قطعه ي -
 گوید  کسی با من نمی §

 هزج سالم←) مفاعیلن مفاعیلن (←                       

  که نبض این زمان مرده خواهد کوفت
  هزج سالم←) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(←                       

  که این دیوار خواهد ریخت
  هزج سالم←) مفاعیلن مفاعیلن(←                        

  که من از وحشت بن بست 
  هزج سالم←) فاعیلن مفاعیلن م( ←                        

  خواهم رست
  رجز مقطوع ←) مفعولن(←       

  هایی خفیف از شعر سپید شبه نیمایی ِچند  بحري با رگه -2-1-5
نیمایی نیست چون از ابتدا تا انتهاي شعر بیش از یک وزن شعري در آن دیده . این دسته شعري است که نه نیمایی است نه سپید      

این نمونه . ي شعر سپید نیست، چون اوالً وزن دارد، ثانیاً تنها چند سطر محدود از شعر، سپید است رفی شعر داراي زمینهشود، از ط می
شعر زیر در شش بحر . درصد از اشعار در این وزن هستند  7/12. هایی از شعر سپید ي شبه نیمایی است با رنگ آمیزي داراي زمینه

  :شود الي آن دیده می شده است؛ در عین حال چند سطر نیز شعر سپید در البه سروده » ، مقتضبمجتثّ، مضارع، رمل، رجز، هزج«
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 تو در نهاد شبی اي ستاره ي غمگین §

  مجتثّ مخبون اصلم ←) مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن(←
  کنار بستر من

  مجتثّ مخبون ←) مفاعلن فَعلن(←
  آفتاب آمده است

  وفرمل مخبون محذ ←) فاعالتن فعلن(←
  زانو زده است

  مضارع اخرب اصلم مسبغ ←) مفعولُ فع الن(←
  من اشتهاي صبح ندارم

  هزج مقبوض←) مفاعلن مفاعلن فع لن(←
  و اشتهاي خیره شدن در تزویر

  )از متفرّعات بحر رجز( رجز مخبون مقطوع احذ مقصور ←) مفاعلن مفاعلن مفعولن فاع(←
  در شبه روز

  فمضارع اخرب مجحو←) مفعولُ فع(←
  در بندهاي ثابت روزانه

  مضارع اخرب مکفوف ←) مفعولُ فاعالت مفاعیلن (←
  کاوم  من شب را می

  رجز مقطوع←) مفعولن مفعولن (←
  کاوم  نهاد شب را می

  )از متفرعات بحر هزج( هزج مقبوض اخرم ازل ←) مفاعلن مفعولن فع(←
  که کوه ودشت و تعلق را فراگیرد

  )ازمتفرّعات بحررجز(بحر رجز مخبون مقطوع مرفوع احذ←)مفاعلن فعالتن فاعالتن فع(←
  مرا فراگیرد 

  مجتثّ مخبون اصلم←) مفاعلن فع لن (←
  همسایه را فرا گیرد

  مضارع اخرب مطموس ←)مفعولُ فاعالتن فع(←
  و دکمه اي که جدا شد ز مرز پیرهنی 

  مجتثّ مخبون محذوف ←) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(←
  دآن دکمه را فراگیر

  مضارع مسدس اخرب مجحوف ←) مفعولُ فاعالتن فع(←
 

  هاي بودن را بهانه
  هزج مقبوض ←) مفاعلن مفاعیلن (←

  کردم  دیشب مرور می
  مضارع مسدس اخرب مجحوف ←) مفعولُ فاعالتن فع(←
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  عجیب سلسله اي دارد این فریب قدیم 
  مجتثّ مخبون محذوف←) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(←

  دلیل این بیدار بی
  هزج اخرب اخرم ابتر ←) مفعولن مفعولُ فع( ←

  اوج فرود آمدن روز را 
  مضارع اخرب مکفوف ابتر←) مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فع(←

  در پلک شب                       
  مضارع اخرب مجحوف ←) مفعولُ فع (←                      

  هر فتنه اي که دید
  محذوفمضارع اخرب ←) مفعولُ فاعلن(←

  یکسره آرامید                 
  رجز مطوي احذّ←) مفتعلن فع لن(←                  

  تا بازوان یاس 
  مضارع اخرب مقصور ←) مفعولُ فاعالن( ←

  تا بازوان مرگ 
  مضارع اخرب مقصور ←) مفعولُ فاعالن( ←

  زیر سرماست 
  مضارع اخرب ←) مفعولُ فعول( ←

  یدباید خواب                 
  )وزن رباعی(هزج اخرم مخنّق ازلّ ←) مفعولن فاع( ←                 

  باید به امر دژخیمان خوابید
  مضارع اخرب اخرم ←) مفعولُ فاعالتن مفعولن( ←

  و آمدن روز را 
  شعر سپید ←

  و رفت و آمد همسایه را ندیده گرفت 
  مجتثّ مخبون محذوف←) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ( ←

  هاد شبی تو در ن
  مجتثّ مخبون ←) مفاعلن فعلن( ←

  اي ستاره ي غمگین                
  مقتضب مطوي مقطوع ←) فاعالت مفعولن ( ←               

  ستاره ي غریب رهایی 
  شعر سپید ←

  کاوم من شب را می
  رجز مقطوع←) مفعولن مفعولن ( ←
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  کاوم نهاد شب را می
  )متفرّعات بحر هزج( اخرم ابترهزج مقبوض  ←) مفاعلن مفعولن فع( ←

  )10،صمردان منحنی(                                                                                           
  :هاي بیشتر نمونه

 : روشنگران راهمجموعه ي  -

، )ي مجتثّ، مضارع، رجزدربحرها/ 73ص(، شام غریبان)دربحرهاي مجتثّ، مضارع، رجز/ 68ص(هاي سرزده ازخاك سیب
، رهرو )دربحرهاي مضارع، مجتثّ، رجز/ 87ص(، حسدبه علم وهوش خداداد)دربحرهاي مضارع، مجتثّ، رجز/ 81ص(والدت و حزن

/ 95ص (، از صوت تا سوت )مضارع،مجتثّ، رمل/ 93ص(، تعقیب هوش سپید )دربحرهاي مضارع، مجتثّ، متقارب/ 90ص(تنها  
، این نظم ) مضارع، مجتثّ، منسرح/128ص(، ذهن خموش )هزج، مضارع، مجتثّ/ 127ص(معنی شکور  ، در)مجتثّ، مضارع، هزج

، )مضارع، مجتثّ، رجز/145ص(ها ، نا ممکن)مضارع، مجتثّ، رجز/ 133ص(، درعصر فتنه)مضارع، مجتثّ، متقارب/ 130ص(جاودانه 
 ).مجتثّ، مضارع، هزج/ 159ص (ان جهانی در بم، گردشگر)رجز، مضارع/ 148ص(ها  ها در امتداد خیابان همنوایی ملت

 :مردان منحنیمجموعه ي  -

  ).متقارب، مضارع، مجتثّ/ 49ص(در سینماي مرگ 
  تناسب وزن با محتوا -2-2

تواند وجود داشته باشد و هر شعري بسته به محتواو  اصوالً میان وزن و محتوا هماهنگی نسبی می «منتقدان صورتگرا معتقدند      
ی مطابقت دارد طفیحالت عا و شاعر از میان اوزان شعر، وزنی راکه با محتوا و حالت انفعالی شعرش هماهنگ باشد، ...اش، با وزن خاص

پذیرد و  که وزن از محتوا تاثیر می از طرفی وزن ومعنا تاثیر و تاثّر خاصی بر هم دارند؛ به این شکل). 113: علوي مقدم(» گزیند برمی
احساسات  صداي «نیما یوشیج نیز وزن را . ها را تغییر دهد ها وتکیه وتاکید آن معناي شعر اثرگذار باشدو شکل کلمه تواند بر خود نیز می

ات است که باعث تاثیر بر ). 52و 53: 1380علی پور،(خوانده است» هاي شاعر و اندیشه به عبارتی شعر آهنگین بیان کردن درونی
  .گردد مخاطب می

، اما از همین تعداد کم ِاشعار )درصد7/81(اند  نیمایی سروده شده -هاي صفّارزاده در قالب سپید و سپید اگرچه اکثر شعر     
  .گردد حسی خواننده و شاعر می   یافت؛ تناسبی که باعث هم توان به راحتی به این تناسب دست موزون، می

سروده شده است، از غم »مجتثّ«شدیم در بحر پیش از این متوجه  که» دلتا در   طنین«از دفتر» پیوستگی تطاول «شاعر، درقطعه شعر     
اض منش بحرمجتثّ از بهترین  به گفته. هاو به ستوه آمدن، از شکوِه، نفرت، تنهایی، حیرت وشب کند، ازبغض و اندوه صحبت می ي فی

در این قطعه تناسب بین وزن ومحتوا رعایت ؛ با این حساب )176: 1384(باشد می» مرثیه، هجران، درد، حسرت و گله«اوزان جهت بیان
  .شده است

، شاعر از »منحنی مردان«از دفتر ، )آورده شده است»بحري  نیمایی چند«کلّ شعردرقسمت(»مرور شبانه «نیزدرقطعه ي      
بیان کند و باز هم  ...ي خود را از سرگردانی، بیحوصلگی، غم، مرگ، یاس و  استفاده کرده است تا عاطفه» مجتثّ و مضارع«هاي بحر

ق عمل کرده است در همگام سازي مخاطب با محتوا و عاطفه   .ي مطرح در شعر، از طریق موسیقی بیرونی موفّ
به کار رفته، پی » هزج«که پیش از این آمد، مخاطب به راحتی از بحر»طنین در دلتا«از دفتر» گوید کسی با من  نمی«درقطعه ي      

هاي دیگر نیز این تناسب بین وزن به کار  در نمونه. برد براي محتوایی سنگین، آرام و احیاناً حزین به کار میبرده که شاعر این بحر را 
  .خورد رفته و محتوا به چشم می

  
  )نسبت هجاهاي کوتاه به هجاهاي بلند(بهره وري از کیفیت هجاها- 3 - 2
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ختارکالم همچون هجاهاي بلندوکشیده یاهجاهاي کوتاه براي همنشینی هجاهاي باکیفیت ویژه یعنی توجه به نوع هجاها درسا«     
بیرونی شعر را تشکیل  از موسیقی  دیگري مکمل وزن است و بخش  مقاصد خاصی مانندتامل و درنگ یاهیجان و نشاط،

ان داراي کنند، از اوز سعی می»وزن وهجاهاومضمون«اصوالًشعراجهت رسیدن به این هماهنگی بین). 105: 1383، صهبا(»دهد می 
. ي مالیم کوتاه، جهت نشان دادن حالت مهیج وعاطفه ي شدیداستفاده کنندوازاوزان داراي هجاهاي بلندجهت نشان دادن عاطفه هجاي

  .دهد بخشد که ناخودآگاه خواننده را تحت تاثیر قرار می ي خاصی به شعرمی ها زیبایی نهفته ایجاد این نوع هماهنگی
، شاعر با استفاده از بحرهزج که از یک هجاي )که پیش از این نیز آمد(»طنین در دلتا«در دفتر»گوید میکسی بامن ن«ي درقطعه     

کندو این امر درشریک کردن خواننده  ، تنهایی و انزوا ونوعی غمزدگی رامطرح می)- - -U(کوتاه وسه هجاي بلندتشکیل شده است
  .ازحیث عاطفی با شاعرموثّر است

  
   

توان چنین نتیجه گرفت که، صفّارزاده علی رغم این که سعی داشته، خود را به عنوان شاعري سپید پرداز به  می از آنچه آمد     
ا، تعلّق خاطرش را به شعر نیمایی نیز، در اواسط پاره جامعه اي اشعارش به نمایش گذاشته است ي ادبی ایران معرّفی کند ام .  

در یک کالم، نگارنده بعد از بررسی اشعار صفّارزاده به تایید صحبت وي در زمینه : گفت زدایانه، باید قبل از ذکر موارد آشنا    
صفّارزاده با تغییر وزن سعی داشته مخاطب را صرفاً به خوش آهنگی اشعارش متوجه نکند، بلکه از :  استفاده از اوزان رسید و آن این که

وزن براي شاعر مورد بررسی ما، حکم وسیله را . کند تواند وزن را عوض ، مینظر وي وزن در خدمت محتواست؛ هر جا محتوا نیاز ببیند
  .دارد و هدف نیست؛ به عبارتی وزن در شعر صفّارزاده براي محتواست

  :شود  زدایانۀ اوزان عروضی شعر صفّارزاده در این چند مورد خالصه می نکات آشنا
شود و این خود یکی از مواردي ست که شاعر جهت  می کاربرد پنج نوع وزن، در دفاتر شعري کمتر شاعري، دیده -
  .زدایی اشعارش به کار برده است عادت
کما این که، . کند محتوا و توجه به دریافت مفهوم، توسط مخاطب است که شاعر را به آوردن وزنی خاص هدایت می -

ت هجاها، خود ت ه عمیق شاعر به تناسب بین وزن و محتوا و نیز وزن و کیفیه توج اییدي براي این گفته است که صفّارزاده بیش از توج
 . به وزن، به محتوا اهمیت داده است

ي هنري صفّارزاده دارد، زیرا این اوزان جزء  استفاده از بحور مضارع و مجتثّ به حد وفور در خالل اشعار، نشان از سلیقه -
 .شوند ترین اوزان شعر فارسی محسوب می آهنگ  خوش 

مانند مفعولُ فاعالت فاعالت فعولن، مفعولُ فاعلُ فع، مفاعلن مفاعلن مفعولن فاع، (بحوري که کم استعمالنداستفاده از  -
زدایی درحوزة  ، خود یکی از عوامل آشنا... و از متفرّعات بحر هزج، رجز و...) مفاعلن مفعولن فع، مفاعلن فعالتن فاعالتن فع و 

 .موسیقی بیرونی اشعار صفّارزاده است

و این ...) هزج اخرم مخنّق ازل و : مانند مفعولن فاع(کند اه شاعر در ال به الي اشعارش از اوزان رباعی نیز استفاده میگ -
 .گردد زدایی هاي شاعر در این حیطه محسوب می یکی دیگر از انواع عادت

-   
  :پی نوشت

1- )Formalism :(1915قبل از سال)م(.ه خود را معطوف به محتوامحقّقان ادبی توج))subject matter ساخته و از
دو  »نقد ادبی در سده ي بیستم«در کتاب هاي فرامتنی تا جایی بود که ژان ایوتادیه توجه به گرایش. غافل بودند) form(توجه به شکل

م و ادراك غرض از ادبیات تیزکردن فه«؛ غافل از اینکه)24: 1378(داند مرحله ي فرایند ادبی را انتخاب مضمون و تکوین آن می
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اصوالً اصرار «و براي رسیدن به این غرض صرف توجه به محتوا کافی نیست؛ بلکه )161: 1373وارن، -ولک(» ي متن است خواننده
فقر در فکر، فکررا . کردن شعراست محتوایی و توخالی ورزیدن وتاکید افراطی برارائه ي اندیشه و محتوا، نقابی براي بی اندیشگی و بی

این برهه باشرایط مذکور، نیازمندتحولی بود تا متون ادبی را از تو ). 46: 1377علوي مقدم،(» کشاندتا نقابی شود براي این فقر   به رخ می
گرفت که  ، مکتبی با سرنوشتی عجیب شکل.)م(1916علی رغم ترکتازي مضمون سازي ادبی، درحدود سال . خالی شدن رهایی بخشد

در دو انجمن با اهدافی   که دانشجو بودند  جوان  پیشروان آن تعدادي )18-21: همان(الطونی و ارسطویی کهن اف ي خام و با وجود پیشینه
ت می یا انجمن تحقیقات زبان شعري   زبان  در   انجمن مطالعه  .1:کردند مشترك فعالی)opoyaz(   انجمن زبانشناسان مسکو . 2و

)Linguistic circle Moscow( ) ،بوریس   هاي مشهور اوپویاز، ویکتور شکلوفسکی، یوري تینیانوف، از چهره. )147: 1378شمیسا
). 147: شمیسا(بر عهده داشت و ریاست انجمن زبانشناسی مسکو را رومن یاکوبسن)10: علوي مقدم(بودند و یاکوبینسکی آیخن باوم

ها و  یات را با تعریف موضوع آن و با تعیین شیوهي ادب کوشیدند تامطالعه نخست این که می«. هاي مشترکی داشتند این دوگروه دغدغه
سست »هنر بازتاب واقعیت است«هاي این نظریه را که  خواستند پایه دوم این که می. هاي خاص آن، برمبنایی علمی استوار کنند رویه

ونی خود عمل کنند، و بر این نکته تاکیدمی کردندکه هنر وجود زیبایی شناختی یکه اي است که بر پایه ي قوانین در
آشنایی ): 1389(شفیعی، سمیرا: جهت کسب اطالعات جامع تر در زمینه ي فرمالیسم روس رجوع شود به). (199: مکاریک(»کند می

  ).39-24پایان نامه ي کارشناسی ارشد، صص: زدایی در اشعار طاهره صفارزاده، اراك
2- )defamiliarization( 

3- )V.Shklovsky ( پرداز مکتب فرمالیسمزبانشناس روس و نظریه)1893- 1984(  
4- )Tristram shandy ( م1759نوشته شده به سال.  
5- )L.Stern(رمان نویس انگلیسی)1713-1768(  
6- )Art az Technique: Art az device (  
  )فرآیند( -7
8- )Leo Spitzer(استاددانشگاه هاي آلمان، سبک شناس ومنتقدادبی)1877-1960(  
9- )G.N.Leech(  

10- )deviation  :(هنجارگریزي  
11- )Extra regularity  :(قاعده افزایی  
12- )Rollan Barthes(  
13- )Jean Yves Tadie (م1936نویسنده فرانسوي متولد.  
14- )Blank Verse(  
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٢٥٣  

  با فراموشان قافله

  احمد گلچین معانی »کاروان هند«دي در کتاب سیري انتقا

  
  1سعید شفیعیون

  چکیده

تا آنجا که برخی این . مهاجرت شعراي ایرانی به هند از مهمترین موضوعات تحقیقات ادبی دورة کالسیک شعر فارسی است   
ا بسان اصل مسلم علمی در تمام سه قرن دهم تا سیزدهم تلقی کرده اند و آن ر-جریان عظیم را مایۀ خوارداشت شعر فارسی طی دو

ت بر کمر زد و اثري .دهند یمي علوم ادبی بیان داشته و اشاعه ها حوزه نخستین کسی که در تبیین و اصالح این دیدگاه دامن هم
تر این کتاب که بیش.گرانقدر و تحقیقی را با نام کاروان هند بهپیشگاه پژوهندگان سخت پسند عرضه داشت،احمد گلچین معانی است

توان نامید، حاوي مقدمۀ نسبتاً تحلیلی و جامعی است که به نوعی دفاعیه اي از حیثیت ادبی و  یمآن را یک تذکرة انتقادي دورة صفوي 
با اینحال . منابع متعدد اصیل و سخت یاب اغلب خطی این تحقیق بسیار ارزشمند است.آید یمحامیان قزلباش شعر این دوره نیز به شمار 

کتاب و گاه بی -1135تا 907-اي آن و تنگ میدانی تاریخی و درهم آشوبی ماهیت شخصیت و قومیت صاحبان تراجم  ریخت تذکره
هاي تبویب و تدوین کتاب ،نیز نقصان بعضی منابع مورد استفادة مصنّف، اعم از شمول و یا صحت مطالب بویژه در اساسی ترین  یروش

نگارنده در این مجال تنها سعی دارد تا اعم این . نیاز ضروري به اصالح و تکمیل دارد -عرفات العاشقین و عرصات العارفین-منبعش
  .موارد رابه طور طبقه بندي شده ،تا حد امکان مورد بررسی قرار دهد

 

 

  کاروان هند،شاعران مهاجر،دوره صفوي،بابریان،عرفات العاشقین،نسخ خطی ،ضبط غلط ،نقصان نسخه: ها کلیدواژه

                                                        
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 1-
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  مقدمه

در واقع نظر غالب در این باره .مهمترین محل نزاع محققان در باب ادبیات دورة صفوي، بحث مهاجرت ایرانیان به هند استشاید 
آن است که بواسطۀ تعصبات مذهبی و هنر ناشناسی حکام صفوي ،سیل عظیمی از نخبگان هنري بویژه شاعران عازم به هند گشتند 

بی آنکه بخواهیم خدشه اي به کل این نظر وارد نماییم ،این .ر دان اهل ادب و هنر بودند،جایی که پادشاهانش بر خالف صفویه، قد
تجارتی و کوتاه مدت بوده است و نه -سیاحتی  سفرهانخست آنکه بسیاري از این :شویم  یمچند نکته را به طور گذرا یادآور 

ان الزاماً ادبی نبوده است و بعضاً ربط مستقیمی به هنر شاعریشان هاي مهاجران و یا مسافر یزهانگدو دیگر، .ي الزاماً ناگزیرها مهاجرت
ي فرهنگی سالطین صفوي داشته باشد، به ها دافعهسه دیگر، این جریان مهاجرت و مسافرت بیش از آنکه ریشه در .نداشته است

بر خالف آنچه شهرت یافته است  ي اعجاب آور خرگاه پادشاهان تیموري وابسته بوده است و سرانجام آنکه آن دیار نیزها جاذبه
،همیشه و براي همه کس مدینۀ فاضله نبوده است و بوده اند بسیار کسان که خار خار آرزوي بازگشت به وطن روح و جانشان را 

  .کشیدند یمگذاشته و گاه در این ناکامی روي در نقاب خاك  ینمآسوده 

اما آنچه در این مجال بدان .در اینجا قصد بیان تکرار مکررات را نداریماین مسایل را ما به طور مفصل در جایی ذکر کرده ایم و 
مهمترین کتابی که براي نخستین بار ،به طرز محققانه و روشمند ، .است » کاروان هند«خواهیم پرداخت، معرفی و نقد برخی وجوه 

وي را مخدوش ساخته است و افزون بر این مشحون از بسیاري از اقوال شبه ناك و کلیشه اي مانند مهاجرت ایرانیان به هند در دورة صف
  .آگاهی ارجمند در باب شاعران و شعر این روزگار است

البته پیشتر از آنکه استاد مغفور ،احمد گلچین معانی بدین مهم دست یازد ،لچهمی ناراین متخلص به شفیق اورنگ آبادي تذکره 
چهل و سه که /1: 1369گلچین معانی،:قس(شاعر 474وي .لدوله تقدیم داشته بوداي با نام شام غریبان تألیف کرده بوده و به آصف ا

را که به زعمش به هند کوچ کرده اند ،بسیار باختصار معرفی کرده است و چند بیت از ) برشمرده است 480تعداد این تراجم را 
عنوان صاحب ترجمه ذکر کرده و نیز دامنۀ صرف نظر از این که مؤلف کسانی را مانند حضرت آدم ب. اشعارشان را نقل کرده است

زمانی و گسترة جغرافیایی را فراتر از ایران آن روزگار و دورة صفوي گرفته است ، باید گفت که باشتباه نام چندین شاعر را که اصال به 
مضافاً آنکه نام تعدادي از ).چهل و سه/ 1گلچین معانی،همان،(هند نرفته اند یا اصال هندي بوده اند، ذیل شعراي هند برشمرده است

؛چنانکه مواردي نیز از این دست حتی در کتاب کاروان  هاست تذکرهشعرا غلط و مصحف ضبط شده و این عیب شایع و ناگزیر تمام 
بت شده شود و مثال ابراهیم سرین چاق به دلیل نامعلومی، شیرین اجاق و زمانی جنابادي ،زمانی استرابادي ث یمهند گلچین معانی یافته 

  ).1/9همان،(است

اما گلچین معانی در کاروان هند نخستین کسی است که با نگاه محققانه و همت عالی به بررسی سرگذشت شاعران مهاجر ایرانی 
انگیزة این محدودة تحقیقی ،در واقع ،روشنگري  .پرداخته است )1135(در دورة صفوي به هند تا پایان سلطنت شاه سلطان حسین 

معتقدانِ به این فرضیه که شاهان صفوي شعر ستیز و مدیحه  .ه اي محققانی است که در آغاز مورد اشاره قرار گرفتندنظرات کلیش
زیستند، بیش از شمارة  یمهمواره عدة نویسندگان و شاعران فارسی زبان که در هند « دشمن و خشک دست بوده اند و هم ازین رو 

ي اصیل و گاه دواوین ها تذکرهوي در این کتاب از منابع درجه اول و تواریخ و ).252: 1344نفیسی،(»کسانی بود که در ایران بودند
شعرا استفادة بسیار نموده است و سعی داشته اطالعات آنها را به ترتیب تاریخی و مستقیم در دسترس خوانندگان قرار دهد ؛وسواسی 

با اینهمه مقدمه اش بر این کتاب تا به امروز بهترین دفاعیه از وضع .استکه اثر ارجمند وي را تا اندازه اي نامنسجم و تذکره اي کرده 
وي با ارایۀ اسناد محکمی، احکام نامنصفانه و اغراقی شایع در .شعر در دوران صفویه و رفع اتهام از ساحت زمامداران این دوره است

  .کند یمباب سیاست ادبی و فرهنگی این دوره را نقض 
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ه آخرین اثر گرانسنگ گلچین معانی است ،پر است از اطالعات کتابشناسی و رجالی ادب و فرهنگ و کاروان هند از آنجا ک
و اشعار  ها تذکرههاي متون  یچیدگیپتاریخ دورة صفوي و شواهد نسبتاً عالی از شعر این دوره به همراه پاره اي توضیحات 

  ).858و  844، 1/842:ك.ر(منتخب

ت براي بزرگداشت آنانکه عمري را بی هیچ هیاهو و مشغله اي بر سر یک جنس مطلوبات این کتاب همچنین سند آشکاري اس
هم ازین .)1(گذارند یمواقعی و مورد نیاز، گذاشته و حاصل آن را براي مدتی مدید در اختیار خوانندگان آیندگان خود به یادگار 

هاي بناگزیرش را در حد بضاعت  یکاستت این اثر برخی از روست که نگارندة این وجیزه به خود جرأت داده است تا به قصد پاسداش
  .مزجاتی که دارد ،برطرف سازد

  

  کاروان هند و منابع آن- 1

شاید یکی از مشکالت همیشگی خوانندگان آثار استاد گلچین معانی کم لطفی ایشان در ارایۀ فهرستی مبسوط از مآخذشان باشد 
یی است ها کتابحاوي تمام  ها کتابدر حالیکه نامنامۀ . دانسته اند یمامدي منابع را بسنده رسد که این بزرگ تنها فهرست بس یمبه نظر .

افزون بر این ،چون این نوع فهرست،خالی .که ذکرشان باشاره و یا بتفصیل در آن اثر آمده است و مرزش با مآخذ کتاب روشن نیست
. شوند یمهاي فراوان  یسختي اصیل مطالب کتاب،گرفتار بشخورهاآاز ذکر جزئیات کتاب شناسی منابع است ،اهل تحقیق در یافتن 

توان  یملذا بدون آگاهی به جزئیات مآخذ نویسنده، سخت .خاصه که اغلب میراث کهن ما ،هم مشترك العنوان و هم مختلف الطبعند
که ایشان عموماً فراموش کرده اند نکتۀ تأسف بار تر این .ي اقوال و منقوالت صاحب اثر شدها سرچشمهمطمئن به شناخت و ارزیابی 

ظر طی ارجاعات خود، نشانی دقیق منابع را بیاورند تا خواننده بتواند از سیر سطر به سطر کتاب به منابع اشراف پیدا کند و این البته به ن
  .ان بوده استحاصل فراموشکاري ایشان باشد؛بویژه آنکه این کتاب ارجمند ظاهراً آخرین تحقیق مفصل قلمی ایش)2(رسد  یم

با اینحال بر اساس مطاوي این کتاب باید اذعان کرد که وي هیچ منبع اصیل و برجسته اي را از قلم نینداخته است و البته از یک 
توان انتظار داشت ؛بویژه آنکه اغلب این مآخذ  ینماستاد کتابشناس و متخصص کهنه کار تاریخ ادبیات دورة صفوي،جز این هم 

بنا به شمارش نگارندة این سطور ،گلچین در این اثر،مستقیماً از حدود ده .و مهجور خطی و چاپ سنگی شبه قاره استي مهم ها کتاب،
البته وي بواسطۀ اختالف و صحت و سقم .منبع خطی و نود متن چاپی بهره برده است که عناوین آن در جدول پیوست آمده است

رفات و خالصۀ االشعار از چند نسخۀ خطی و در بعضی آثار مانند مآثر رحیمی هم از ،گاه در پاره اي منابعش مانند تذکرة ع ها ضبط
توان از لحاظ شکل و نحوة ارجاع به چند دسته تقسیم  یممنابع خطی و چاپی این کتاب را .نسخۀ چاپی و هم خطی استفاده کرده است

  :کرد

  شکل1-1

ي فارسی و شعر العجم و ها تذکرهمثل تاریخ  ها نگاشتها و تک  یاتادبي تحقیقی و متون اعم از تاریخ ها کتابو  ها مقاله-1-1-1
  هاي شاعران یواند

مثل فرهنگ سخنوران،بهار عجم و فرهنگ اشعار  ها فرهنگي نسخ و کتاب شناسی ها و ها فهرستمدخلنامه ها اعم از -1-1-2
  صائب

  نحوة ارجاع- 1-2
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ي قدیمی ها چاپهستند که اغلبشان خطی ، چاپ سنگی و یا  ها نامهتاریخ  و ها تذکرهسهم عمدة این مراجع ،:مآخذ مستقیم-1-2-1
  )جدول پیوست همین مقاله:ك.ر(شبه قاره اند

ي نفایس المآثر و ها تذکرهگلچین به برخی منابع اصیل که عمدتاً خطی و یا چاپی مهجور بوده اند،مانند :مآخذ غیر مستقیم-1-2-2
  .م استفاده کرده استمجمع النفایس از طریق منابع دست دو

به آن دست منابع اطالق کردیم که گلچین جهت اطالع بیشتر خواننده از موضوع مورد بحث ارجاع داده :منابع پیرامونی-1-2-3
  .است

توان به تذکرة ارزشمند عرفات العاشقین و عرصات العارفین اوحدي بلیانی و تاریخ مآثر رحیمی  یماز پر نقل ترین منابع این کتاب 
افزون بر دستیابی به این منابع،گلچین به سبب شناخت و مهارتش در امر نسخه شناسی و حوزة تذکره نویسی در ادب فارسی .شاره کردا

هم از این روست که گاه مطالب منابع چاپی را با جرح و .سعی داشته تا با دید انتقادي و تحقیقی از منابع چاپی و خطی استفاده کند
ي نسخه و تدبیر مصححان ها نقصانگردد و یا ریشه در ضعف و  یمو این عموماً یا به اشکاالت کار مؤلف اثر باز  )3(دارد یمتعدیل بیان 

  . دارد

شود گفت که گلچین معانی در این کتاب تا اندازة زیادي  یمدر مورد بهره گیري وي از منابع خطی مهمی مانند تذکرة عرفات نیز 
ون نسخ مورد استفاده اش نیز سرشار از اغالط ضبطی بوده اند ناچار به تصحیحات قیاسی مکرر دست به تصحیح آن یازیده است و چ

  .)4(رسد یممواردي که گاه علی رغم غور و دقت وي اشتباه به نظر .شده است

  

  کاروان هند و گسترة آن-2

ف نموده ،متأسفانه بخش اعظمی از از آنجا که گلچین معانی این کتاب را در راستاي دفاع از ساحت ادب دوستی صفویه تألی
در حالیکه .)5(بوده است،مورد بررسی قرار نداده است) 1135-907(جریان مهاجرت فرهنگی ایرانیان به هند را که بیرون از بازة زمانی 

رچند ایشان گاه ه.بررسی این ادوار بدین لحاظ نیز خود روشنگر بسیاري از زوایاي تاریک تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران خواهد بود
  .تسامحاً شعراي دورة تیموري را نیز در این برهه ورود داده است

  

  هاي آن يبندکاروان هند و مدخل -3

را بر اساس تخلص شاعران و ترتیب الفبایی به معرض  ها مدخلمؤلف در این کتاب ،سعی داشته تا در جهت آسان یابی مطالب ،
ي شاعران گاه مشابه است ها تخلصتعیین نام اشهر قدما بعضاً دشوار و مختلف فیه است و نیز  دید خوانندگان قرار دهد ؛اما از آنجا که

،نوعی سردر گمی در ابتدا براي )6(و یا چندین تخلص براي یک شاعر وجود داشته است و نیز تمام شاعران با تخلصشان مشهور نیستند
مثال در مورد تجلی گیالنی ،تنها به همین تخلص بسنده کرده .زیده است آید و در این باب البته مؤلف خاموشی گ یمخواننده بوجود 

رسد که درست  یملذا به نظر .)7(در حالیکه این شاعر در عرفات العاشقین ، ذیل خاوري گیالنی توصیف شده است).209-1/206(است 
  .کرد یماستفاده ) تخلص–نام (ي ارجاعی و گاه دو سویه ها مدخلآن بود تا گلچین از 
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براي نمونه .البته استاد سعی داشته تا با نسبت مکانی این مشکل را برطرف نماید،اما در همین مورد نیز متأسفانه منابع روشن نیستند
نام برده اند که در مورد نخست که مأخذش عرفات اوحدي است ،هیچ قرینه اي دال بر کرمانی بودن وي » امانی کرمانی«ایشان از دو 

  ).1/106:ك.ر(به نظر نوعی اشتباه سهوي و پریشان کاري در مدخل بندي است شود و ینممشاهده 

  تراجم جدامانده از کاروان هند-4

از آنجا که اتکاي استاد گلچین معانی در نقل مطالب عرفات بیشتر نسخۀ کتابخانۀ ملک و گاه نسخۀ بانکی پور بوده است،نتوانسته 
هم .متوسط و متأخر بانکی پور دست یابد» ع«نسخۀ ملک و » الم«و » کاف«يها رفحبه شعرایی که در بخش محذوف آن نسخ ،مثال 

رسد که گلچین بعمد از ذکر چند دستۀ از شعراي  یمازین رو بنا به استقصاي ما از فهارس عرفات العاشقین چاپی و کاروان هند به نظر 
  :عرفات تن زده است

ن بودند مانند آدمی سمرقندي،درویش بیگ جغتایی،طیب نجفی،عتابی مهاجرانی که بیرون از مرزهاي آن روزگار ایرا-4-1
  نجفی،فریبی بخاري،لطیف داشکندي،صادق حلوایی ،ملک محمد بخاري و شاه ناصر خواجه ترمذي؛ 

  شعراي متوسطین نظیر ثابتی ، رشید الدین احمد کازرونی، شهباز قلندري نیشابوري و فراغی فراهی-4-2

   )8(الدین سرخسی،عراقی همدانی و قطب الدین بختیار اوشیظهیر -شاعران متقدم-4-3

ولی تعداد قابل توجهی شاعر از قلم افتاده نیز هستند که در پی نقصان نسخ و نامضبوطی و پریشانیشان حذف گردیده اند و یا 
البته از یاد .زیسته اند یمبواسطۀ بی توجهی گلچین به طبقۀ متوسطین شعراي عرفات که در دورة طهماسب صفوي و همایون تیموري 

نباید برد که هر چند فهارس چاپ محسن ناجی نصرآبادي از عرفات نسبت به چاپ میراث مکتوب، بویژه در باب فهرست شعراي 
مهاجر به هند پرفایده تر است اما آگنده به انواع اغالط مفهومی و مطبعی و از قلم اندازي تراجم و التباس اسامی و تکرار و مهاجر 

  .)9(اندازد یماشی و وارونه سازي ملیت شعراست؛ چنانکه از هفت سو محقق را به اشتباه تر

شاعر مهاجر به هند یا مظنون بدین امررا ذکر کرده است که بر اساس چاپ حاضر  775فی الجمله آنکه گلچین مجموعاً ترجمۀ 
مضافاً .ارهاي مورد نظرش، از کاروان هند پیاده کرده است شاعر را با وجود داشتن معی 45رسد گلچین به هر دلیل ، یمعرفات،به نظر 

آنکه وي در شرح احوال برخی شعرا مانند حیاتی گیالنی و حسن بیگ شکر اغلی مقیمی مال علی و میرزا دوست طارمی ،نتوانسته یا 
کتوب ترتیب یافته است ،بیانگر فهرست ذیل که بر اساس عرفات العاشقین ،چاپ میراث م.فراموش کرده به نقل مطالب عرفات بپردازد

  :نام و مشخصات کلی این جاماندگان کاروان هند است

  جدول جاماندگان کاروان

  صفحه/جلد  توضیحات  نسبت/تخلص/نام

  1/557  فرمود یمدر زمان جالل الدین اکبر پادشاه در هند سیاحت   ابتري)1

  1/559  در آگره او را دیدم...پسر برادر قلیچ خان است  ابراهیم قلیچ)2

خواجگی ابوالقاسم )3
  قندهاري

  1/562  مدتی است که در هند است
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  اجري دیوانه)4
او را در آگره دیدم و از او این .مدتها در هند بوده است.بلخی و احراري است 

  1024ابیات مسموع شده در سنۀ 
1/583  

مال محمد شاه انسی )5
  قندهاري

وي از از .آمده کارش خوب شده در عهد همایون پادشاه از ماوراءالنهر به هند
  معاریف قندهار است

1/513  

به خط خوبی در مقبرة یکی از حکام در .از سیاحان و دلیران عرصۀ هند است  برقی بهادر)6
  حوالی آگره به دست خود نوشته دیدم از وي این رباعی را

1/815  

  1/791  در عهد همایون پادشاه در هند بوده  )10(بیانی تونی)7

  غزنوي بیکسی)8
بوده ،چون به  یمدر بدایت حال مدتها در کابل به خدمت میرزا محمد حکیم 

  2/837  ]وفات یافت...[هندوستان آمد به اندك روزي

  حاذق گیالنی)9
وي ولد حکیم همام الدین است و او پسر موالنا عبدالرزاق گیالنی و برادر 

  ...پرویزحکیم ابوالفتح و حکیم بالفعل در هند است در مالزمت شاه 
2/1204  

  حسن بیک خاکی)10
مدتها در هند به سر کرد و در اواخر احوال از حضرت جهانگیر پادشاهی به 
خدمت دیوانی بهار و پتنه مفوض گردید و در آنجا بعد از اتمام کتاب تاریخ 

  و بنده به صحبتت وي در لوهور و آگره دررسیده ام]مرد1021در ...[مجمل 
2/1222  

  *ملوحسن بیک شا)11

بالف ...وي پسر دوردي بیگ صفره چی شاملو است و در موسیقی بی مثل بود
در  1028در سنۀ .بخشی شپاه آنجاست...عل در احمد آباد از قبل شاهجهان 

در اویال حالت در خدمت خانخانان مدتها در .احمد آباد به صحبت وي رسیدم
  بوده و با انیسی و شکیبی مخصوص بوده یمدکن 

2/1236-1237  

حسن بیک شکر اغلی )12
  *مقیمی

عزم هند  998به نسبت خویشی خانخانان در سنۀ .از بزرگزادگان ترکمان بود 
  کرد

2/1224  

  2/1233  نوبتی به هند رسیده باز  به وطن مراجعت کرد و همچنان آنجا ساکن است  *حسن علی یزدي)13

صوبگی گجرات  منسوب  به وي مدتها صاحب .از امراي کرام اکبرشاه بود  *قاضی حسن قزوینی)14
  مدفنش همانجاست.همارات و ابنیۀ خوب در آنجا ساخته .شده

2/1219  

  2/1378  در این اوان از ایران به هند آمده بود  حسین بیگ خموشی)15

خواجه محمد حسین )16
  سمنانی

  2/1239  از اهل همین زمان است و بالفعل در دکن وجود

  2/1221  در آگره دیدمش 1024در ....باشد یماست و با شمساي صفاهانی بالفعل در هند   حسین صفاهانی)17
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  خواجه حسین مروي)18

در معقوالت از تالمذة مال عصام الدین و در شرعیات از شیخ ابن حجر که مفتی 
او را دوبیت است که نام .بود یممدتی در خدمت اکبرشاه ...عرب و حرمین است

گیر است مع اسم و تاریخ والدت برادر وي شاه نورالدین جهان...و تاریخ والدت
  ....شود یمشاه مراد از آن استخراج 

2/1231  

  2/1241  گردیده یماکثر اوقات مجذوبانه عور مطلق .بالفعل در الهور موجود است  حشمتی گیالنی)19

  حصاري چکنی)20
به خط ید او در  1013و راقم در رمضان سنۀ .. در زمان اکبر شاه به هند آمده 

  2/1242  قبرة محمد صادقخان بیتی چند مرقوم یافتمم

  2/1246  در آگره او را دیدم.باشد یممدتی مدید شد که در هند   حقست خراسانی)21

  حیاتی گیالنی)22

بتی .ن.است..جهانگیر ..اکبر و ...همیشه در خدمت ....مدتهاست که به هند آمده 
حیاتی قریب به پنجهزار ..اشعار .هجهانگیر پادشاه او را به زر و نقره موازنه فرمود

بیت به نظر قایل رسیده مبنی بر اقسام سخن از جمله تغلق نامه را حسب االمر 
اگرجه اعزاز و ...پادشاه الحاقات شایسته فرموده و به اصل درست آورده 

احترامش را با منصب و جاه اندك کسري واقع شده اما حاالت او را از آن هیچ 
  شنیدم که فوت شد 1028در سنۀ .وي دررسیده ام  به صحبت.نقصی نیست

2/1257-1258  

حیدر بیک بن علی خان )23
  بیگ همدانی

امروز قریب ده سال ....ابا عن جد کالنتر و کالنتر زاده و بزرگ آن حدودند
است که در عراق و در هند متصل واحد هم صحبت و دوست و برادر بوده ایم 

نوبتی به هند آمده مراجعت به ...ي گشتههم و...و باعث کتاب فردوس خیال 
عراق نمود و در سنۀ یکهزار و پانزده باز به اتفاق به هند آمدهایم تا غایت که 

بود و دو سالی قبل  یممدتها در مالزمت جهانگیر شاه .هستیم...است متفق 1025
خود را به زور از مالزمت آن پادشاه بر آورد و اکنون -1024-...از این تاریخ 

  .باشد یم] شاهجهان..[خدمت شاهزادة جهان در

2/1266-1267  

  حیدر تونیانی)24
در موسیقی ...در سفر کسب کمال نموده...والد وي از رؤساي آنجا بوده 

اکبرشاه گفته و مدتها در هندوستان ..هجو ملک المنجمین .صاحب تصانیف 
  .وجود است زیست کرده و الحال از فرزندان او استاد محمد علی نایی در عرصۀ

2/1178  

  *حیدر معمایی)25

مکرر به هند رفته ،به عراق ...کاشان و رفیعی تخلص ..از سادات صحیح النسب 
الحال در عراق است و او پدر میر .مراجعت نموده و جمعیت وافی شافی آورده

وي در کاشان و صفاهان و شیراز ..بنده به صحبت .هاشم متخلص به سنجر است
  .رسیده ام

2/1264  

در خدمت میر محمد خان اتگه سالی چند .در عهد اکبر شاه به هند آمده   *حیدري همدانی)26
  پس به وطن اصلی مراجعت نموده درگذشت.مالزمت کرد

2/1266  
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  2/1382  باشد یمبالفعل در هند است و در قصبۀ دیسویه   خوفی)27

  درویش جاوید)28
وي را در اردوي جهانگیري به ثانی الحال ....همیشه در ایران و غیره سیار بود

منداو دریافتیم و در سنۀ هزار و بیست و هشت نیز در گجراتش دیدم که مجاور 
  شده بود

2/1039  

رشید الدین احمد )29
  کازرونی

شرح ....جامی حین سفر مکه به دیدن وي شتافته و به صحبت وي دررسیده
  سلسلۀ بلیانیه استوي نیز از .در هند گذشته ...فارسی بر فصوص الحکم نوشته 

3/1573  

حکیم شاه رضایی بن میر )30
  جالل الدین جعفر اصطهباناتی

  3/1613  ]مرد.. [در این عصر قلندر شده به هند آمد و چون عزیمت سیر به کشمیر افتاد

  3/1623  در هند سیاحت فرموده  رفیع الدولۀ شریفی)31

  سلیمی قلندر ترکمان)32
در گجرات وي را ...شیوة درویشی رغبت کردهبه .او از اویماق موصلو بوده 

از آنجا با موالنا نظیري به جانب آگره توجه نموده در راه وفات یافت .....دیدم
  1019در سنۀ 

3/1920  

خواجه محمد شریف )33
  سرمدي

نوبتی .اکبر شاه مرتبه اي خوب یافته..در خدمت .مولد و منشا وي صفاهان است
  ستاده بودند،مراجعت کرداو را به سمت حجابت به دکن فر

4/2219  

محمد شریف وقوعی )34
  4/2213  نمود و به اندك زمانی پیش از او رحلت فرموده یممدتها مالزمت اکبرشاه   خراسانی

  4/2280  در اجمیر دیدمش 1020در .باشد یمدر هند .جوانکی است در اوایل حال   شهباز سبزواري)35

از جملۀ قدماست،صد و پنجاه سال عمر .مان ملوندي استتخلص او عث  *شهباز قلندر نیشابوري)36
  سال ساکن اوده در هند شده و بالفعل آنجا مدفن اوست 52مدت .یافته

4/2151  

  شیداي قندهاري)37
 1020در این ازمنه در هند به هم رسیده و بنده در اجمیرش حالت التحریر سنۀ 

ۀ احدیان جهانگیر اکنون در طبق.اصلش از مشهد و مولدش قندهار است.دیدم
  شاهی منسلک است

4/2283-2284  

  4/2355  مدتهاست در هند سیاحت نموده لیکن مآلش را ندانستم  صبحی بیگ)38

  صبري مروي)39

چند روزي ....بنده او را در گجرات دیدم.نماید یممدتی است در هند سیاحت 
غت به رج...در آگره  باز او را دریافتم 1023به راهب متخلص شد و در سنۀ 

در آگره به خدمت جهانگیر پادشاه مالزم شده ... 1030در ....تخلص قدیم نموده
  .آن حضرت است) ؟(و کپی

4/2352  
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  صبوحی)40
در زمان شیخ فیضی در آگره فوت .اکثر اوقات به سیاحت قیام نمودي

  ]مطابق ماده تاریخ صبوحی میخواره) 978[(شده
4/2342  

گویند در هند به خدمت همایون پادشاه .ا محمد مجدي استبرادر زادة موالن  *علی طارمی)41
  بود یم

4/2443  

  4/2443  همایون پادشاه دو بیت در مدح او گفته  *میرزا دوست طارمی)42

  4/2461  از جملۀ مردم معروف بوده و در عهد اکبر پادشاه در عرصۀ هند سیاحت فرموده  شاه حسن طالب)43

  4/2461  به سیاحت گذرانیده مدتهاست که در هند  امیر طالبی)44

قبرش در لوهور ...در هند توطن نموده دیوانش را به دست فرزندزادة او دیدم  عبدالحی حزینی هروي)45
  است

2/1211  

  5/2958  در این عصر بوده و در هند و ماوراءالنهر بسیار گشته  شاه علی قلندر)46

  5/2953  شاه به هند آمده بود مدتی قبل از این در زمان اکبر  علی نیازي استرآبادي)47

چون به هند آمد،اکبر شاه او را از محنت برآورده .اول محنتی تخلص کردي  عیشی حصاري)48
  عیشی تخلص داد و قضاي بعضی از ممالک را به وي مفوض فرمود

5/2974  

  5/3266  در آگره دیدم او را  فرج اهللا دستبولی)49

  میر ساقی فروغی بلخی)50
که لشکر  1021ك و وي مدتی در هند زیست و در سنۀ مولدش از قیصار

  جهانگیر پادشاهی بر سر رانا رفته بود آنجا فوت شد
5/3267  

تالش طبابت هم .مدتی است که به هند آمده .باشد یمدر مالزمت رستم میرزا   فرقی کابلی)51
  کند یم

5/3270  

  6/3628  حالت التحریر در آگره دیدمش...پسر تورم سلطان برادر قلیچ خان است  امیر عبدالغفور کی)52

میر محترم  مشهور به میر )53
  6/4029  مدتها در هند بوده و تتبع دیوان فغانی کرده و بدیعه در برابر حدیقه گفته  هاشم قصه

در این ایام از دکن شعري به میر الهی سعد .از تازه به عرصه درآمدگان است  محمد شریف سعدآبادي)54
  ضمیري همدانی است..پسر زادة ....دآبادي فرستاده بو

6/4050  

  6/4179  اکنون در هند است  ملک محمد عراقی)55

  7/4636در  1022در سنۀ .نماید یمشاه منصوري است در این ازمنه به تجارت اشتغال   طهماسب قلی بیگ وهمی)56
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 تذکره )1090-1083(میرزا محمد طاهر نصر آبادي اصفهانی  تذکرة نصرآبادي  32

  تاریخ  )1000(بایزید بیات  تذکرة همایون و اکبر  33

 تاریخ سید میر محمد بن سید جالل تتوي  ترخان نامه  34

 ریختا )1090-1082(محمد مفید مستوفی بافقی  جامع مفیدي  35

 تاریخ جهانگیر شاه  توزك جهانگیري/جهانگیرنامه  36

 تاریخ )930-927(غیاث الدین خواند میر حسینی هروي  حبیب السیر  37

 تذکره )1176(غالمعلی آزاد بلگرامی   خزانۀ عامره  38

 تاریخ )905-904(غیاث الدین خواند میر حسینی هروي  خالصۀ االخبار فی بیان احوال االخیار  39
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 تاریخ )1001-999(قاضی احمد بن میر منشی قمی  خالصۀ التواریخ  41

 تذکره )1016(شاه حسین بهاري سیستانی خیر البیان  42

 تذکره محمد علی تربیت دانشمندان آذربایجان  43
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  پی نوشتها

بطور مبسوطی از وجوه ارزشمند این کتاب پرده » با کاروان هند از کاروان هند«ایل هروي در مقاله اي با نام استاد نجیب م)1
  .47-35،ص16توانند رجوع کنند به مجلۀ آیینۀ پژوهش،سال سوم،شماره  یمبرداشته است و خوانندگان 
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در جاهایی .ي نگارندة کتاب روشن نیستها نوشتهم و حتی براي مثال باید گفت که در بسیاري جایها مرز اقوال منقول منابع با ه) 2
رسد ایشان  یمگاه به نظر .ایشان تنها نشانی صفحه را داده اند و مشخص نیست این صفحات متعلق به کدام کتاب است) 793-1/791(نیز

» اریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان ت«کتاب را براي چون خودي تألیف نموده اند ،بر همین قیاس است که چندین بار از کتابی با نام 
ي پر نظیره اي مثل دستور الوزرا و چند ها کتابشود در  یممتأسفانه این معضل سهمگین تر .بدون نام نویسنده و یا ناشر یاد کرده اند

شخصات جزیی اثر دست تنها در چند مورد محدود و گویا از سر سهو به نقل م. عنوان و بلند نام که ایشان باختصار مذکور داشته اند
صرفی « در مآثر االمرا تصحیف مطبعی» حرفی ساوجی«کند که  یمبراي نمونه نقل ). )761و 1/14همان،:ك.براي نمونه ر(زده اند
منقول در همین کتاب را مغلوط دانسته  973و یا در باب تاریخ فوت اشرف خراسانی ،سال ) 1/14کاروان هند،(است» ساوجی

  ).1/60(است

 887با تکیه بر یکی از نسخ خطی آثار میر ،نسخۀ ) 1050(ب تاریخ فوت میر ضمن نقل تاریخ نقر شده بر سنگ قبر ويدر با)3
اشتباه مؤلف میخانه را در باب انتساب نیمی از تغلق نامه ). 1/16همان،.(دارد یمرا هم بیان  1049کتابخانه آستان قدس رضوي،تاریخ 
البته باید )1/340(گردد یمشتباه آزاد بلگرامی را در انتساب اتمام آن مثنوي به حیاتی کاشی متذکر حیاتی به امیر خسرو دهلوي و بعد ا

تواند در کنار گفتۀ تقی  یم»تغلق نامه را حسب االمر پادشاه الحاقات شایسته فرموده «نیز مبنی بر اینکه ) 2/1258(گفت که قول اوحدي 
به نصرآبادي از اینکه ذهنی کاشی و یزدي را درهم آمیخته ..خن فخرالزمانی باشدگواه دیگري بر س) 1/336گلچین معانی،(کاشی 

قطعه اي را که آذر به اشتباه به عشرتی یزدي و بعضاً در دیوان ابن یمین و بدر چاچی هم آمده، در جوامع ). 1/429(گیرد یماست،خرده 
  )2/902(الحکایات نشانی داده است

) 1/67(ي دیوان اشرفها نسخهتوان براي مثال اشاره کرد به مواردي چون ارائۀ اطالعاتی در باب  یمهاي وي نیز  یافزوناز آگاهی 
و یا ذکر نام مشخص رسالۀ عروض و قافیۀ الفتی، ریاض الصنایع قطبشاهی، که نصر آبادي بطور مبهم، آورده است ،همراه یادکرد سال 

وي همچنین در پانوشت کتابش از محمد عظیم اکسیر ).1/83(ه استو چهار نسخه اي که براي آن موجود دانست) 1048(تألیفش 
برد که غیر عوض بیگ اکسیر مورد بحث در متن کتاب بوده و در واقع بعد از دورة صفویه راهی هند شده و اسناد و  یماصفهانی نام 

  ).1/83(دیوانش را مشروح بیان داشته است

مانند تأکید بر بی نسبتی .بدانجا است که در ریز ترین مباحث هم درپیچیده استهمت بلند وي در پژوهش مسائل تاریخی و ادبی تا 
بیت شوقی ساوجی در جنگی از کتابخانۀ  600و یا سراغ دادن ) 1/769(همشیرگی ستی خانم با طالب آنهم با استناد به شعر شاعر

هاي ارزشمند است که اکثراً به کتابخانۀ آستان  ینهفسدر واقع یکی دیگر از منابع اصیل تحقیق گلچین همین ).1/658(دانشگاه تهران 
  ).2/1241(آستان قدس 641و سفینه ) 2/1237(آستان قدس 256جنگ : ك.براي نمونه ر(قدس تعلق دارند

دهد  یمو براي مثال توضیح ) 2/902(گلچین مطابق خلق معمولش وارد اظهار نظرهاي انتقادي در باب شعرا و منتقدان ایشان گشته
با تکیه به دانش شعرشناسی غریبش ،پاره اي از ).1/88(هام امام اصفهانی با آنکه شاگرد اسیر بوده ، شعرش روان و مفهوم استکه ال

  ).2/1266(سرقات شعري را هم به نمایش گذاشته است

در اصفهان با  وقتی«کند آنجا که صفا عبارت  یمي غلط محقق بزرگی چون استاد صفا را از قول نصر آبادي اصالح ها برداشت
را به قهوچی بودن این دو تعبیر کرده و از خود افزوده که آنها در طلب آب و نان به » مالشکوهی در قهوه خانۀ عربِ قهوچی بوده اند

] الهی[پردازد که قول نصر آبادي ،شاه پنجه بر سر میر یمهند رفته اند و بعد به تمسخر یکی از استادان دانشگاه تورنتو ،عزیز احمد، 
گویا به سبب تخلص ظاهر فریبش مورد بی «گوید الهی ،غرض که در هند فوت شد،را چنین فهمیده است که الهی یمگذارد و  یم

  ).1/98(»مهري شاه عباس اول قرار گرفت و در قهوه خانه کتک خورد و سپس به هند گریخت
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ششصد مورد را که عموماً –مقاله اي ،حدود پانصد استاد محمد قهرمان که خود ناظر تصحیح جدیدي از عرفت بوده اند، در ) 4
عرفات العاشقین و کاروان «: 1389محمد قهرمان،:ك.ر(مربوط به شواهد شعري کاروان هند است ، اصالح فرموده اند

د ي ایران شناسی،ناموارة دکتر محمود افشار،آفرین نامه؛بکوشش نادر مطلبی کاشانی،بنیاد موقوفات دکتر محموها پژوهش،»هند
  ).208-187افشار،تهران،جلد بیستم،

هستند که هر چند در دورة تیموریان هند و صفویان نبوده ) 935م(از یاد نباید برد که در این کتاب شاعرانی مانند شهیدي قمی)5
  .اند؛ اما بواسطۀ آنکه مرگشان در محدودة تاریخی مذکور قرار دارد ،مورد بحث قرار گرفته اند

هانی را که بسیار معروفتر از تخلصش است ،تنها در مدخل باري اصفهانی جاي داده است و یا رستم میرزا مثال جالل کور صفا)6
  .صفوي را ذیل فدایی صفوي آورده و اینگونه امکان گمراهی خوانندة ناآگاه بدین تخلص را فراهم آورده است

  .ي جدید راه یافته استها چاپین اشتباه هم به نوشته اند و هم» خاوري سمنانی«البته کاتبان نسخه به اشتباه او را )7

بایستۀ یادآوري است که از این میان جز شعراي غیر ایرانی و سه شاعر متقدم و ثابتی ،مابقی را همراه بیانی تونی در جدول )8
از اندرجان دانسته و به همچنین معلوم نیست گلچین به چه قرینه اي قلیچ محمد خان جانقربانی را .جاماندگان کاروان هند آورده ایم

شایان ذکر است که شعراي ستاره دار شعرایی ).1/402(اعتبار ماوراء النهري بودنش ظاهراً ،در پانوشت به معرفی اش پرداخته است
  .هستند که گلچین معانی بی رجوع به عرفات آنها را بر اساس منابع دیگر در کتابش متذکر گردیده است

گوید پدرش به هند رفته است،وي را نیز به  یمدانسته و بر اساس فحواي خود نوشت اوحدي که مثال پدر اوحدي را شاعر )9
یا جدایی شاعر را یکبار در ذیل حرف جیم و یکبار در ذیل میر سید علی مصور .فهرست بلندباالي شعراي مهاجر به هند آورده است

و فخري بنارسی و نامی بهکري را که هندي االصلند،از مسافران ابوالقاسم شوکتی و جمالی پنجاوي و غوثی هندي .فهرست کرده است
همچنین برخی شاعران ایرانی را بی هیچ قرینه اي در این خیل ملحوظ داشته است نظیر زاري کمانچه .کاروان هند برشمرده است 

کمره اي،محمد دهدار شیرازي،صاحب بلخی،فصیحی هروي،قاضی عبداهللا رازي،معز اصفهانی،نامی،نامی ترك،نجدي یزدي،نقی 
یی کسانی چون نقی همدانی،حاجی ابرقویی،حیدري تبریزي و خروشی تبریزي ،حبابی ها ناماین در حالی است که از یادکرد .شیرازي

براي بعضی نیز نسبت بالاصل تراشیده است مانند وهمی .همدانی،جالل کور صفاهانی ،فروغی قزوینی ،تجلی گیالنی غفلت کرده است
وهمی قندهاري و دیري شیرازي یا کابلی را ترشیزي و شکوهی زواره اي را شگونی زواره اي و فرقی کابلی را فوقی کابلی که وي را 

  .و کیفی سبزواري را کیف شیرازي ضبط کرده است

فائت  شاعر از قلم افتاده را در بخش 4این شلخته کاري وي را مقایسه کنید با وسواس علمی گلچین معانی در خاتمۀ کتابش  
شاعر را که یا در ایرانی بودنشان و یا در بازة زمانی مهاجرتشان تردید داشته است،ذیل موارد مشکوك آورده  30آورده و 

  ).1582-2/1561(است

گلچین معانی این شاعر را ذیل بیانی در بخش مشکوکات آورده است و عجیب آنکه نسبت تونی او را که در همه نسخ آمده )10
نیز شایان ذکر است که گاه از شاعرانی مانند .و همین امر ظاهراً موجب تشکیک او شده است است ذکر نکرده

بر این نقصان .غفلت ورزیده و نه در بخش اصلی و نه در مشکوکات سخن از ایشان به میان آورده است) 1389:2/1382اوحدي،(خوفی
  .ان به هند دورة همایون را نیز اشاره کردباید غفلت وي از درج نام خواجه ابوالبرکۀ فراقی فراهی از مهاجر
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  منابع

  ،کاروان هند،انتشارات آستان قدس رضوي،مشهد)1369(احمد گلچین معانی

  ،تصحیح محسن ناجی نصر آبادي،انتشارات اساطیر،تهرانعرفات العاشقین و عرصات العارفین،)1388(اوحدي بلیانی،تقی الدین

و عرصات العارفین،تصحیح ذبیح اهللا صاحبکاري و آمنه فخر احمد،با نظارت علمی  ،عرفات العاشقین)1389(اوحدي بلیانی،تقی
  محمد قهرمان، انتشارات مجلس شوراي اسالمی و مرکز میراث مکتوب، تهران
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٢٥٤ 

  جنسیتی در ادبیات داستانی کودك هاي ایدئولوژي
 بررسی آثار نویسندگان زن و مرد از دیدگاه استیونز

  
  1زاده سودابه شکراهللا   

   2فریبا خوشبخت      
  :چکیده

، ها واره طرحجنسیتی در ادبیات کودك از بررسی عوامل گوناگونی همچون  هاي ایدوئولوژياستیونز بر این باور است که فهم 
از این رو پژوهش حاضر، در پی آن است که ضمن . پذیرند جنسیتاین عوامل  ي همهاست و  پذیر امکانداستان، گفتمان و معنا 

غالب در ادبیات داستانی کودك، به این موضوع بپردازد که آیا زن یا مرد بودن نویسنده در بازنمایی وي از  هاي ایدوئولوژي ي مطالعه
داستانی تصویري برگزیده  هاي کتاببه این منظور از بین . یا خیر کند میجنسیتی زنانگی و مردانگی تفاوت ایجاد  هاي واره طرح

، پنچ نویسنده زن و پنچ نویسنده مرد به صورت تصادفی انتخاب و از بین آثار آنها ده کتاب 1385-1380 هاي سالشوراي کتاب در 
قیاسی انجام کیفی تحلیل محتواي  ي شیوهاین مقاله با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل اطالعات به . بررسی شد

واحد تحلیل، جمالت و کل داستان . پیش تعیین شده، بر پایه نظریه استیونز استفاده شداز  هاي واره طرحبراي تحلیل محتوا از . گرفت
نتایج این مطالعه نشان داد که به طور کلی در بین نویسندگان زن و مرد، نسبت به مقوله جنسیت دو گروه ایدوئولوژي وجود . است
گروهی از زنان  -2 دهند میمردانگی سنتی را در آثار خود بازتاب  زنانگی و هاي واره طرحگروهی از زنان و مردان نویسنده،  -1: دارد

 که درحالی. جنسیتی سنتی را دستخوش تغییر و تعدیل و نوعی پیکربندي کنایی را خلق کرده اند هاي ساختو مردان نویسنده، 
که نویسندگان زن از  رسد می ظرن بهجنسیتی سنتی است،  هاي ایدوئولوژيایدوئولوژي غالب بر داستان زنان و مردان نویسنده، 

البته تعیین دقیق این موضوع، مستلزم بررسی . کمتري دارند و در پی تغییر و تعدیل هستند رضایت احساسسنتی زنانگی  هاي کلیشه
فتمان و که استیونز معتقد است، عناصر داستان از جمله موقعیت، گ گونه همانهمچنین این مطالعه نشان داد، . بیشتري است هاي کتاب

 .جنسیتی در ارتباط هستند هاي ایدوئولوژيو با  پذیر جنسیتمعنا 
  

  .ادبیات داستانی کودك، استیونز، زنان و مردان نویسنده: ها واژه کلید

                                                        
   Email: Shokrollahzadehs@yahoo.com دانشجوي کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز - 1
 دانشگاه شیراز، عضو مرکز مطالعات ادبیات کودك، دانشگاه شیراز دبستانیو  انیدبست پیشاستادیار بخش آموزش و پرورش  - 2

Farimah2002us@yahoo.com   

mailto:Shokrollahzadehs@yahoo.com
mailto:us@yahoo.com
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  مقدمه- 1

هاي اولیه  هاي جمعی، جنسیت کودك را در همان سال از نظر بسیاري از دانشمندان، عواملی همچون والدین، اطرافیان و رسانه
پذیري کودك نقش  کند، در فرآیند جنسیت ها ایفا می ها و نقشی که زبان به کار رفته در آن در این میان، کتاب. دهند زندگی شکل می

آورد  اجتماعی خویش را به دست می "خود"از راه زبان و تعامل است که کودك . زبان، بستر رشد رفتارها و افکار است. مهمی دارد
،  3؛ به نقل از تیلر1934، 2سپیر(شود  کند؛ به بیان دیگر از راه زبان، جهان ادراك می جهان را براي انسان معنادار میزبان، ). 1934، 1مید(

با این . شود ها نیز آشنا می آموزد، با نمادها و کدهاي اجتماعی موجود در کتاب زمانی که کودك خواندن را می). 301:2003
ي جنسیت چه   ها درباره دهد، باید از خود پرسید که کودکان هنگام خواندن کتاب را شکل میهاي موجود  فرض که زبان واقعیت پیش
گر فرهنگ غالب است؛ به بیان دیگر  ها و باورهایی است که نشان ها، ارزش ي ایدوئولوژي  هاي کودکان دربردارنده کتاب. آموزند می

خواندن،  قسمتی از فرآیند اجتماعی شدن است که از نسلی به نسل . ندآموز زمان فرهنگ را نیز می کودکان با یادگیري خواندن، هم
، )2008( 7به باور جکینز به نقل از وانا میکر). 301: 2003، 6؛ به نقل از تیلر1934، 5؛ مید1983و  1981، 4بم(شود  دیگر منتقل می

ادبیات کودك . نگرد مانند یک پدیده می اجتماعی سازي یکی از کارکردهاي اساسی ادبیات کودك است؛ اما جکینز به کودکی«
کند به او القا  سازد و رفتار و هنجارهایی را که این نقش ایجاب می نقش اجتماعی کودك را به عنوان عضوي از  جامعه مشخص می

ها و هنجارهایی  آموزد که زن یا مرد بودن مستلزم چه ارزش ها می هاي کودکان به آن کتاب). 28: 1389پورگیو و ذکاوت،(» نماید می
هاي غالب اجتماعی به کار  هاي کودکان، چگونه به عنوان یک شاخص سنجش ارزش دهد که کتاب ، نشان می)1961( 8مکللند. است

هاي نوشته شده براي کودکان فقط یک روایت نیست؛ بلکه  ، بر این باور است که متن)2004( 10، به نقل از لیک9استیونز. شود گرفته می
ها و  یا همان ایدوئولوژي. گیرد ها به دو شکل صورت می این روایت. چرخد هاي موجود در فرهنگ می وها و ایدئولوژيبر محور الگ

با توجه به نقش و اهمیت ادبیات کودك در .  گیرد هایی در آن صورت می کند یا تعدیل الگوهاي موجود در زبان را تقویت می
، در پژوهشی )1389(پورگیو و ذکاوت . باره انجام شده است هایی در این تاکنون پژوهشهاي جنسیتی،  دهی و انتقال ایدوئولوژي شکل

رسد که گفتمان مردساالر در ساختن  از دیدگاه فمینیسم، به این نتیجه می "هاي جنسیتی در خاله سوسکه بررسی نقش"با عنوان 
هاي گوناگون، از جمله ادبیات کودك  ها به مخاطب از راه ي آنها و ارایه و القا هاي مرتبط با آن ها و مالك هاي جنسیتی و ارزش نقش

به بررسی رابطه ادبیات کودك و  "اگر زیباي خفته پسر بود"اي با عنوان  ، در مقاله)1386(رضایی  همچنین شیخ. نقش مهمی دارد
انصاریان . منفعل بوده است هاي کودکان تصاویري دهد که تصویر دختران، در کتاب وي نشان می. مسایل جنسیتی پرداخته است

هاي زنانه را در چهار کتاب شهرام شفیعی  پردازي ، تأثیر نگاه مردانه بر شخصیت"دختران و زنان مردساخته"ي خود،  ، در مقاله)1384(
مچون ها، ه زنان در این کتاب. گرانه است رسد، که تصویر زن تا چه حد تحقیرآمیز و تقلیل کند و به این تنیجه می بررسی می

                                                        
1 Mead 
2 Sapir 

3 Taylor 
4 Bem 

5 Mead 
6 Taylor 

7 Wannamaker 
8 MacCland  

9 Stephens 
10 Leak 
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، )1380(نصراهللا  همچنین حاجی. داري، نظافت، آشپزي و همسرداري را برعهده دارند هاي همیشگی خانه هاي سنتی، همان نقش کلیشه
هاي تبعیض جنسی در  شناسایی کلیشه"اي با عنوان  وي در مقاله. هاي جنسیتی را مورد بحث قرار داده است در پژوهشی دیگر کلیشه

هاي کودکان و نوجوانان ترجمه  داستان واقعی، از مجموعه کتاب 37داستان فانتزي و  56 ")واقعی و فانتزي(مه هاي داستان ترج کتاب
هاي  ي فعالیت تحلیل تبعیض جنسی، بر اساس چهار گروه عمده. را بررسی کرد  1379ي اول سال  تا سه ماهه 1378 شده از آغاز سال
هاي مورد  ي پژوهش نشان داد که بیشتر کتاب نتیجه. اي و اجتماعی انجام شده است فههاي حر هاي تربیتی، فعالیت خانگی، فعالیت

درحالی که ترس، آشفتگی، . استقالل اجتماعی و نیرو و قدرت شخصیت، صفاتی کامال مردانه هستند: گوید بررسی، به مخاطب می
  . وابستگی، ناتوانی، حسادت و صفات منفی، از صفات زنان است

وي براین باور است که جنسیت یک . ی که بر جنسیت در ادبیات کودك نظریه پردازي کرده است استیونز استاز جمله کسان
کند؛ نه تنها به این دلیل  ي همیشگی براي ادبیات کودك بوده است و ادبیات کودك، آشکارا یا ضمنی، این مسئله را مطرح می دغدغه

ها، رویدادها و پیامدهاي خود تمایل  یات کودك به جنسیتی کردن کنش شخصیتاي فرهنگی است، بلکه انواع ادب که جنسیت مقوله
هاي جنسیتی  ي مقوله بحث درباره«کند و معتقد است که  ي متن، نویسنده و خواننده بررسی می استیونز جنسیت را از سه زمینه. دارد

جنسیت "لید و دریافت آن نیز توجه کند؛ زیرا مفاهینی مانند هاي تو مستلزم استفاده از نوعی خوانش که نه تنها خود متن، بلکه به زمینه
ها و  فرض تري در قالب پیش هاي بسیار پیچیده هایی نیستند که به راحتی در متن تشخیصشان دهیم، بلکه به صورت ویژگی "یا نوع ادبی

هاي موجود  که نویسنده از میان ایدوئولوژي؛ به این معنی )92-91:1388استیونز، . (»شود انتظارات نویسندگان و خوانندگان ظاهر می
هاي  نقش خواننده هم دخالت دادن تجربه. اجتماعی، ممکن است برداشتی را از دیگري برتر دانسته و آن را تعدیل و بازآفرینی کند

  :شود هر میهاي مختلفی ظا ي استیونز، ایدوئولوژي به صورت در نظریه. هاست زمینه پذیري، تحصیالت و پیش حاصل از فرهنگ
ایدوئولوژي ممکن است همچون عنصري آشکار، در متن چهره نشان دهد و باورهاي اخالقی، سیاسی و اجتماعی نویسنده را بر -1

  کند مال می
  .ي نویسنده را منتقل کند هاي آزموده شده طور ضمنی، فرضیه ایدوئولوژي ممکن است منفعل باشد، بدین معنی که به-2
. سازند، جاي گیرد ها، دستور زبان و رمزهایی که متن را می تواند در کلمه اتی زبان است و از این رو میایدوئولوژي جزء ذ -3

هاي غالب اجتماعی  هاي گروه ها و دلبستگی شود به نگرش چه ابراز می تأیید این ذاتی بودن، سرکوب ابراز مخالفت و محدود کردن آن
  است
: 1388استیونز، (شود  هاي زاویه دید و مرکزي کردن در روایت داستان نیز حک می اتژيهاي ایدوئولوژیک از راه استر فرضیه -4

77-78.(  
گر  نمایان«ها  واره طرح. گیرد ها، داستان، گفتمان و معنا صورت می واره هاي جنسیتی از راه طرح از دیدگاه استیونز فهم ایدوئولوژي

ها و  ها، الگوهاي رفتاري، تعامل میان شخصیت ها، نوع شخصیت والی وقایع، کنشها، وقایع، ت اند که مبناي اشیاء، موقعیت مفاهیمی
ها  واره ترین نکته این است که طرح شود، مهم تا جایی که به ارتباط میان جنسیت و نوع ادبی مربوط می. دهند فرجام روایت را شکیل می

ي درونی  کند به طوري که رابطه گی و مردانگی را به هم مربوط میي یک مفهوم مانند زنان اي نیز دارند و اجزاي سازنده کارکرد شبکه
کنندگان در داستان چگونه با هم تعامل  ما هم که خواننده داستانیم، براي اینکه بفهمیم شرکت. رسد آنها منسجم و اساسی به نظر می

هاي   واره اند، از پوشش طرح ایج دلخواه کدامشوند و نت دارند و این تعامل به چه معنی است، چگونه علت و معلول به هم مربوط می
توانند پنهان باشند؛ زیرا آنچه مورد نیاز است، این است که بخشی از یک  ها می واره طرح). 93همان، (» کنیم داستان استفاده می

کند تا به  تفاده میاي خود اس واره واره در درون متن یا گفتار فراخوانده شود؛ بدین صورت مخاطب از بخشی از دانش طرح طرح
ي فرآیندي است که طی آن خواننده به پر کردن  کننده این شیوه تا حد زیادي روشن«.واره دست یابد برداشتی کامل از آن طرح

هاي  دهد که چرا پر کردن گسل ممکن است در شیوه پردازد و در همان حال نشان می ي روایتی می هاي موجود در یک زنجیره گسل
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زمان و (ها  ها، موقعیت ي استیونز داستان شامل شخصیت در نظریه). 94همان، . (»ر تبعیض جنسی وابسته به جنس شودسنتی و متنی ب
ها، انواع ادبی، زاویه دید و  زبان، ساختار، بینامتنیت: گفتمان عبارت است از. هاست حوادث، بهبودها و تخریب/ ها ، کنش)مکان

ي جهان  هاي ارزشی، اخالقی، اجتماعی، فرهنگی است و تصوراتی که درباره ها، داوري مایهي درون معنا دربردارنده. سازي کانونی
هاي معاصر با آن درگیرند را به شرح  هاي مردانگی و زنانگی که جامعه واره استیونز طرح). 100همان، (دهد  جامعه و فرد به دست می

  :شمرد زیر برمی
برابر است با فرهنگ هنگامی / خاطی/ جو جو، سلطه ستیزه/ جان مقاوم، سخت احساس، ب ي/خشن/ قوي: هاي مردانگی طرحواره

داراي بینش / فعال/ مستقل/ بازیکن/ شکارچی که به معنی قوي است/ حامی/ آزمند/ طلب رقابت/ که با غریزه جنسی جمع شود
  فرهنگ و تمدن/ استداللی/ داراي تفکر کمی/ تحلیلی
برابر است با / بخش شنو، لذت حرف/ پذیر، فرمانبردار سلطه/ عاطفی، مالیم، لطیف)/ این خوببنابر(زیبا : هاي زنانگی واره طرح

/ جایزه/ قربانی، که به معناي ضعیف است/ پذیر آسیب/ مهربان/ گیر، بخشنده کناره/ که جمع شود با غریزه جنسی طبیعت هنگامی
  .  طبیعت و بدویت/ شهودي/ کیفیداراي تفکر / داراي بینش ترکیبی)/ فعال شیطانی(منفل / وابسته

هاي جنسیتی در آثار  از آنجایی که تاکنون پژوهشی از دیدگاه استیونز صورت نگرفته است؛ پژوهش حاضر به بررسی ایدوئولوژي
  :دهد پردازد و به سؤاالت زیر پاسخ می نویسندگان زن و مرد ادبیات داستانی کودك از دیدگاه استیونز می

شده  هاي جنسیتی مطرح واره طرح(هاي جنسیتی  واره ي طرح نسیتی موجود در ادبیات داستانی کودك، بر پایههاي ج ایدوئولوژي-1
 چیست؟) ها بیتخر، حوادث، بهبودها و ها کنش، )زمان، مکان( 1ها تیموقع، ها تیشخص(و داستان ) از سوي استیونز

هاي جنسیتی رویکرد متفاوتی  ها و گفتمان  واره کارگیري طرح ه بهي استیونز، آیا نویسندگان زن و مرد، نسبت ب نظریه بر پایه-2
  دارند؟ 

  
  روش پژوهش-2

هاي داستانی تصویري برگزیده  ي ادبیات کودك در کتاب هاي جنسیتی زنان و مردان نویسنده این مقاله به بررسی ایدوئولوژي
نویسندگان زن عبارت است از شکوفه . ي مرد، پرداخت سندهي زن و پنج نوی ، اثر پنج نویسنده1385-1380هال  شوراي کتاب در سال

جعفر ابراهیمی نصر، ابراهیم : پور و نوسیندگان مرد به شرح زیر است آذر، طاهره ایبد، فریده خلعتبري، جمیله فراهانی و اکرم قاسم
هاي  کتاب( مونه گیري هدفمند ها ابتدا به صورت ن انتخاب کتاب. زاهدي مطلق، محمدرضا شمس، علی مفاخري و محمدرضا یوسفی

. صورت گرفت) جداگانه در آثار زنان و مردان نویسنده( ي تصادفی  بود و سپس از بین این آثار به شیوه) برگزیده ي شوراي کتاب 
انتخاب تصادفی این امکان را فراهم کردکه ادعاي استیونز مبنی بر تمایل ذاتی ادبیات کودك به جنسیتی شدن و وجود 

ي حاضر، تحلیل محتواي کیفی با استفاده از  روش پژوهش مطالعه. هاي جنسیتی نهفته در ادبیات کودك، محک بخورد لوژيایدوئو
هاي تحلیل محتوا ارائه  از روش) 2000( 2بندي که میرینگ بر اساس تقسیم. ي کیفی قیاسی است روش تجزیه و تحلیل اطالعات به شیوه
. ل محتواي کمی، تحلیل محتواي کیفی استقرایی و تحلیل محتواي کیفی قیاسی قابل انجام استکرده، تحلیل محتوا به سه شکل تحلی

شده که تنظیم پیش هاي ازمقوله برد الگوي قیاسی بر مبنايرکا. کندها اقدام میپژوهشگر خود به استخراج مؤلفه ،اییقرتدر الگوي اس
براي   .کندررسی میبها را در ارتباط با متن  مقوله ،این الگو شگر در کاربردپژوه. پذیرداند صورت میطور نظري استخراج شده به

هاي  طرحواره: ها به شرح زیر است واره هاي از پیش تعیین شده بر پایه نظریه استیونز استفاده شد؛ این طرح واره تحلیل محتوا از طرح
برابر است با فرهنگ هنگامی که با غریزه جنسی / خاطی/ جو جو، سلطه ستیزه/ جان احساس، مقاوم، سخت بی/خشن/ قوي: مردانگی

                                                        
1 setting  

2Mayring 
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داراي تفکر / داراي بینش تحلیلی/ فعال/ مستقل/ بازیکن/ شکارچی که به معنی قوي است/ حامی/ آزمند/ طلب رقابت/ جمع شود
  / استداللی/ کمی

  
  .فرهنگ و تمدن

برابر است با / بخش شنو، لذت حرف/ پذیر، فرمانبردار سلطه /عاطفی، مالیم، لطیف)/ بنابراین خوب(زیبا : هاي زنانگی واره طرح
/ جایزه/ قربانی، که به معناي ضعیف است/ پذیر آسیب/ مهربان/ گیر، بخشنده کناره/ که جمع شود با غریزه جنسی طبیعت هنگامی

ها، چه آشکار و نهان، از  واره رحط. طبیعت و بدویت/ شهودي/ داراي تفکر کیفی/ داراي بینش ترکیبی)/ فعال شیطانی(منفل / وابسته
همچنین تالش شد که رابطه بین . هاي نویسندگان زن و مرد استخراج و مورد ارزیابی، مقایسه و بحث و بررسی قرار گرفت داستان

اي جنستی ه ، با ایدوئولوژي)زبان(و گفتمان ) ها حوادث، بهبودها و تخریب/ ها ، کنش)زمان و مکان(ها  ها، موقعیت شخصیت(داستان 
  .نیز مورد مطالعه قرار گیرد

 
  نتایج و بحث و بررسی-3
  نویسندگان زن. 1-3
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و با اخم  توجه است کالغ در ابتدا به پروانه بی. خواهد که با هم زندگی کنند شود و از او می ي زیبایی عاشق کالغ سیاهی می پروانه
هاي زیادي  کالغ سپس تفاوت. ورزد هایش اصرار می اما پروانه به مهربانی. کند کند و حتی او را تهدید به خوردن می با او صحبت می

هاي  سرانجام کالغ تحت تأثیر مهربانی. ورزد چنان به کالغ عشق می کند اما پروانه هم که بین خودش و پروانه وجود دارد را بیان می
میرد و کالغ پس از آن  پروانه عمر کوتاهی دارد و می. کنند ها مدتی را با شادي کنار هم زندگی می شود و آن ه عاشق او میپروان
  .خورد اي را نمی گاه پروانه هیچ

که  ي این داستان هاي سنتی زنانگی و مردانگی هستند و نویسنده واره در این داستان، دو شخصیت متضاد پروانه و کالغ معرف طرح
پروانه کوچک . ي پروانه و کالغ در تضاد با یکدیگر است هاي بدن و چهره حالت توصیف. کند خود یک زن است آن را ترسیم می

کند و مهربان است، اما  پروانه به آرامی حرکت می. ي کوچک زنانه است و کالغ بزرگ؛ یعنی قدرت فیزیکی مردانگی در مقابل جثه
حتی رنگ سیاه کالغ که حاکی از خشم و نفرت است، گواه دیگري بر خشونت . اي مردانه دارد ن چهرهبنابرای. کالغ، خشن و عبوس

هاي تمشک  کند و از روي بوته پروانه کمی پرواز می. خوانی دارد هاي مردانگی هم واره مردانگی است؛ زیرا سیاهی و خشونت با طرح
ي تمشک که به  خت که مکان اسقرار کالغ است، در مقابل کوتاهی بوتهبلندي در. نشیند آید اما کالغ، روي درخت بلندي می می

کار رفته،  فضاسازي و موقعیت به. زمان این داستان، فصل بهار و مکان آن در جنگل است. زند پروانه تعلق دارد بر این موضوع دامن می
گر  ي تمشک به طور ضمنی، بیان وانه بودن و بوتهصبح یک روز بهاري، پر. هاي جنسیتی زنانگی است واره یعنی طبیعت همسان با طرح

بنابراین پروانه بدون . هاي جنسیتی هستند گر ایدوئولوژي ها به صورت آشکار یا نهان بیان گفتمان. لطافت و مالیمت جنس زنانه است
صحبت شدن با  شود که هم میگونه القا  ترسد، اما این گرچه پروانه از کالغ نمی. کند شود و سالم می به کالغ نزدیک می "وحشت"

در . کند با وجود اصرارهاي فراوان پروانه، کالغ به او توجه نمی. با ترس همراه است) نمادزنانگی(براي پروانه ) نماد مردانگی(کالغ 
تفاده و هاي زنانگی دیگري چون نازك بودن صداي پروانه اس واره آید و از طرح جاست که راوي در پی توجیه رفتار کالغ برمی این
به  "ي چشم گوشه"کند تا اینکه کالغ با  پروانه همچنان اصرار می. کند که شاید کالغ صداي پروانه را نشنیده است گونه استنباط می این

هاي  چنان بر زیبایی و رنگارنگی بال هم. توجهی پروانه به کالغ دارد ي بی ي چشم نگریستن حکایت از ادامه با گوشه. نگرد پروانه می
بعد از دیدن این همه زیبایی است که کالغ جواب سالم پروانه را . شود تا شاید کالغ او را بپذیرد  وانه در توصیف وي استفاده میپر
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دهد که او به عنوان یک زن، بایدها و  نوع گفتمان پروانه با کالغ نشان می. کند سپس پروانه به کالغ ابراز عالقه می. هد، البته با اخم د می
دانید آقاي کالغ من از شما خوشم  می«: زند کالغ صدا می "آقاي"داند؛ به همین دلیل او را  اي صحبت کردن با یک مرد را مینبایده

. دهد احساس و مقاوم بودن را نشان می هاي مردانگی بی واره دهد که طرح مهربانی پاسخ پروانه را می "کمی  "کالغ با. »آمده است
هایی است که از  واره خجالتی بودن از طرح. خواهد که با او زندگی کند شود و از کالغ می نزدیک می به کالغ "با خجالت"پروانه 

  : کند کالغ علت نپذیرفتن پروانه را موارد زیر بیان می. رود یک زن انتظار می
اید هوس کنم تو را ش": او کالغ است و مرد، بنابراین قوي، مستقل، فعال، آزمند و شکارچی و ممکن است پروانه را بخورد

تازه من سیاه هستم . من عمر طوالنی دارم اما تو عمرت کوتاه است. توانی من عادت دارم باالي ابرها پرواز کنم، ولی تو نمی«.  "بخورم
اتی نازد؛ زیرا رنگارنگی پروانه، بیانگر منشأ لذت بودن، احساس کالغ به سیاه بودن خود می. »و بزرگ و تو کوچک هستی و رنگارنگ

زند  صدا  می "تو"در مقابل، کالغ پروانه را با لفظ . بنابراین سیاهی کالغ وثبات او برتري دارد بر رنگارنگی پروانه. و عدم ثبات است
گوید، در مقابل  هر چه کالغ از ضعف و سستی پروانه می. هاي مردانه است ي دیگري از نادیده گرفتن زن در گفتمان که این نمونه

در پی جلب توجه "آقاي کالغ "و  "شما"کند و با همان زبان مؤدبانه و به کارگیري الفاظی چون  حاسن کالغ صحبت میپروانه از م
 ها آنو قدر و ارزش  ابندی یمزنان هویت خود را در نگاه و خطاب مردان «. کالغ است تا شاید نزد کالغ براي خود هویتی را تثبیت کند

مردانه و خرد جمعی جامعه مرد را با  يها واره طرح). 38: 1389پورگیو و ذکاوت، (» شود یمن در چگونگی معاشرت با مردان تعیی
پاپیونی "یا  "گل سر"خواهد براي کالغ  پروانه می. گیرد انگارد که اگر کالغ، پروانه را بپذیرد مورد تمسخر قرار می چنین ذهنیتی می

جاست که ضعیف و  ی را به خود اختصاص دهد، باالي سر یا زیر گردن و اینبراي او تفاوتی ندارد که چه جایگاه. باشد "زیر گلو
سرانجام پروانه به دلیل . کند گذارد و حتی به کوچکی جسم خود به عنوان یک ضعف اقرار می پذیر بودن خود را به نمایش می آسیب

چنین خوب بودنی ایجاب نابراین خوب است؛  پروانه زیباست، ب. شود نظر کالغ را به خود جلب کند زیبایی و خوب بودن موفق می
است، از نظر اخالقی نیز خوب و درست  بیع یبزیرا هرچه از نظر فیزیکی زیبا و  .کند که دعوت کننده به عشق و مهربانی باشد می

یز با زیبا و پروانه ن). 564، 2011، 1رگان(آوردن جایگاه اجتماعی و خوشبختی است  دست بهترکیب زیبایی و خوبی متضمن . است
از سوي دیگر، چنین موضوعی .نظر کالغ را به خود جلب کند و با کالغ زندگی شادي داشته باشد شود یمخوب بودن، سرانجام موفق 

  .ي فعال شیطانی زنانگی نیز هست واره طرحي  دهنده نشان
  هاي زنانگی واره طرح  هاي مردانگی واره طرح

  )بنابراین خوب(زیبا   آزمند
  بدویت/ عتطبی  فعال
  شنو، فرمانبردار و آرام حرف  خاطی
  پذیر، مهربان بخشنده، آسیب  قوي

  )ضعیف(قربانی   احساس، مقاوم بی
  وابسته  )قوي(شکارچی 

  )فعال شیطانی(منفعل   مستقل
  "شاید هوس کنم تو را بخورم"هاي مردانگی و زنانگی در داستان  واره طرح.1جدول شماره 

  بدطاهره ای: یک قل دو قل.
  خالصه داستان1-2-1-3

                                                        
1 Regan 
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دهند و از  هاي این داستان که یک دو قلوي پسر به نام محمدحسین و محمدمهدي  هستند دوران جنینی خود را شرح می شخصیت
  .گویند اند سخن می هایی که با یکدیگر داشته کشمکش

وقلوي پسر باید تشکیل دهد؟ آیا هاي چنین داستانی را یک د شاید اولین پرسشی که به ذهن آید این است که چرا شخصیت
هاي داستان را تشکیل  کند؟ اگر جاي این دوقلوي پسر، یک دوقلوي دختر شخصیت نویسنده از چنین انتخابی هدف خاصی را دنبال می

ان، در موقعیت داست. هاست واره شد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم نگاهی به عناصر داستان و بررسی طرح داد، چه تفاوتی ایجاد می می
کنند با تالش فیزیکی، جاي خود را باز  هر کدام از دو قل سعی می. ها فضاي کافی وجود ندارد شکم مادر است و براي هر دوي آن

واره  زنند؛ بنابراین موقعیت داستان با طرح دهند، دست و پا می شوند، یکدیگر را هل می کنند، بنابراین وارد یک کشمکش فیزیکی می
دهد و با  دهد، قل دیگر نیز واکنش می ها با پاهایش دیگري را هل می وقتی یکی از قل(ر قدرت فیزیکی، خشونت و انتقام مردانه مبتنی ب

. آیی دارد و انتخاب شخصیت دوقلوي پسر براي ایفاي چنین نقشی هم) دهد تا براي خود فضاي بیشتري فراهم کند پا او را هل می
خواهد گریه کند، فورأ موضع  دیده می گیرد و قل آسیب بیند درد می توسط قل دیگري آسیب میها که  هنگامی که بندناف یکی از قل

این گفتمان نشان . "خواستم زیاد گریه کنم، ولی نکردم، عصبانی شدم، خواستم موهاي کچلش را بکنم می"گوید  گیرد و می می
گوییم،  بر جامعه تأثیر پذیرفته است؛ زیرا ما به طور معمول میهاي مردانگی حاکم  دهد که نویسنده تا چه اندازه از ایدوئولوژي می

شد و انتظار  گرفتیم، انتظارمان برعکس می هاي دختر را به کار می حال اگر به جاي شخصیت پسر، شخصیت. "کند پسر که گریه نمی"
ها  آن. تند، یک کشمکش فیزیکی استکشمکشی که دو قل با آن روبرو هس. داشتیم که دختر گریه کند و از خود خشونتی نشان ندهد

هایی بسیار فعال هستند که در محیط تنگ بودن برایشان بسیار دشوار است؛ بنابراین همواره براي بیرون آمدن از آن محیط در  جنین
حتی نوع . ال باشندطلب و فع جو، خاطی، رقابت ها کنجکاو، فعال، مقاوم، ستیزه کند که آن هاي مردانه ایجاب می واره طرح. تکاپو هستند

در روایت . جو است که با جنسیت ارتباط مستقیم دارد و کند، یک روایت جست ادبی که نویسنده براي این داستان انتخاب می
یکی از «). 8، 2003گیتز، استیفل و ملسون، (هاست  جو، آنچه نقش مهمی بر عهده دارد، خطرها، حوادث و ماجراجویی و جست

اي بنا شده که ساختاري  جو است که آشکارا بر الگوي زندگی مردانه و داستان در ادبیات کودك، روایت جستهاي  فراگیرترین شکل
ي  از سر اتفاق، این مطلب درباره. از اضطراب، تردید، کشمکش، مبارزه، شکست موقت و سرانجام نتیجه مطلوب و پیروزي دارد

گیري از  تأکید بیشتر داستان بر پیرنگ داستان و بهره). 96: 1388استیونز، (» کند هاي مردانه در دنیاي واقعی نیز مصداق پیدا می زندگی
فشارند و  هاي مردانه پاي می واره ، همگی بر طرح3جو و و انتخاب روایت جست 2و تعلیق1هاي فیزیکی  عناصر پیرنگ همچون کشمکش

  .در طول یکدیگرند تا مردانگی را در درون یک قصه بسازند
  

  هاي زنانه واره طرح  اي مردانهه واره طرح
  -  سخت مقاوم، جان
  -  خشن

  -  جو جو، سلطه ستیزه
  -  فعال
  -  طلب رقابت

  "قل، دوقل یه"هاي مردانگی و زنانگی در داستان  واره طرح.2جدول شماره

                                                        
1 Physical challenge 

2 suspense 
3 Quest 
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  فریده خلعتبري: توپ قرمز
  خالصه داستان. 1-3-1-3

کند و او را دوست  ت و برزو که دیگر بزرگ شده است با او بازي نمیي کمد برزو افتاده اس هاست که گوشه توپ قرمزي مدت
گوید  توپ با خودش می. کنند دارد و با هم بازي می خورد و بیژن او را برمی توپ قرمز طی ماجرایی به پسري به نام بیژن برمی. ندارد

  .کردن دارند اي بازيکه تا این پسر بزرگ شود و بخواهد او را داخل کمد زندانی کند، فرصت زیادي بر
هاي مرتبط با آن،  بنابر کارکردهاي اجتماعی، بازي با توپ و بازي. دهد ها را نشان می بازي ي جنسیتی بودن اسباب این داستان مقوله

ي  کنندهبازي پسرانه، جنستی است، بلکه معانی ضمنی آن نیز، القا توپ، نه تنها به عنوان یک اسباب. همچون فوتبال، بازي پسرانه است
در مقابل، . طلب، بازیکن و فعال است هاي رقابت واره ي طرح کننده به دنبال توپ دویدن، تداعی. هاي جنسیتی مردانگی است واره طرح

ي دختران  هنوز بر محور کارهاي ها يباز اسباب. پسران باید بدوند و دختران بنشینند. بازي دختران، نشانه، ي رکود است عروسک
از سوي دیگر . کند یمي فیزیکی تشویق ها ییبایزرا به خالقیت، پرستاري و  ها آنو  چرخد یمي مادري ها نقشخانگی و 

؛ به 2003، 3و کارن 2؛ رنزتی1987، 1میلر( کند یمي و کشف، رقابت و خشونت دعوت جوگر و جستي پسران، بر عمل، ها يباز اسباب
و در الگوهاي  آورد یمبه وجود  ها آني متفاوتی را در ها مهارتر جنس، ي مخصوص هها يباز اسباب). 141: 2008نقل از نیومن، 

 ).141:  4،2008نیومن( آورد یمرشد اجتماعی دختران و پسران تفاوت و جدایی بیشتري به بار 
آرام و هاي  که دخترها، اغلب بازي برند، درحالی هاي دشوار و مستلزم فعالیت جسمانی و خشونت لذت می پسرها بیشتر از بازي

اثبات خود در برابر دیگران "اي براي  شناسان فرانسوي، بازي براي پسرها، بیشتر وسیله به باور روان. دهند بدون فعالیت را ترجیح می
آنان در . دختران دوست دارند، نزد یکدیگر بنشینند و درد و دل کنند. است "بودن با دیگران"اي براي  است و براي دختران، وسیله

داري را  هاي خود بیشتر، نقش مادري و خانه گیرند؛ به همین دلیل در بازي پذیرند و از اطرافیان تأثیر می خویش بیشتر تلقین هاي بازي
گرانه را دوست دارند؛  اي و عضوي، حرکات شدید و رفتار تند و پرخاش هاي ماهیچه هاي جسمی زیاد و جنبش دارند؛ اما پسرها فعالیت
روند؛ اما دختران بیشتر  زنند و زیر بار قوانین از قبل وضع شده نمی ها دست می ابداع و نوآوري قوانین در بازي از این رو آنان خود به

بنابراین . برزو و بیژن: در این داستان، هر دو صاحب توپ، پسر هستند: ). 1387احمدوند، (مدار هستند و به اصول بازي پایبندتر  قانون
ي این داستان  نویسنده. ي درونی شده از سوي نویسندگان واره ها و طرح آیی انتخاب شخصیت بر هم ي دیگري است این داستان گونه

ها را پذیرفته است و در انتخاب شخصیت خود مبنی بر دختر یا پسر بودن  بازي ، معانی ضمنی جنسیت غالب بر اسباب)فریده خلعتبري(
  .باشد اد شهرنشینی و فرهنگ میمحل بازي پسر در خیابان است که نم.  دخالت داده است

  هاي زنانگی واره طرح  هاي مردانگی واره طرح
  -  فعال

  -  بازیکن
  -  طلب رقابت

  "توپ قرمز"هاي مردانگی و زنانگی در داستان  واره طرح3جدول شماره
  
  جمیله فراهانی: خاله پیرزن و گربه سیاه.

                                                        
1 Miller 

2 Renzeti 
3 Curren 

4 Newman 
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  خالصه داستان1-4-1-3
ي سیاهی هر روز شیرهاي بز  کند اما گربه بزي دارد و هر روز از آن ماست و پنیر درست می این داستان شرح حال پیرزنی است که

کند که دمش را به او پس دهد اما پیرزن از  گربه از پیرزن درخواست می. کند خورد و پیرزن هم براي تنبیه او، دم گربه را می را می
گربه از بزي، زمین و چشمه نقاضاي . داند دن شیرهاي خورده شده میآید و پس دادن دم را منوط به پس دا موضع خود کوتاه نمی

سرانجام، . دهد اما چشمه شرط کمک به او را آواز خواندن دختر آوازخوان قرار می. کنند کند اما همه به صورتی او را رد می کمک می
  .دهد خواند و پیرزن دم گربه را پس می دختر آواز می

دختر «: کند بخش بودن دختر آواز خوان را آشکار می هاي زنانگی زیبایی و لذت واره وان طرحگفتمان گربه با دختر آواز خ
آب را به زمین بدهم، زمین به من علف بدهد علف را به . قشنگ، گل پیراهن، براي چشمه آواز بخوان، تا چشمه به من آب بدهد

دخترك هم دلش براي . دهد و صداي دختر را در مرکز توجه قرا می لباسگربه براي رام کردن دختر، زیبایی چهره، . »....بزبزي بدهم
ي متضاد در کنار  در این داستان دو شخصیت زن، خاله پیرزن و دختر آواز خوان، دو چهره. پذیرد که آواز بخواند سوزد و می گربه می

جو و داراي قدرت  دي، قوي، خشن، مقاوم، ستیزهدر حالی که تصویر ارایه شده از پیرزن، فعال و مولد اقتصا. اند یکدیگر قرار گرفته
هاي ظاهري  ي اصلی تضاد بین پیرزن و دختر در ویژگی هسته. فیزیکی باالست، در مقابل دختر آواز خوان مهربان، عاطفی، مالیم است

گذارد، دختر  به نمایش می جو بودن خود را ي انتقام واره شود گربه را ببخشد و طرح درحالی که پیرزن حاضر نمی. هاست و رفتاري آن
یی ها تیشخصاستیونز خلق چنین . شود در این داستان دو نوع زنانگی متضاد دیده می. شود کند، زود رام و مطیع می با گربه مهربانی می

ي ها جربهتي سنتی جنسیتی، به منظور به چالش کشیدن ها ساختپیکربندي کنایی به معناي دخالت در  .نامد یم "1پیکربندي کنایی"را 
: 1388استیونز، (ي زنانه به مردان نسبت داده شود ها واره طرحي سنتی مردانه به زنان و ها واره طرحجنسیتی سنتی است؛ به صورتی که 

ها و  نویسنده با در تقابل قرار دادن نقش. نویسنده امکان خوانش متناقض را فراهم آورده استیی، ها تیشخصبا خلق چنین ). 104
هاي  شود که دیدگاه پذیر می ایستادگی هنگامی امکان«. کند هاي زنانگی پیرزن و دختر، خواننده را به ایستادگی دعوت می واره طرح

هاي زنانه  هاي مؤنث را در درون گفتمان هاي پدرساالرانه را که شخصیت با گفتمان خوانش متناقض، امکان به پرسش کشیدن و چالش
ساز به تشخیص فرآیند و طبیعت  هاي زن کانون سازند که در آن، شخصیت متنها، روایتی را می این. دهند، فراهم سازد قرار می
استیونز، (»  گردند هایی جایگزین و داراي اختیار بیشتر می یابند و براي خود به دنبال دیدگاه ي آن روایت دست می گرانه سرکوب

1388 :103 .(  
  

  پیرزن خاله هاي زنانگی واره طرح  هاي مردانگی واره طرح
هاي زنانگی دختر  واره طرح

  آوازخوان
  عاطفی، مالیم، مطیع  فعال  -
  بخش شنو، لذت حرف  قوي  -
  مهربان  خشن  -
  -  مقاوم  -
  -  جو ستیزه  -

  "خاله پیرزن و گربه سیاه"هاي مردانگی و زنانگی در داستان  واره طرح4جدول شماره
  پور اکرم قاسم: زیر درخت خرمالو

  ه داستانخالص.1-5-1-3
                                                        

1Metonymic configuration 
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هاي  مثأل وقتی بزرگترها به حرف. کند کند، صحبت می ي چیزهایی که او را غمگین می دختر کوچولویی با عروسک خود درباره
فهمد که عروسکش هم همین احساس را در مورد او  سپس می. کنند و موارد مشابه این کنند یا براي او لباس انتخاب می او گوش نمی
دهد که از این به بعد نظر  دختر کوچولو قول می. شود گیرد، ناراحت می کوچولو به جاي او تصمیم میکه دختر دارد و از این

  .خواهد براي او انجام دهد، بپرسد عروسکش را در مورد کارهایی که می
رود  خرمالو میبارد و دختربچه از اینکه عروسکش را زیر باران گذاشته نگران است؛ به همین دلیل به سرعت زیر درخت  باران می

. ها است بازي ي جنسیتی بودن اسباب دهنده شود که نشان از همان ابتداي داستان، دختربچه با عروسکش ترسیم می. برد و او را به اتاق می
ر باران زی) فرزندش(یابد؛ از اینکه عروسکش  هاي مادرانه نمود می واره کند ، بنابراین با طرح دختر براي عروسک، نقش مادر را ایفا می

کند و  با او بازي می. کند عروسک را آرام و گرم می. کند کشد، آرام با او صحبت می ، به موهایش دست می.شود است مضطرب می
تواند عروسک را خوشحال کند، زیرا او از چیزي غمگین است که تا حل شدن آن، اندوه او  گوید؛ اما این کارها نمی برایش قصه می

ساالنی که گاه نسبت به استقالل  ساالن هستند؛ بزرگ ي دنیاي متفاوت کودکان و بزرگ و عروسکش نماینده دختر. شود برطرف نمی
ي نیاز هر دو  این داستان به صورت کلی، دربردارنده. گیرند ي کودك بودن، استقالل را از کودکان می توجه بوده و به بهانه کودکان بی

برانگیز این است که شخصیت اصلی این داستان، یک دختر و عروسک  ي تأمل ا نکتهام. جنس دختر و پسر نسبت به استقالل است
ي استقالل و وابستگی ارتباط وجود دارد؟ به بیان دیگر اگر شخصیت این داستان یک  آیا بین ایدوئولوؤي دختر بودن و درونمایه. است

ها،  ل دهد؟ استیونز براین باور است که معنا که شامل درونمایهتوانست به همین اندازه پیام خود را به مخاطب انتقا پسر بود، آیا می
استیونز، (توانند جنسیتی باشند  ي جهان، جامعه و فرد نیز می هاي ارزشی، اخالقی، اجتماعی و فرهنگی است و تصوراتی درباره داوري
هاي جنسیتی پذیرفته شده از سوي جامعه  واره ، به طرح)پور اکرم قاسم(رسد نویسنده که خود یک خانم است  به نظر می). 100: 1388

ي وابستگی و عدم استقالل   بنابراین انتخاب دختر و عروسکش به عنوان شخصیت اصلی داستان با درونمایه. براي یک زن آگاه است
اگر . دهد نفعل را نشان میپذیر، وابسته و م گیر، آسیب ارتباط دارد و جنسیت زنانگی مبتنی بر عاطفی، مالیم، لطیف، فرمانبردار، کناره

هاي مردانه و زنانه  واره طرح. شد که این امر از سوي جامعه پذیرفتنی نیست ها وارونه می واره شخصیت داستان، یک پسر بود، این طرح
اگر جاي . دباره جاي تردیدي وجود ندار هاي زنانه برتري دارد و در این هاي مردانه، معموال بر ویژگی ویژگی. تقابل دوگانه دارند

شوند و پذیرفتنی نیست؛ زیرا  ها از نظر جنسی نامتناسب می هاي مردانگی و زنانگی را عوض کنیم، خواهیم دید که این مؤلفه واره طرح
  ).96:11388استیونز، (ها وجه تمایز افراد جامعه هستند  این مؤلفه

دهد که این موضوع تنها و از  وجود عروسک نشان می .کند ها را بارزتر می حضور عروسک، وابستگی زنان و عدم استقالل آن
. ي یک دختر نیست، بلکه امري فراگیر است و عروسک به عنوان دختري دیگر دربند چنین موضوعی است روي اتفاق، دغدغه

دیگر . دهد می ي گفتمان خود را با عروسکش تغییر خواهد براي به دست آوردن استقالل اقدامی کند، به همین دلیل شیوه دختربچه می
اگر تو دوست داشته باشی "گوید،  گوید بیا لباست را عوض کنم، تو را گرم کنم، با تو بازي کنم؛ در مقابل، به او می به عروسک نمی
در آخر عروسک . "نظر تو چیست؟....کنیم اگر بخواهی بازي می. کنیم هایمان را عوض می شویم، لباس رویم، رم می با هم به اتاق می

ي ادبی این  گونه. پرد و براي اولین بار خوشحال است؛ زیرا او حق انتخاب دارد، بنابراین شاد است ندد و در آغوش دختر میخ می
هاي فانتزي،  کارگیري یکی از شخصیت نویسنده با به. کند گیري از آن هدف خاصی را دنبال می داستان، فانتزي است و نویسنده با بهره

ها از یک سو ابزار  آن. هاي عروسکی در فانتزي ریشه در تاریخ دارد استفاده از شخصیت. کند ا منتقل مییعنی عروسک  پیام خود ر
وجود . اند   کرده اند و از سوي دیگر در مراسم آیینی، مانند باروري، و مراسم نیاي مقدس نقش مهمی ایفا می بازي کودکان بوده

بنابراین در این داستان، ). 313: 1378محمدي، (دهند  اوي داستان را بازتاب مییافته، ذهنی است و گره روانی ر هاي تشخص عروسک
. این داستان از یک سیر تحولی، برخوردار است. اي است براي بیان یک گره ذهنی بازي نیست، بلکه وسیله عروسک، فقط یک اسباب

پردازد سپس  جنسیتی سنتی، به بیان و اهمیت مسأله میهاي  واره در ابتدا نویسنده از راه گفتمان عروسک و دختر و نشان دادن طرح
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که منتظر باشد تا کسی  دختربچه شخصیتی پویا است و به جاي این. کند چالش عدم استقالل را، با دادن استقالل به عروسک حل می
شکند و به  ها را می واره و لذا طرحتابد  نویسنده، عدم استقالل دختر داستانش را برنمی. زند مشکل او را حل کند، خود دست به اقدام می

  .رساند دهد و صداهاي نشنیده را به گوش همگان می عروسک آزادي عمل می
  شده زنانگی هاي تعدیل واره طرح  هاي سنتی زنانگی واه طرح

  فعال  پذیر، فرمانبر سلطه
  مهربان و احترام متقابل به دیگران  شنو حرف
  مستقل  گیر کناره

  وابسته
  "زیر درخت خرمالو"شده در داستان  هاي زنانگی سنتی و تعدیل واره طرح5جدول شماره

  نویسندگان مرد.2-3
  جعفر ابراهیمی نصر: "خانه پیر"
  خالصه داستان.1-1-2-3

ي جدید  شان را بفروشند و یک خانه ي بسیار قدیمی گیرند، خانه این داستان، شرح حال پیرمرد و پیرزنی است که تصمسم می
  .کنند ي آرمانی تبدیل می ي قدیمی را با همکاري یکدیگر، به یک خانه سرانجام همان خانهبخرند؛ اما 

ها و قیدهاي  از همان ابتداي داستان، صفت. اند ي عمر خود را در در کنار یکدیگر با مهربانی سپري کرده این پیرمرد و پیرزن، همه
ها نسبت  حتی کوچک بودن، به هر دوي آن. ی پیرزن و پیرمرد استبه کاررفته در مورد هر دو شخصیت، داللت بر تساوي و همراه

. » شانرا در آن خانه گذرانده بودند و همراه خانه پیر وقدیمی شده بودند آن پیرمردکوچک و آن پیرزن کوچک جوانی«: شود داده می
شان  قدیمی وکهنه است و باید آن را  خانه گوید که پیرزن می.. روند به گردش می"باهم". خندند گویند و می ها می از گذشته "باهم"

هاي سنتی زنانگی و  واره دهد که طرح ي گفتمان این دو با یکدیگر نشان می شیوه. کند ي وي را تأیید می پیرمرد هم گفته. عوض کنند
ها به یک اندازه  گیري تصمیم کنند و در پیرمرد و پیرزن هر دو به یک اندازه ابراز عقیده می. مردانگی در این داستان راه نیافته است

هاي جنسیتی نهفته را از آن استخراج  توان ایدوئولوژي ي جنسیتی آشکار ندارد، اما می گرچه این داستان، درونمایه. مشارکت دارند
اط مستقیمی ها و باورهاي جنستی ارتب هاي مرد و زن و نقش هاي قبل دیده شد، بین انتخاب شخصیت گونه که در داستان کرد؛ زیرا همان

  .دهند وجود دارد و نویسندگان آگاهانه یا ناخودآگاه این مسئله را انتقال می
  ابراهیم زاهدي مطلق: این هم پول ماهی

  خالصه داستان 2-1-2-3
گوید که او را بخرد و از تنهایی  روند و ماهی درون شیشه به شکوفه می فروشی می ي ماهی شکوفه، با عروسکش به یک مغازه

دهد، به این شرط که تا قبل از عید مابقی پول  فروش ماهی رابه او می شکوفه پول کافی ندارد، اما ماهی. و با هم بازي کنند درآورد
گوید به  آید و می یک روزمانده به عید و ماهی به خواب شکوفه می. ماهی را پرداخت کند، در غیر این صورت ماهی خواهد مرد

کند و او  شکوفه  به سرعت اقدام می. داند، زیرا پول ماهی را پرداخت نکرده است ر مرگ خود میزودي خواهد مرد و شکوفه را مقص
  . رهاند را از مرگ می

او بازتابی از . شکوفه به عنوان یک دختر آرام است و مهربان. بازي شکوفه، یک عروسک است هاي قبل، اسباب همانند داستان
تواند خاطی باشد، چون یک دختراست و خطاي  شکوفه نمی. را از تنهایی درآورد) ماهی( احساس زنانگی است؛ بنابراین باید دیگري

هاي جنسیتی،  ها و کلیشه واره بود، در انتقال طرح اگر شخصیت داستان پسر می. ناپذیر و به قیمت از دست رفتن زندگی ماهی او جبران
در بازي خود، دیگري را شکست . تواند خاطی،، مبارز و خشن باشد د میها مر واره ي طرح آمد؛ زیرا که بر پایه ناهمگونی به وجود می
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تواند با ماهی مهربان باشد و او را از تنهایی درآورد، بلکه او به دنبال رقابت و  جوش و فعال باشد؛ به همین دلیل نمی و دهد، پرجنب
  .جویی است برتري

  هاي زنانگی واره طرح  هاي مردانگی واره طرح
  یم، مطیععاطفی، مال  -
  مهربان  -

  "این هم پول ماهی"هاي مردانگی و زنانگی در داستان  واره طرح6جدول شماره
  محمدرضا شمس: عروسی

  خالصه داستان.3-1-2-3
ي  اما شب عروسی، روباه و همه. دهد شود و به او پیشنهاد ازدواج می ي خروسی است که عاشق روباهی می این داستان، درباره

  .ماند هاي خروس باقی می صورتی که فقط پر وبال خورند، به ا میدوستانش خروس ر
ي  پوزه: روباه به عنوان یک زن از زیبایی زیادي برخوردار است. شود هاي ظاهري روباه، عاشق او می خروس با دیدن ویژگی

ي  وي این موضوع را با تکرار واژهزیبایی روباه تا آن اندازه بر خروس تأثیر گذاشنه، که را. باریک، چشمان درشت و کشیده و زیبا
استفاده  "قشنگ"راوي پنج بار از واژه. »تر است ي اندام او قشنگ دم روباه از همه«، »!خیلی قشنگ«: دهد پررنگ جلوه می "قشنگ"

برد،  میهایی که نویسنده در توصیف روباه به کار  ي واژه همه. داند کند و علت عاشق شدن خروس را همین زیبایی ظاهري می می
 "خوب"، "زیبا"شده از سوي استیونز که  ي مطرح واره اما این زیبا بودن، بر خالف طرح. ي زیبا بودن زنانه است واره گر طرح نشان

فعال شیطانی که به معناي مکر و . دهد هرچه زیباست، خوب نیست خورد و نشان می باشد؛ زیرا روباه در آخر، خروس را می است، می
سان با این  از سوي دیگر، زن بودن روباه که خود نماد فریب و مکر است، هم. آید ي زنانه به شمار می واره رححیله است یک ط

ي  ، بلکه همه)یک زن(نه تنها یک روباه . کند بنابراین نویسنده، شیطانی بودن سنتی زن را در داستان خود بیان می. نماید واره می طرح
ي خروس کسی به مهمانی  ها حضور دارند و از خانواده ستند، زیرا در مراسم عروسی فقط روباهها شکارچی و فعال شیطانی ه روباه

عبارت . شود فعال شیطانی بودن روباه همواره در داستان نشان داده می. شود نیامده است و خروس حامی ندارد، بنابراین یک لقمه می
تواند از روباه خواستگاري کند و  خروس به علت خجالتی بودن، نمی. »ودش بردرا با خ] روباه[ارام از کنار خروس رد شد و دل او  آرام«

در حالی که . پذیرد که با خروس ازدواج کند روباه نیز با کمال میل می. دهد االغ که شناختی از ذات روباه ندارد، این کار  را انجام می
مردانگی جدید در پی نسبت  .کند مردانگی جدیدي را معرفی می کند و شکنی می نویسنده سنت. ي زنانه است واره خجالتی بودن، طرح

به بیان . به شمار آورد جو يبرترنقطه مقابل مردانگی سنتی  توان یممردانگی جدید را . ي سنتی زنانگی به مردان استها یژگیودادن 
دادن مردانگی مالیم و  دست بهن دگرگونی، هدف از چنی. ي مردانگی سنتی در تضاد است انهیجو يبرتردیگر، این بازنمایی با ساختار 

ي ها یژگیو. پرورش کودك و مهربانی را کسب کند چون همي مربوط به والدین، ها یژگیوي است که ازدواج کرده باشد و تر یعاطف
و مطیع  مردانگی جدید عبارت است از، احساسی بودن و ابراز احساس کردن، تمایل براي پرورش و تربیت فرزند و مالیم، عاطفی

 "مرد حساس"استیونز از این مردانگی جدید با نام ). 235: 2011، 4؛ به نقل از نوایل1990، 3؛ کانک1994، 2و لندسفارن 1کرنوال(بودن 
به  گرا زني معاصر در ادبیات کودك به دنبال مسیر مکتب ها گفتمانو بر این باور است که  کند یمیاد  "گرا پسازنمردانگی "یا 

متن، یعنی خواندن بر خالف  زیآم مخالفتي متناقض و ها خوانشبا  خواهند یم؛ از یک سو اند دادهداري پاسخی دوگانه موضوع مردم
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2 Lindisfarne 
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 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٧٠ 
 

ي ها لمیفي مردانگی جدید در ادبیات و  هیما درونیی را ادامه دهند؛ از سوي دیگر، گرا زني جنسیتی خود متن، راه ها فرض شیپ
پدرساالري و مردمداري سنتی را  خواهد یمي اجتماعی است و  مداخلهوارد شدن در یک  اه متنهدف این . کودکان پدید آمده است

با «در نتیجه . شود یمیی ویژه از مردانگی ترسیم ها گونه -ي جنسیتیها ساختدخالت در  -به این منظور با پیکربندي کنایی. تحقیر کند
ي تعیین شده از لحاظ ها ییبازنماو حرکت به فراسوي  ها تیذهني  وبارهد، پیکربندي شده يکربندیپتغییر دادن روابط در درون الگویی 

باشد؛ زیرا که از  بخش مسرتچندان  تواند ینمهرچند این موضوع، تغییري ایدوئولوژیک است، اما . »شود یم ریپذ امکاناجتماعی، 
» آرمانی ساختن الگوي دیگري از مردانگی باشد دیآ یمالبته تا زمانی که آنچه به دست «، دهد یمي تازه خبر جو سلطهیک مردانگی 

 تواند یمهویت جنسیتی مردانه، همانند هویت جنسیتی زنانه  دهدکه یممردانگی جدید خروس نشان  ).107-106: 1388استیونز، (
 . ي زنانه و مردانه تغییرپذیرندها واره طرحگوناگون و سیال باشد و 

گونه  این. خروس درگیر یک کشمکش درونی با خود، یعنی عشق روباه است. یابد می نیز نمود ها این مردانگی جدید در کشمکش 
رود،  هاي سنتی مردانگی، از مردان انتظار کشمکش فیزیکی می واره در حالی که در طرح .نامند می 1ها را کشمکش عاطفی کشمکش
  . شود شود و مردانگی، با احساس معنا می واره معکوس می این طرح

  
  هاي زنانگی واره طرح  هاي مردانگی واره طرح

  )اما بد(زیبا   عاطفی، مالیم، مطیع
  خاطی  پذیر آسیب

  آزمند  جایزه
  )قوي(شکارچی   )پذیر است که به معناي آسیب(قربانی 

  بازیکن  مهربان
  مستقل  وابسته

  فعال شیطانی  -
  "عروسی"هاي مردانگی و زنانگی در داستان  واره طرح7جدول شماره

  محمدرضا یوسفی: "ی ستاره بودننه انس"
  خالصه داستان.4-1-2-3

هاي  فرعی فرزندان ننه انسی، اختر و اکبر و مردم  این داستان از دو شخصیت اصلی ننه انسی و ستاره تشکیل شده است و شخصیت
ها به باغ لحظات خوب و  دن آنشود که منتظر فرزندانش است تابا بر از همان ابتداي داستان، ننه انسان مادر مهربانی ترسیم می. شهر

دار است که به جز کارهاي خانه و بودن با فرزندانش مشغولیت  ننه انسی یک خانم خانه. آیند ها نمی اما آن. شادي را برایشان رقم بزند
ننه انسی . ودش باره دختر کوچکی در باغچه سبز می یک. دهد ها را آب می دارد و گل دیگري ندارد؛ به همین دلیل، آبپاش را برمی

ي ننه  کمان لیز خورد و در باغچه این دختر کوچولو یک ستاره است که هنگام بازي بر روي رنگین. ریزد نادانسته بر روي او آب می
سرانجام خود نیز به . شان در آسمان برساند خواهد به هر صورت ستاره را به خانه سوزد و می ننه انسی دلش به حال ستاره می. انسی افتاد

  .شود ستاره تبدبل می
در بین راه ننه انسی از مردي دروگر . شود هاي مهربان، دلسوز و عاطفی مطرح می واره ننه انسی از همان ابتداي  داستان با طرح

نسی از ننه ا"گوید  اي را در آسمان ندیده است که به دنبال دخترش بگردد؛ اما مرد با تمسخر به ننه انسی می پرسد که آیا مادر ستاره می
مرد دیگري که مشغول آبیاري است نیز همان پاسخ را . "گردي ها در آسمان می اند، به دنبال آن بس دختر و پسرت به سراغت نیامده

                                                        
1 Emotional challenge  
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هاي  ي اقتصادي، با نگرانی فعال در عرصه هر دو مرد. ي عدم درك دنیاي زنان توسط مردان است دهنده این موضوع نشان. دهد می
به بیان دیگر، ستاره، آسمان و مادر بودن  ومعادل بودن آن با طبیعت، در مقابل فعال بودن . هاي زنانگی بیگانه هستند واره مادرانه و طرح

ي  در آخر داستان، ننه انسی به ستاره. در اقتصاد و شغل داشتن و معادل بودن با فرهنگ دو قطب متضاد مردانگی و زنانگی است
و موضوع بیگانگی ) ژانر(ي مهم در این داستان، انتخاب نوع ادبی کند نکته را به خود جلب میشود و توجه همه  درخشانی تبدیل می

) 323: 1378محمدي، (ها نسبت به یکدیگر است  هاي فانتزي بیگانگی انسان مایه زنانگی از محیط پیرامون است؛ چه اینکه یکی از درون
از نظر استیونز زن یا . طور خاص براي زنان مطرح کرد وان بیگانگی را بهت ، یک زن است، می1ساز و به این دلیل که شخصیت کانونی

ستاره شدن نه انسی ). 99: 1388استیونز، (هاي جنسیتی است  ساز در وراي خود مبین ایدوئولوژي هاي کانونی مرد بودن شخصیت
توجهی مردان به  ون تنها بودن ننه انسی، بیچ هاي موجود در داستان هم موتیف. تواند به معنی نیاز به توجه و دیده شدن باشد می

به همین دلیل نوع ادبی این داستان، یعنی . ي او  و حتی عدم توجه فرزندانش نشان از نیاز او به دیده شدن است هاي مادرانه دغدغه
د در دنیاي فانتزي این مهم به تواند مورد توجه قرار گیرد، شای چون در دنیاي واقع، ننه انسی نمی. دهد فانتزي این موضوع را نشان می

فانتزي . فانتزي یک عامل مهم براي نشان دادن تغییر، نو شدن و آزادي است زمانی که به حال یا گذشته محدود نباشد. وقوع بپیوندد
، استیفل و گیتز(سازد  هاي ناممکن را ممکن می سازد و آینده کمبودها و آنچه آرزوي داشتنش را داریم اما هستی نیافته است را می

دگردیسی و تغییر هویت، . افتد شود و یک دگردیسی و تغییر هویت اتفاق می از این رو ننه انسی به ستاره تبدبل می). 6: 2003ملسون، 
اي پر نور شدن  تنها بعد از دگرگون و به ستاره). 317:1378محمدي، (هاي فانتزي است  مایه به ویژه تغییر هویت فیزیکی یکی از درون

بینند که البته این دیدن هم در معناي واقعی  کنند و فرزندانش اختر و اکبر براي اولین بار اورا می که مردم روستا به او توجه می است
گوید، ننه انسی به عنوان یک  ي ادبی فانتزي، نویسنده می کارگیري گونه با به. خود و هم در معناي استعاري، یعنی توجه کردن است

توان به چنین امري امیدوار بود، هنگاهی که او  تواند مورد توجه قرار گیرد؛ تنها در عالم فانتزي است که می ع نمیزن، در عالم واق
  .دهد ستاره شدن ننه انسی از فراهم آوردن یک زندگی ایدئال در آینده خبر می. غیرقابل دسترس است

  
  هاي زنانگی واره طرح  هاي مردانگی واره طرح

  عاطفی، مالیم  -
  گیر، بخشنده کناره  -
  مهربان  -
  شهودي  -

  "ننه انسی ستاره بود"هاي مردانگی و زنانگی در داستان  واره طرح.8جدول شماره
  علی مفاخري: خانم سیب، آقاي هندوانه

  خالصه داستان.5-1-2-3
، در پی »شود چیز داررد وارونه می همه«پري است که با شنیدن این جمله از مادرش که  اي به نام شاه ایین داستان، داستان دختربچه

براي مثال، جاي ماه و ماهی، . کند درك مفهوم وارونگی و تغییر است؛ از این رو در فکر خود اشیاي دنیاي پیرامون خود را وارونه می
ترین  رش زشتهاي عروسی پدر و مادرش، به صورتی که مادرش زیباترین داماد دنیا شود و پد ي پارك و لباس کمان و سرسره رنگین
  .عروس

که هر  با این. است "خانم سیب، آقاي هندوانه"دهد، عنوان داستان،  هاي جنسیتی سوق می اولین عنصري که ذهن را به سوي کلیشه
شود سیب، خانم و هندوانه، آقا  هاست، چه عاملی سبب می ها هستند و گرد بودن، ویژگی مشترك آن ي میوه دو، متعلق به خانواده

                                                        
1 Focalizer 
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هیکل بودن و به تبع آن قوي  هاي فیزیکی و قوي هندوانه به دلیل ویژگی. جو کرد و ها جست واره ت این پدیده را باید در طرحباشد؟ عل
سپس به شخصیت اصلی داستان، . تر است، خانم و مقاوم بودن، باید آقا باشد و سیب به دلیل اینکه نسبت به هندوانه کوچک و ظریف

، 1در بینش ترکیبی. پري به عنوان یک دختر، داراي بینش ترکیبی است شاه. ستان تفکر وي اهمیت دارددر این دا. رسیم پري می شاه
بینش . شود ي کامال جدید و در برخی موارد غیرطبیعی خلق می گیرند و یک پدیده ها و عناصر مختلف در کنار یکدیگر قرار می ایده

پري  براي مثال، شاه). 205: 2003گري، (ي تضادهاست  لی که حاصل مصالحهترکیبی، با شهود، تخیل و آفرینندگی همراه است، تخی
هاي استیونز، این یک بینش زنانه  واره در طرح. ها را به هم بزند خواهد با تغیییر لباس عروسی پدر و مادرش، ترتیب عادي پدیده می

ها،  ها و چگونگی ها و چرایی نبال تجزیه و تحلیل پدیدهها منطقی است و به د که مردان بینشی تحلیلی دارند؛ تفکر آن است؛ در حالی
حتی . اند مردان از دیرباز منطقی و زنان احساسی و تخیلی بوده. گیري کیفیت، ارزش، میزان و اهمیت امور هستند ها و اندازه گشایی گره

. فت این انتخاب، تعمدانه صورت گرفته استپري، ارتباط مستقیمی با بینش ترکیبی و شهودي وي دارد و شاید بتوان گ انتخاب نام شاه
اند و با تخیل، جادو، جادوگران، خلق امور  هایی که راوي آنان زنان بوده قصه. هاي پریان است ي قصه کننده پري تداعی نام شاه
انتخاب یک دختر به بنابراین گزینش نویسنده مبنی بر . العاده و به هم زدن منطق روزانه همراه است و حاصل یک بینش ترکیبی خارق

  .هاي جنسیتی است واره عنوان شخصیت اصلی داستان، انتخاب نام ونوع بینش وي، همگی در جهت تأیید و دامن زدن به طرح
  

  هاي زنانگی واره طرح  هاي مردانگی واره طرح
  داراي بینش ترکیبی  -
  داراي تفکر کیفی  -
  شهودي  -

  "خانم سیب، آقاي هندوانه"ی در داستان هاي مردانگی و زنانگ واره طرح9جدول شماره
  
  
  ي    ریگ جهینت

زن و مرد ادبیات کودك  سانینو داستاني جنسیت در بین  مقولهکلی دو ایدوولوژي نسبت به  طور بهنتایج این پژوهش نشان داد، 
و گروه دیگر به تغییر و  دهند یمب ي جنسیتی سنتی را در آثار خود بازتاها واره طرحگروهی آگاهانه یا ناخودآگاه همان . وجود دارد
این یافته، مؤید . کنند یمي دیگر برخورد ا گونه بهي جنسیتی ها انگارهو با  زنند یمي جنسیتی دست ها ساختو  ها واره طرحتعدیل این 

است یک  ي موجود، ممکنها يدوئولوژیاو  ها نگرشي استیونز است، مبنی بر اینکه نویسندگان ادبیات کودك، از بین  گفته
استیونز، ("ي خود بگذرانندها نگرشاز صافی "و به همان صورت که هست انتقال دهند یا آن را تعدیل و  نخورده دستایدوئولوژي را 

ي ها نقشي سنتی زنانگی، اعم از ها واره طرح، )هم زنان و هم مردان(ي بررسی شده، هفت نویسنده،  سندهینواز بین ده ). 92: 1388
که زنانگی، حاصل  دهد یماین موضوع، نشان . اند کردهي را در آثار خود منعکس ا شهیکلو انتظارات  ها تیشخصها، جنسیتی، رفتار

بندي  گفتمان زنانگی به سازمان«. ونددیپ یمیک اتفاق نظر و گفتمان زنانگی است که توسط خود نویسندگان و تصویرگران به وقوع 
هاي عمدتا ثابت  شود، یعنی توسط شکل کند که توسط متون عرضه می زنان و مردان اشاره میاجتماعی روابط میان زنان و روابط میان 

کنند یا به  این گفتمان، هیچ منبع  محلی مشخصی ندارد و افراد آن را تولید نمی). 39: 1988اسمیت، (شده ها و تصویرهاي چاپ نوشته
) ها چه در متنها و چه در گروه(ن در صحبت کردن، نوشتن، خلق تصاویر رسانند، بلکه افرادند که خودشان را به نظم گفتما ظهور نمی
بدین ترتیب . آید کند که محصول مشترك افراد است و در جمع پدید می این نظم را نظم موجود مشخص و تولید می. دهند تطبیق می

                                                        
1 Synthetic   
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پس بدین ترتیب زنانگی تنها . شوند راخوانده میکنند، ف افراد به مکانی در درون یک ساختار و هویتی که ظاهرا خود را در آن پیدا می
ي مرد،  ، و از پنج نویسنده)پور و فراهانی قاسم(ي زن، دو نویسنده  از پنج نویسنده). 102: 1388استیونز، (» نتیجه ستم پدرساالرانه نیست

بر  نویسندگان زن و مرد  گرچه ایدوئولوژي غالب. اند هاي سنتی پرداخته واره ، به تعدیل طرح)زاهدمطلق(یک نویسنده، 
رسد که زنان نویسنده، نسبت به مردان از  باره یک اتفاق جمعی وجود دارد، اما به نظر می هاي جنسیتی سنتی است و در این ایدوئولوژي
تیجه هاي ادبی، امکان خوانش متناقض و در ن خواهند از راه گفتمان هاي جنسیتی احساس رضایت کمتري دارند و می واره وجود طرح
  . هاي سنتی را فراهم آورند واره تعدیل طرح

 گر نشان ها تیشخص تنها، کنش و نقش. است ریپذ تیجنسي ادبیات کودك ها جنبهي  همهاین پژوهش همچنین نشان داد 
ي  لهیوسرند و به ي داریپذ تیجنس، داستان، گفتمان و معنا توان کند یمکه استیونز بیان  طور هماني جنسیتی نیست، بلکه ها يدوئولوژیا

زیرا  . ها باید توجه کرد ي عناصر ،حتی رنگ در تحلیل جنسیتی یک داستان به همه .ي رایج جنسیتی پی بردها گفتمانبه  توان یم ها آن
گفت که واژگان مورد استعمال  توان یمي گفتمان  نهیزمدر  .کنند هاي جنسیتی راالقا می طور ضمنی در خود ایدوئولوژِي به

 خورد یمدر حالی که در کالم و واژگان مردان  خشونت و سختی بیشتري به چشم . و با بار عاطفی بیشتر است تر نرمي زن، ها تیشخص
زمان، ( 1ها تیموقع، ها تیشخص(موارد مورد بحث در داستان . ي جنسینی زنانگی و مردانگی استها واره طرحکه این امر در طول 

، ساز یکانوني ها تیشخص. ي جنسیتی استها يدوئولوژیا، نیز تا حد زیادي زیر تأثیر )ها بیتخر ، حوادث، بهبودها وها کنش، )مکان
ی و تطبیق داشته باشد؛ به این معنی که خوان همي جنسیتی ها نقشو  ها واره طرحکه با  شوند یمي انتخاب ا گونه بهآگاهانه یا ناخودآگاه، 

موقعیت، به ویژه مکان، با جنسیت . کند یمتعیین  ها آنو انتظارات سنتی مورد نظر از  ها نقشي داستان را، ها تیشخصدختر یا پسر بودن 
ي پیشنهادي از سوي استیونز، زن  واره طرحدر . در بیشتر موارد، زن یا در خانه است یا با طبیعت، همآیی دارد. ارتباط مستقیمی دارد

، که این عامل، برتري مردانگی و تضادهاي مردانگی، زنانگی )95: 1388استیونز، (معادل طبیعت و بدویت است و مرد معادل فرهنگ 
یی دارد، از طرفی گفتمان پیشرفت، غلبه و برتري فرهنگ را آ همو زن با طبیعت  کند یممرد فرهنگ را تداعی «. کند یم تر پررنگرا به 

پورگیو و ( ردیگ یمزن نیز شکل / مرد ، تضاد دوگانهطبیعت/ با تضادهاي دوگانه فرهنگ عرض هم؛ بنابراین طلبد یمدر برابر طبیعت 
  . یی و خشونت همراه است، بیشتر مردانه استجو زهیستو حوادث نیز چون با خطرکردن،  ها کنش). 35: 1389ذکاوت، 

 3و کوي 2مولین. چگونگی معرفی جنسیت به کودکان در ادبیات کودك، بر نگرش و ادراك آنان  از خود تأثیر زیادي دار
ي کودکان، نقش بسیار مهمی در سفر از کودکی ها کتابدهد و  یمي ما را شکل  یندهآهاي ما  یکودک، بر این باور هستند که )1998(

و  4نل(ی کودکان را تغییردهند نیب جهان توانند یم ها داستانساري از مطالعات تجربی نشان داده است که ب. کند یمبه بزرگسالی ایفا 
سادکر و . ؛ این موضوع براي دختران از اهمیت بیشتري برخوردار است)8و مورنن 7؛ به نقل از دیکمن1986، 6ت؛ اسکا1979، 5وینر

یی ها کتاببنابراین ما به تولید . اند دادهو خودپنداري دختران نشان  نفش عزتهاي جنسیتی را بر  یشهکل، تأثیر منفی  9)1994(سادکر 

                                                        
1 setting  

2 Mullin 
3 Coye  
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5 Winer 
6 Scott 

7 Diekman 
8 Murnen 

9 Sadker 
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، ماجراجویانه و مستلزم حرکت و تکاپو را بدهد و به پسران آشپزي و خیاطی زیانگ جانیهي ها يزبانیازمندیم که به دختران حق انتخاب 
ي متفاوت ها جنبه میده یمفرصت  ها آناهمیت چنین موضوعی آن است که به . اجازه بدهیم، هر دو نقش را تجربه کنند ها آنبه  .را

. ي زنانگی و مردانگی را دیکته نکنیم دوگانهي ها تقابل ها آنبه . ي نباشندبعد تکزندگی، اعم از فیزیکی و احساسی را تجربه کنند و 
متوجه شوند که مردانگی و زنانگی، هر دو به یک اندازه ارزشمند و مکمل یکدیگرند و  ها آناز راه داستان، فرصتی فراهم آوریم تا 

  .   به معنی برتري یک جنس بر دیگري نیست ها تفاوت
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  »داش آکل«داستان  يشناسانهیختری بررس

  

  1 شکريیداهللا

  2ابوالفضل علی کوچکی

  یدهچک

معلول مطالعه و   توان یم يتوجه را تا حدود ینا.مورد توجه قرار گرفته است یشاز پ یشب یراخ يها در سالها صورت داستان یبررس
. بوجود آورد یشناس یتعلم روا ینهدر زم یمیتحول عظ ،آن هاي یپراپ دانست که با وجود نقص و کاست یمیرکار ارزشمند والد

کار را  ینا.کند یلو تحل یهرا با آن تجز یانهعام يها قصه                   تا بتواند یابددست  یمشخص یتیروا يآن بود به الگو یپراپ در پ
 یهتجز يآنها را مشخص کرد و قصه را از نظر صور يزاو سا ءرمان و داستان کوتاه انجام داد و اجزا یو حت یانهعام يها در قصه توان یم

داستان  ینهزم  پرداخته شده است و در یانهعام  و فولکلور  يها قصه  ها و ،افسانهیاتحکا یشناس یختر         تابه حال به.کرد یلو تحل
چه ، یسیساخت و اصول وعناصر داستان نو چه از نظر یانهعام يها به روزگار ماست و با قصه یککه از نظر قدمت نزد... کوتاه،رمان و

داستان کوتاه داش آکل اثر  یپراپ به بررس يتا براساس الگو کوشد یمقاله م ینا.پرداخته نشده است ،از نظر محتوا متفاوت است
  .پراپ تطابق دهد يرا با الگو بپردازد و آن یتمعاصر صادق هدا یسندهنو

  

  .یت،قصه،داش آکلهدااپ،صادق یمیر پروالدی ،شناسیخت ر: هاکلید واژه

                                                        
  رسی دانشگاه سمناناستادیار زبان و ادبیات فا - 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان - 2
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  مقدمه

  ی و پراپشناس یختري نظری مبان.1

به کوچک ترین واحد ممکن که والدیمیر ... ریخت شناسی یعنی بخش بخش کردن اجزاء و سازاي یک قصه،حکایت،داستان و
ساختاري شد که راهگشاي  ي فولکلور باعث تحولی عظیم در مطالعاتها داستاني  با بررسی و.پراپ نخستین بار از آن سخن گفت

در این مقاله ما ابتدا درباره ریخت شناسی و سپس والدیمیر .دیگران در دست یافتن به الگوي روایتی مشخصی در نظم و سیر داستان شد
 .آوریم تا به فهم موضوع مورد بحث کمک شود یمپراپ مطالبی را 

  )17.1386.پراپ(».ها یختوشناخت ر یبررس یعنی)morphology(یشناس یختواژه ر«

در  يبند یمهرنوع تقس.آنهاست يها اشکال و گونه ییآثار ادب و شناسا يدر ساختارها یقعبارت از تحق یشکل شناس یاتدر ادب«
  )4،1383.یسرام(».است یممتاز کند از مقوله شکل شناس یکدیگراز  ییها را براساس مشخصه یکه بتواند آثار ادب یاتادب

به اجزاء متشکله  یاثر ادب یک یمو سرانجام تقس یکدیگراز  یآثار ادب یکو تفک یاتادب  یهجز تجز يیزچ یشکل شناس یقتدرحق«
  )4،همان(».یستن یشخو

  .نباشند یدبه اجزاء و عناصر جد یهقابل تجز یگرد، يبند یمو تقس یهکه اجزاء حاصل از تجز ادامه داد تا آن جا توان یکار را م ینا

توان گفت تحقیرشده  اشکال از یادرفته،کمترشناخته شده،وحتی می«هاي روسی توجه به ي فرمالیستیکی از مهمترین دستاوردها
هاي  هاي کودکان،قصه آنان آثار مهمی در زمینه ي شناخت این اشکال و به گونه اي خاص درباره ي       حکایت.بود»ادبی

  )144،1390بابک احمدي،(             .            فولکلوریک،و هنرهاي مردمی روسی و اسالو منتشر کردند

 ییندر تع یزن یزبان شناس هاي یافتهاز  ،بوجود آمد ییو ساختگرا یسمفرمال هاي یهو رواج نظر یريروش که پس از شکل گ ینا«
 یانپر يها قصه يرا درباره  یوهش ینپراپ،محقق روس،ا یمیربار والد یننخست.ها بهره گرفت قصه يحدود و دسته بند

  )2.1387.یشخد(».آزمود

او این .پراپ دسته بندي آثار فولکلوریک را براساس قواعد صوري آنها انجام داد و از این رو کارش را ریخت شناسی خواند«
به »ها براساس واحدهاي تشکیل دهنده ي آنها و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کل حکایت توصیف حکایت«اصطالح را به معناي

  )144-145.1390ک احمدي،باب(».کار برد

 یزبان آلمان یسبه تدر یو آلمان یدر رشته فقه اللغه روس یلداشت پس از تحص یآلمان يکه تبار یچ پراپلو یاکف یمیروالد
سال بعد که به  یمنتشر کرد که تا س یانپر يها قصه یشناس یختکتابش،ر ینخود را در نخست يحاصل سالها مطالعه  يو. پرداخت
کار پراپ را به عنوان  یاريشد و بس یکدر مطالعات فولکلور یقیکتاب باعث تحول عم ینا.ترجمه شد،ناشناخته ماند یسیزبان انگل

  .برآن نوشته شد و به اصالح کار او پرداخته شد ییخود قرار دادند و نقدها يراهنما

هاي روستایی  و    جشن 1955،شعرحماسی روسی1946،سرچشمه تاریخی حکایت1928آثارش عبارتند از ریخت شناسی حکایت«
ها ترجمه شده است،و تأثیر قاطعی بر مباحث ساختارگرایی و نیز بر  نخستین عنوان،شاهکار پراپ است که به بسیاري از زبان.1963روس

  )144،1390بابک احمدي،(»                         .هاي فولکلور و هنر مردمی داشته است پژوهش
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ها  هاي این قصه هاي کودکان نتیجه گرفت که هرچند افراد و شخصیت حکایت فولکلوریک و قصه پراپ براساس بررسی یکصد«
کنش یک شخصیت «پراپ نقش ویژه را.هایشان محدود و ثابت است هاي آنان متنوع هستند،اما نقش ویژه گوناگون و حرفه و کنش

عناصر )1:قانون به دست آورد،قوانینی کلی و قطعی پراپ سپس چهار.دانست».هاي حکایت دارد براساس اهمیتی که در مسیر کنش
ها مستقل از اینکه به کدام شخصیت تعلق دارند و  دهند،این نقش ویژه ها تشکیل می هاي شخصیت ثابت و دایمی حکایت را نقش ویژه

دود ها مح ها در این حکایت شماره ي نقش ویژه)2.شوند گیرند بنیان سازنده ي حکایت محسوب می چگونه شکل می
توان آن  ها از دیدگاه ساختاري یک گونه هستند،و می تمامی حکایت)4ها همواره یکسان است  جایگزینی و توالی نقش ویژه)3.است

  )145،1390بابک احمدي،(».گونه ي نهایی را کشف کرد

نشان داد »ختار و شکلسا«کلود لوي استروس در مقاله ي.آشکار شد1950تاثیر کتاب پراپ بر ساختارگرایان فرانسوي،از دهه ي«
یاکوبسن نیز بارها بر اهمیت روش شناسیک .هاي روسی تاچه حد به عنوان روشی آفریننده مهم است که دسته بندي پراپ از حکایت

کتاب پراپ بر پژوهش ».روایت شناسی به معناي دقیق واژه،با کتاب پراپ آغاز شده است«کار پراپ تاکید کرد و معتقد بود که
بابک (».تاثیر قاطع داشت)بارت،تودورف(نظریه ادبی)گرماس،برمون(،بررسی ساختار روایت)ستروس،گرماسلوي ا(اساطیر

  )147،1390احمدي،

این .این کار در گام نخست دشوار بنماید-توان یافت،هرچه هم که روایت را می» ساختار نهایی«به یاري روش پراپ آشکار شد که«
ها را همچون امکانات ترکیب ریاضی عناصر  روایی اهمیت دهیم و کنش ها در طرح روش که به نقش ویژه ي شخصیت

درنظرآوریم،هرچند یکسر به همین شکل پذیرفته نشد و به ویژه در آثار گرماس و برمون دگرگون شد،اما راهگشاي تمام مباحث 
  )147،1390،بابک احمدي(»                   .دهد بعدي بود،و همین نکته اعتبار کار پراپ را نشان می

 خواهیم یمقاله  م ینکرد که ما در ا یمکوچکتر تقس يبه اجزا يرا با نمودگار يقصه ا یاهر داستان  توان یبااستفاده از روش پراپ م
  .یمبپرداز یتصادق هدا» داش آکل«یبه بررس

  

  یتداستان کوتاه و صادق هدا.2

  .ید محال باشدشایست و ني اجامع و مانع از آن کار چندان ساده یفی تعریه  شده است اما ارای از داستان کوتاه مختلفیف تعار

یگر مادون دي که اثرات واحدید بکوشد تا خواننده را تحت اثر بایسنده نو«:دهد یمیفی از داستان کوتاه تعرین چنادگار آلن پو  
ک نشست که از دو ساعت تجاوز نکند،تمام آن را تواند داشته باشد که خواننده در ی یمی داستاني را تنها اثرین چنآن باشد،قرار دهد و 

  )25،1388یرصادقی،م(».بخواند

محدود از  یسروکارش با گروهعاًاست که نو يبه نسبت کوتاه خالقه ا  یتداستان کوتاه،روا«:است در فرهنگ وبستر آمده
تا  یابد یحال وهوا تمرکز م ینشبر آفر یشترب یرشرکت دارند و غالباٌ با مددگرفتن از وحدت تأث يکه در عمل منفرد هاست یتشخص

  )26.1388.یرصادقیم(».ییداستان گو

ازنظر کارکرد و ارائه » داش آکل«یران نوشته شده،داستان کوتاهاین در نویسی نوی که از آغاز داستان کوتاهي ها داستانیان ازم«
وجود »داش آکل«یف آن آورده اند در داستانتعردري داستان کوتاه و براهایی که  یژگیویشتر ب.ی داستان کوتاه نمونه استمبان

  )154.1387.یرصادقیم(».دارد
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  :از جمله.یت و داش آکل مطابق استهداي داستانهاهایی آورده شده است که با  یفتعریره المعارف ها دای و ادبي فرهنگهادر 

یباً به تقري امروزي کوتاه متعارف انهاداستی است و ضوابط موفقی داستان کوتاه نمونه مبانداستان کوتاه داش آکل از نظر «
یت،                        گره وموقعیت وضعي قراردادی منحنیقی از دقیت شده است وبه طور رعاطورکامل درآن 

  )158.1387.یرصادقیم(».کند یمیروي پیی داستان گشای،کشمکش،بحران،بزنگاه یا نقطه ي اوج و گره افکن

ي شرکت دارند و واحدها،سروکار دارد که در کنش  یتشخصي از معدودي است که باگروه اخالقه یت نسبتا رواداستان کوتاه «
ی دو گی تپلین نوع داستان کوتاه اي برای مناسبنمونه .یی داستانبازگوینش حاالت متمرکز است،تا آفریشتر بر بیر تأثغالبا بر وحدت 

ی با تپل.پردازند یمها  یتشخصی روحیشتر به شرح حاالت بو داستان،ین دایسندگان نویت است،که هداموپاسان یا داش آکل صادق 
ي برادهد؛ودر واقع خود را  یمیگر همراهان خود نشان دیف تر از شریار بسیتی شخصیی ندارد؛اما جاي جامعه بندینکه در رده اوجود 

یت شخصیشتر بر حاالت بي داش آکل،واربزرگي و جوانمردي القابینیم که  یمدر داستان داش آکل .کند یمکمک به همسفران فدا 
  )3ص.یرا دادورالم.(یی محضگوید دارد تا داستان تأکداستان 

بدان علت که .ی داستان داش آکل پرداخته شده استشناسیخت رین پژوهش به ادهد که چرا در  یمی نشان روشنمطالب فوق  به 
  .دانست یرانیاي کوتاه داستانهاین بهترتوان یکی از  یمین داستان را ا

شش داستان است،راه  يکه دارا یشمس يهجر1300جمال زاده درسال یدمحمدعلینبود اثر س یکیبود  یکیبا انتشار «یراندرا
ها را عرضه کرد صادق  نمونه ینراه بهتر ینکه درا یاما کس.باز شد یدجد یوهبه ش یسیداستان نو ي تازه
مجموعا )1321(سگ ولگرد و)1312(روشن یه،سا)1311(قطره خون و سه)1309(چهارکتاب زنده بگور.بود)1281_1330(یتهدا
خانم و  یهو علو)کوتاه یادداشتهايچاپ شده در (»فردا«و يبادرنظرگرفتن دو داستان به زبان فرانسو.وپنج داستان کوتاه است یس يدارا
  .داستان نوشته است یکمجموعا چهل و  یتآقا و بوف کورهدا یحاج

به اوج )1321(سگ ولگرد را آغاز کرد و با نوشتن یسندگی،نویسدر پار 1308در سال» مادلن«تاهبانوشتن داستان کو یتهدا
  )280.1380.باغ درباغ.(یدرس

طنز و  ینهدر زم).ینويبه کمک استاد م(یادخترساسان و ماز ینپرو:دارد یزن یشنامهکوتاه و بلند،دو نما يعالوه بر داستانها یتهدا
  .است یدهاز اوبه چاپ رس يو ولنگار)ادبامسعود فرز(هزل وغ وغ ساهاب

 یامخ يها ترانه       یناو تدو یقیتحق يازجمله کارها.همت گماشت یانهفرهنگ عام ياست که به گرد آور یکس یناول یتهدا
 یاست که چخوف و سارتر وبه خصوص کافکا را معرف یکس یناول یدوشا.یبه فارس يمتن پهلو تجربه چند یزاست و ن

  )280.1380.همان.(کرد

  

  داش آکل. 3

آن  ياز رو یزن یلمیو ف یدهسه قطره خون به چاپ رس ياست که در مجموعه »داش آکل«یتکوتاه هدا يداستانها یناز بهتر یکی
از داستان  يابتدا خالصه ا.شود یمپرداخته           داستان براساس مدل پراپ  ینشناسانه ا یختر یبه بررس یقتحقین درا شده است یهته
  :آوریم یا مر
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اما  ؛شهر کرده است پناه یو ب فیاش او را محبوب مردم ضع جوانمردانه يها است که خصلت يرازیشمشهور  یلوط» داش آکل«
، به شدت از او نفرت دارد و در دهیب، بارها ضرب شست داش آکل را چشسب نیناجوانمرد است و به هم یکلفت کاکارستم که گردن

 .ردیو از او انتقام بگ زدیاست تا زهرش را به داش آکل بر یفرصت یپ

 تیوص نیداش آکل ازا.دهد یم           خود قرار ی، و داش آکل را وصردیم یم ،رازیاز مالکان ش،صمد  ی، حاجنیح نیدر هم
 رایز ردیگ یدشوار را به گردن م فهیوظ نیدوست دارد، به ناچار ا شتریب زیخود را از همه چ يآزاد راید زدردل خشنود نبو یحاج

که  کرد یم     عهیشا نشست یکاکارستم از حسادت هرجا م.عمل نکند یحاج تیکه بر طبق وص دانست یم ي     برخالف جوانمرد
او . کرد یم زیبااو پره يریکه قبول کرده بود،از کشمکش و درگ يتعهد لیلداش آکل به د.است دهیرا باال کش یداش آکل اموال حاج

و عمل به  يجوانمرد ي هیاما اظهار عشق به مرجان را خالف رو. بازد یدل م يصمد، به و یحاج ي مرجان، دختر چهارده ساله دنیبا د
  .دیگو یدلش را به او م  ، و دردخرد یم يا یطوطدر عوض، . دارد یراز را در دل نگه م نی، اجهیدر نت. داند یخود م ي فهیوظ

 یدگیو اوقات خود را صرف رس کند یو اوباش را ترك م ها یلوط ریبا سا يریاز آن پس، داش آکل، قرق کردن سرِ گذر و درگ
  .کند یاو م ي و خانواده یبه اموال حاج

که از داش آکل مسن  يآن هم خواستگار.شود یم دایپ يمرجان، خواستگار يبرا که نیتا ا گذرد یمنوال، هفت سال م نیبر ا
  .فرستد یبخت م ي و او را به خانه کند یازدواج مرجان را فراهم م لیخود، وسا ي فهیوظ نیداش آکل به عنوان آخر. تربود

 یکیبا داش آکل . رسد یکاکارستم سر م -که مست است یدر حال-محله  یگاه دانیآکل در م همان شب، در حال نشستن داش
  .کند یم اش ی، زخمقمه؛ و سرانجام، با شود یم زیبا او گالو تیو در نها کند یبه دو م

  .ردیم یبعد، م یو کم سپارد یم يرا به و اش ی، او طوطدیآ یداش آکل م نیصمد بر بال یبزرگ حاجپسر  یآن روز، وقت يفردا

 يا دهیخراش یبا لحن داش ی، که ناگهان طوطکند یرا جلوش گذاشته است و به آن نگاه م یعصر همان روز، مرجان قفس طوط
  ».مرا کشت... تو عشق... مرجان... میبگو یبه ک... یتو مرا کشت... مرجان«: دیگو یم

  اشخاص قصه

ي فولکلوریک،از رقم           سی و یک تجاوز ها تیحکادر  ها تیشخصي ها ژهیوپراپ در فصل سوم کتابش نشان داد که نقش «
درهفت  ها تیحکاي ها تیشخصو به دقت این سی و یک مورد را تنظیم کرد،سپس به شرح این کشف خود پرداخت که  کنند ینم

ها می شوداما معموال پیروز است  هیتوطقهرمان،دالوري که جستجوگر است،گاه قربانی )1:شوند یماصلی تقسیم  دسته ي کلی و
بخشنده یا پیشگو،که نخست آزمایشگر )3شاهدخت یا در مواردي زنی نیکوکار،و به هر رو زنی که قهرمان در جستجوي اوست )2

بدکار و شریر که )6 فرستد یمفرستنده که قهرمان را به ماموریتی )5قهرمان  یاوران و دوستان)4 شود یمقهرمان است و سپس یاور او 
امکان دارد که گاه شخصیتی در بیش از یکی .کند یمقهرمان دروغین یا شیاد،که خود را به جاي قهرمان معرفی )7دشمن قهرمان است 

همچنین امکان دارد .ا پیشگو نقش فرستنده را ایفا کندجاي گیرد،به عنوان مثال شخصیت بدکار،قهرمان دروغین هم باشد،و ی ها ردهاز 
که چند شخصیت در یک رده جاي گیرند،مثال چندین شخصیت بدکار وجود داشته باشند،یا تعداد یاوران بسیار باشد،و یا قهرمان به 

  )145.146،1390بابک احمدي،(».دنبال شاهدخت و پدرخویش باشد
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  حرکت درقصه

و با  شود یشروع م)a(ازیکمبود و ن ای)A(دانست که از شرارت يقصه را اصطالحا بسط و تطور انتو یم یشناس ختیاز لحاظ ر
که به عنوان سرانجام و خاتمه قصه به کارگرفته  يگرید يها يشکاریبه خو ای،) W(به ازدواج یانجیم يها يشکاریگذشت از خو
،فرار از )K(و جبران مافات امیالت یبطور کل ایو برد، منفعت ای،)F(پاداش یگاه یانیپا يها يشکاریخو.انجامد یشده است،م

  )183:1386.پراپ.(میا دهینام)XOD(بسط و تحول درقصه را ما اصطالحا حرکت نگونهیا.نهاستی،و مانند ا)Rs(،بیتعق

 حرکت تازه يدیجد ازی،هرکمبود و نيدیحرکت داشته باشد وهر عمل شرارت بارجد نیهرقصه ممکن است چند:دیگو یپراپ م
  .حرکت داشته باشد نیقصه ممکن است چند کی.ندیآفر یم يا

  

 :پراپ ریمیوالدحرکت درقصه ازنظر 

  :کند یمرا دنبال  گریدحرکت  مایمستقحرکت  کی.1

 .ی گردد آغازم گریدی حرکتاول  حرکت انیپاو  مشکلو پس از رفع  رسد یمو به اتمام  شود یمی آغاز حرکت

١.W                                     A          

                                                         ٢.W2                                      A       

  :شود یمحرکت اول آغاز  انیپااز  شیپي دیجدحرکت .2

 دنیرسو پس از به اتمام  شود یمدر داستان  گریدی حرکتي باعث بوجود آمدن ازینو  کمبود ااول شرارت ی حرکت انیمدر 
  .ابدی یماول ادامه  حرکتدوم مجددا  حرکت

١.W                                 K………….G                                   A   

                                         ٢.K                            a  

 .ابدی یمپس از خاتمه داستان دنباله حرکت اول ادامه      .شود یمی دربردارد قطع ستاندای که باحرکتقصه  اتیعمل انیجر

  :دیآ یمي بوجود ا دهیچیپی به نوبه خود قطع شود و نمودگار نسبتاً داستانممکن است .3

و در  شود یمز دوم آغا حرکتو  آورد یمبوجود  دیجدی حرکتي ازینو  کمبود ااول شرارت ی حرکت انیمدر  حرکتنوع  نیادر 
  .آورد یمسوم را بوجود  حرکت گریدي ازین ادوم شرارت ی حرکت نیح
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                                                  ............................                         ......................  

١.                                

                                                 .............................  

                          ٢                                                    .    

                                                 ٣.  
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  .ابدی صلهیفکامال  نیدوماز  شیپ نینخستکه  شود یمدو  نیاز وقصه ممکن است با دو شرارت همزمان آغاز شود .4

                 ١ .K9                                  

      A2             

K1                                               2.  

و سپس  شود یمحل  تیجناسأله صورت،نخست م نیادر  ي به سرقت رود،و ازیی جادوعامل  کاگر قهرمان کشته شود،و ی مثالً
  .سرقت

  :ی داشته باشندمشترک انیپادو حرکت ممکن است  .5

با  حرکتاما هر دو  شود یمدوم  حرکتي باعثذ بوجود آمدن ازینو  کمبود ااول شرارت ی حرکت نیبی شود و در آغازمی حرکت
  .رسند یمبه اتمام  کسانی یانیپا

                                       .......................................  

١.    

                                       ٢.  

  .ي دو جستجوگر داردای قصه گاه.6

ی درجاده صورت دوراهبه عالمت  دنیرسیی معموالً با جدا نیا.شوند یمقهرمانان در وسط حرکت اول قصه از هم جدا 
مشخص  ٭<به نشان جاده را ما با عالمت دنیرسجداشدن هنگام (کند یمنصر افتراق عمل ع کنشان جاده به عنوان ی.ردیگ یم
ما .دهند یم گریکدي به یزیچقهرمانان درهنگام جداشدن اغلب .)دیآ یمی به حساب اضافامر  کی نشان جاده فقط یگاهاما .میساز یم

  .میساز یممشخص yاخطاردهنده را با نشانه  ءیش نیاردوبدل شدن 

                                                                .........................................  

                     ٢.  

١.y                          <                                       

                  ........................................  
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 داش آکل ي شناسانه ختیر یبررس

  .است»داش آکل«داستان يمرکز تیشخص ایسه حرکت است که قهرمان و  يداستان دارا نیا

  حرکات داستان

و آن خبر  گردد یحرکت اول حرکت دوم آغاز م ي انهیدرم.مبارزه داش آکل و کاکارستم است ياجراحرکت اول داستان م
حرکت،حرکت  نیهم ي انهیمکه .خانواده اش توسط داش آکل است یبرعهده گرفتن سرپرست ياو برا تیصمد و وص یمرگ حاج
 یحاج تیکه داش آکل وص ییتا به جا ابدی یه ادامه م،سپس حرکت دوم دوبارابدی یمرجان و عشق به اوست ادامه م دنیسوم که با د

 تیدرنها.ابدی یکه با کشمکش داش آکل و کاکارستم ادامه م میگرد یبازم  وپس از آن به ادامه حرکت اول  دهد یصمد را انجام م
  .ردیپذ یم انیهرسه حرکت داستان با کشته شدن داش آکل پا

  :ده استآم ریزسه حرکت در ادامه به شرح  نیای بررس

  حرکت اول

  ».میده ینشان مαآنرا با نشانه.شود یشروع م نیصحنه آغاز کیمعموال با  يهرقصه ا«.1

  .در قهوه خانه است يحرکت اول نشستن و نیآغاز تیدر داستان داش آکل وضع

  ».دیگردان یم یرا دور کاسه آب خی.......چندك زده بود لیقهوه خانه دو م يسکو يداش آکل رو کروزی«

  دهد یاعالن جنگ م ریشر.2

  )B(شود یم یعلن ازین ای بتیمص.3

  »!کنند کی،دست و په په پنجه نرم مندیآ یهستند ااامشب م ی،اگ لولوطشندیپام یکه ق ق قپ ییشک کمشان،آنها يوا-ار«

وجود )کاکارستم(ریشر يازسو)A(شرارت يشکاریو خو گذارند یم گریکدیبخش داش آکل و کاکارستم قرار مبارزه با  نیدرا
  .شود یم یواقعه علن نکهیدارد و هم ا

  )C.(به مقابله بپردازد ردیگ یم میتصم ای کند یجستجوگر موافقت م.4

  ».ستیک يزیپ يرستم صولت و افند شود ی،آنوقت معلوم مخوانند یرجز م رتهایغیب«

  .ردیپذ یداش آکل قرار دست و پنجه نرم کردن با کاکارستم را م

  )H.(پردازند یبه نبرد تن به تن م ریان وشرقهرم.5
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 یم       نیزم يرو مساعتیتا ن........انداخت نیداش آکل رستم را شناخت،بلند شد،دستش را بکمرش زد،تف بر زم«
  ».شد یکدام نم چیه بینص يروزیپ ی،ولختیر یم شانی،عرق از سرورودندیغلط

  دوم حرکت

و مرجان  کند یم     اورا اجرا  تیکه وص یتل وقت آورند یداش آکل م يصمد را برا یکه خبر مرگ حاج شود یآغاز م یاز زمان
  .کند یازدواج م

  )α(نیآغاز تیوضع.1

 »!امرزدشیخدا ب...............وارد قهوه خانه شد مهیکوتاه سراس يبا پستک مخمل،شلوارگشاد،کاله نمد يمرد نیب نیدر«

  

  )a.(را دارد يزیداشتن چ يآرزو ایت اس يزیفاقد چ ایاز افراد خانواده  یکی.2

  ».میآ یدغمسه انداخت،خوب،تو برو،من از عقب م ينکرد،مارا تو يخوب کار ی،حاال که گذشت،ولامرزدیرا ب یخدا حاج«

رفته و خودرا  نیاش را ازب يصمد شده آزاد یکه عهده دار خانواده حاج ندیب یم یداش آکل که از آزادبودن خود خشنود بود وقت
  .ندیب یم ریاس

  )B(شود یم یعلن ازین ای بتیمص. 3

 یکتار يقهوه خانه از ابرها يو شاد..............رفت یرونبلند ازدر ب يصمد بود و با گامها یحاج یشکاروارد شده بود پ یکهکس«
  ».شد یدهپوش

 .گردد یصمد آشکار م یحاج یتداش آکل از وص يصمد و ناخشنود یحاج یتوص

  

  

  ).(   گوید یترک م قھرمان خانھ را.٤
صمد  یحاج یرونیداش آکل وارد ب یکههنگام.رفت یرونسپرد و از قهوه خانه ب یبلند شد قفس کرك را بدست شاگرد قهوه چ«
  ».شد

  .کند یم یمتصمد به خانه او عز یحاج یتاز وص یشترب یآگاه يداش آکل برا

  

  )M.(شود یاز قهرمان خواسته م يانجام دادن کار دشوار.5
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 یو وص یلشما را وک یاندرحضور همه آقا یآوردند و حاج ینشبهم خورد،رفتند امام جمعه را سر بال یکه حال حاج یشب همان«
  »؟شناختید یم یشرا از پ یکرد،البد شما حاج یخودش معرف

 .گوید یرا به داش آکل م یحاج یتصمد وص یهمسر حاج

  

  )C.(بپردازد به مقابله ردیگ یم میتصم ای کند یجستجوگر موافقت م .6

آفتاب قسم اگر نمردم بهمه  یغهت ینمرده رفته ام،بهم یردیندوست دارم،اما حاال که ز یشترب یزخودم را از همه چ يخانم،من آزاد«
  ».دهم یکلم بسرها نشان م ینا

 .پذیرد یصمد م یصمد را پس از صحبت با همسر حاج یحاج یتداش آکل وص

  

  )N(شود یم و مشکل حل گیرد یانجام م یتمامور.7

تا بامروز هم هرچه خرج شده با ............هچل انداخت يکرد و هفت سال آزگار مارا تو یتوص یامرزخداب یامام،حاج يآقا«
  »!خودشان یخودمان آنها هم به س یما به س یگرخود داده ام حاال د یبمخارج امشب همه را از ج

 .دهد یرا انجام م یحاج یتداش آکل وص

  

  )K.(پذیرد یم یامکمبود آغاز قصه الت یا یبتمص یا یبدبخت.8

 یروناشک آلود از در ب يها انداخت و با چشم یرمنتظر جواب بشود،سرش را ز یا یفزایدب یزيچ یگرد ینکهسپس بدون ا«
  ».دل او شکسته و مجروح بود یول...............رفت

  .اش را بدست آورده است ياحساس کرد دوباره آزادآمد  یرونصمد ب یاز خانه حاج یداش آکل پس از ازدواج مرجان وقت

  

  حرکت سوم

  .شود یکه داش آکل عاشق مرجان م شود یمرجان شروع م یدنپس از د

  ).(را دارد يزیداشتن چ يآرزو ایاست  يزیفاقد چ ایاز افراد خانواده  یکی.1

  )(به عروس ازین.1-1
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و حال داش آکل را دگرگون نمود،او سر ...............یدد یاهس یرندهگ يها فروخته و چشمرا با چهره برا يدختر یگرپرده د ياز ال«
 ».انداخت و سرخ شد یینرا پا

  

 .پذیرد یم یاندارند و با کشته شدن داش آکل پا یکسان یانیسه حرکت پا ینا

  

  )Sl(شود یقهرمان کشته م.1

  ».بعد مرد یکساعتداش آکل از حال رفت و .............سنگفرش خورد يرو یکشمکش سر داش آکل بسخت یاندرم«

  .شود یآن روز کشته م يبا کاکارستم و زخم برداشتن،داش آکل فردا یريپس از درگ

ینی و ملموس و عی دارد،باکشته شدنش به دست کاکارستم جنبه ي روانی و ذهنعشق داش آکل نسبت به مرجان،که جنبه ي «
  )159،1387یرصادقی،م(».کند یمیدا پین نماد

یش داده نماینی عي قصه بصورت انتهاشود و در  یمکند وملموس  یمیدا پینی عین عشق جنبه اباتوجه به مطلب فوق که 
  .یاز بشمار آوردنیبت یا مصی شدن علنی نوعتوان آنرا به  یمشود، یم

  )B(شود یم یعلن یازن یا یبتمص.2

مرا ... عشق تو... مرجان... یمبه که بگو... یتو مرا کشت..... مرجان...انمرج«: گفت اي یدهبالحن خراش-یبا لحن داش یناگاه طوط«
 » .شد یرمرجان سراز ياشک از چشمها.کشت

یل اشک از دلین بدفهمد که داش معروف شهر عاشق او شد  یمشود و مرجان  یمی علنیانی داستان عشق داش آکل پادر جمله 
  .شود یمي جارچشمانش 

  

ما  شود یم یروزقهرمان پ يو يدر داستانها یشهباعنوان کشته شدن قهرمان وجود ندارد و هم يا اريیشکچون در کتاب پراپ خو
  .آوریم یم یشکشته شدن است را در نمودگار خو یبه معن)slain( ینالت يکه مخفف واژه )Sl(یشکاريخو

  :نمودار داستان داش آکل

١ .α        B     C …………………………..H………… 

           ٢  .α                     B             M     C  ………...               Sl      B 

                                                                 3 . ……...  
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یر دست زیج نتاشد به  ذکردر صفحات قبل  کهیمیر پراپ والدي الگوتوجه با یخت شناسانه انجام شده و باري های ازبررسپس 
 :عبارتند از کهیافتیم 

  .ی کردشناسیخت ریمیر پراپ والدرا بنابر مدل ...)بلند،کوتاه و(ي معاصرداستانهاتوان  یم.1

ین داستان بهم درای توالین ابوده،و یه داده است نارایمیر پراپ والدي آقایشکاري داستان داش آکل مطابق با آنچه خوی توال.2
  .ریزد یم

ی داستان مورد بحث ما ولشوند  یم مشکلیانی خوش دارند و رفع پا ها داستانبود  کردهی بررسپراپ  که فولکلوري داستانهادر . 3
 .          شود ینمختم )یعروس(  wبا

یشکاري خوین کارکرد یا اي براپذیرد،که  یمیان پا)انعشق داش آکل به مرج(ی شدن رازقصهعلنداستان با مرگ قهرمان آن و .4
 .     ارائه شده استslain)sl(نشانه ) کشته شده(یف مقتولتعرین با اي براین مقاله درای ارائه نشده است که عالمتیف و تعرتوسط پراپ 

یسنده با یاري نودرواقع .يردازپی داش آکل است تا حادثه عاطفی و رواني ها واکنشیشتر بر بید داستان تاک«یرصادقینظرمبه 
یان در نظر دارد تا نقل حوادث و پای داش آکل را از آغاز تا عاطفی و روحیت حاالت موقعیت و وضعي القایر،تاثگرفتن از وحدت 

  ».ییگوداستان 

شد تا ارائه احواالت ی بر گزارش حوادث بامبتنیشتر بیین کرد که قصه تعتوان  یمی موقعیشکاري ها را در قصه خوینکه اباتوجه به 
یشتر با صورت بی ما شناسیخت رکند که در  یمیدا پي و مضمون ربط محتوی به درونی و عاطفیرا ارائه احواالت زی،درونی و عاطف

 .یشکاري ها در قصه مذکور باشد خوی از بعضیامدن نیه توجتواند  یمی نوعین خود به ا.ي و مضمونمحتویم تا دارسروکار 
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٢٥٦  

  شمس تبریزي از دیدگاه افالکی
  

  1کوريالناز ش
  2الهام شکوري

  
 :چکیده

عقاید کم نظیرش و نیز نقشی که در تغییر و تحول روحی یکی از راسخترین مردان  مطالعه درباره شمس تبریزي به دلیل آرا و
و از آنجا که نام شمس با سرنوشت . باشدهمواره ضروري و با اهمیت میT،موالنا جاللدین بلخی، داشته است تاریخ ادب این مرزوبوم

  . شناس ناگزیر از آشنایی با احوال شمس استهر محقق مولوي مولوي گره خورده است،
کتاب مناقب العارفین، تألیف درترین شرح حال خاندان موالنا ویاران او به خصوص شمس تبریزي با توجه به اینکه بهترین و جزئی

مناقب العارفین . جهت بررسی و بیان سیر زندگی شمس باشدتواند بهترین منبع براي ما شود، این کتاب میاحمد افالکی، یافت می
ترین بخش آن بعد از قسمت مربوط به موالنا متعلق به شمس است که چیزي درحدود صد افالکی شامل چند بخش است که مفصل

هاي فردي شمس نامه درباره خصلتهایی است که افالکی به صورت سرگذشتها و نکتهگیرد و آن شامل حکایتصفحه را دربرمی
ها را به صورت افسانه و کرامت آورده است، اما کدام افسانه است که رنگ و بویی از افالکی بخشی از این حکایات. کندنقل می

الي العارفین افالکی سیر زندگی و احوال و افکار شمس را از البهما در این مقاله برآنیم تا با استناد بر مناقب. حقیقت را نداشته باشد
العارفین را در نتیجۀ این تحقیق نقش اساسی و برجستۀ  کتاب مناقب.  حکایت و کرامات مورد تحلیل و بررسی قرار داده و بازگو کنیم

شناساندن جزئیات زندگی شخصی و خانوادگی، معاشرت در امور فردي و اجتمایی، سفرها، چگونگی پرورش فکري، احوال وآداب 
  دهد را با ارائه شواهد نشان می.. .عرفانی، اعتقادات شمس ، و و

  
  العارفین افالکی، حکایت، شمس ،کرامت، مناقب :هاکلید واژه

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی، دانشگاه عالمه طباطبایی - 1
 .دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه - 2
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  مقدمه
تالش براي . هاي عرفانی قرن هفتم است که کمترجاي پاي از خود به جاي نهاده استانگیزترین چهرهشمس تبریزي از شگفت

از آنجا که تأثیر عمیقی که بر  -زي افزون بر اینکه فی نفسه داراي ارزش است دادن تصویري نزدیک به واقع از سیماي شمس تبرینشان
در معرفی ارکان اصلی طریقه موالنا که از جریانهاي  فکري مهم سده  -زندگی موالنا داشته واحوال عرفانی او را دگرگون کرده است

از  و. العارفین استصیت شمس براساس کتاب مناقبهدف از این مقاله بررسی چهره و شخ. هفتم هجري است، نقش به سزایی دارد
است، نتیجه این تحقیق عالوه بر نشان دادن هاي ما در این مقاله از کتاب مناقب العارفین افالکی گرفته شدهآنجا که تمام برداشت

کري، احوال وآداب شناساندن جزئیات زندگی شخصی و خانوادگی، معاشرت در امور فردي و اجتمایی، سفرها، چگونگی پرورش ف
البته افالکی در . عرفانی، اعتقادات شمس، نقش اساسی کتاب مناقب العارفین را در شناساندن بهتر شمس تبریزي نشان خواهد داد

ته کتاب خود بیشتر به تاثیر موالنا از شمس پرداخته که ما به این جنبه از نوشته ها، از آنجا که  تحقیقان  زیادي در این باره صورت گرف
  پردازیم است، کمتر می

  
 افالکی و اثر او 

ترین منابع ترین و موثقمناقب العارفین کهن. بر جاي نمانده است شمس و شیوه خاص سلوك او گزارش چندان دقیقیندگانی از ز
از  ه وپردهدرباره زندگی شمس که افالکی نخستین گزارشهاي خویش را از شخصیت شمس و موالنا ودر قالب عبارت به تصویرکشید

خوانان و مریدان خاندان موالنا بوده که ازمثنوي الدین احمد افالکی استاین کتاب تالیف حمزه شمس .راز و رمز آنان  برداشته است
چلبی در این کتاب نامبرداراست، درنیمه اول قرن  جاللدین عارف، که به اولوعارف افالکی اثر خود را به دستور نوه موالنا،. است

این کتاب شصت سال بعد از فوت . اصلی کتاب شرح حال خاندان مولوي و مشایخ این طریقت است موضوع. نگاشته استهشتم 
به فرجام آورده )م1353/ه754(نگارش کتاب خویش را آغاز و در سال ) م1318/ه  718(افالکی در سال . مولوي پایان یافته است

شود و درپی، مناقب محقق ترمذي، موالنا جاللدین، که از مناقب بهاء ولد آغاز میکتاب ده فصل دارد ). 80، 1375:گلپینارلی. (است
آید و دهمین شمس تبریزي، صالح الدین زرگوب، حسام الدین چلبی، بهاء ولد، امیر عار ف ، امیر عابد و برخی از خلفاي دیگر می

لعارفین حکایات و روایاتی که از طرف مریدان موالنا ذکر با اینکه قسمت عمده کتاب مناقب ا. فصل ویژه اوالد و اخالف ایشان است
شده است افالکی در نوشتن کتاب خود از منابعی هم استفاده کرده که شامل کتاب سپهساالر افالکی و معارف بهاءولد و مقاالت 

ولی این درویش غریبه و شوریده ترین دوره است، اي که موالنا و شمس در کنار هم بودند کوتاهبا اینکه دوره .باشدشمس تبریز می
گذارد، از این جهت مورد توجه افالکی قرار گرفته و بیشترین بخش کتاب را بعد بیشترین تاثیر را در بین یاران معنوي او، بر موالنا می

ه فصل نیز شود این بخش از کتاب افالکی به نام داز موالنا به او اختصاص داده است که چیزي در حدود صد صفحه را شامل می
که البته در این . افالکی در این بخش نیز چندي از حکایتهاي خود را از سپهساالر و معارف بهاءولد آورده است. خوانده شده است

اي از مقاالت منابع  در باره سرگذشت شمس پیش از آمدن او به قونیه سخنی نرفته است، و بخش از روایات خود را از روي نسخه
با این حال . شودو شرحی از زندگی او دیده نمیاند س بوده رونویسی کرده است که البته بیشتر متوجه اقوال او بودهشمس  که در دستر

  .کند که در هیج منبعی اشاره نشده استافالکی در کتاب خود گزارشهایی نقل می
  

 زندگی و شیوه زیست 

سلطان «: کندخود نام و لقب جد شمس را چنین بیان می در اثراو . مرهون افالکی است اطالع ما از خود شمس و پدر و نیاي او
ي، کامل الحال و القال موالنا شمس رنَ الوی 614:1385افالکی  (» الحق والدین محمد ابن علی ابن ملک داد تبریزيالفقراء، سرّاهللا ب .(
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که درخطابات موالنا و خود  -ین یا شمس الحقالدین تبریزي پسر ملک داد بن علی، شمس الدبنابراین افالکی بر آنست که شمس
الي هاي دیگري را هم در البهالبته افالکی لقب. لقب او، و محمد نام او، وملک داد نام جد اوست  -افالکی به تواتر آمده است

کامل «اش نوي، و به پاس کماالت مع»شمس پرنده«کرد حکایات براي شمس بیان کرده است، او را به علت اینکه بسیار سفر می
سال دقیق تولد و وفات او در کتاب نیامده است بنابراین زادروز شمس براي ما که نه سال ) 615،: همان . ك.ر.(نامدمی» تبریزي

وارد قونیه شد و  642دانیم که او  در سال که وي به قونیه آمد ما لیکن می. تولدش را و نه مرگش را بیان کرده است همان  تاریخ است
ظاهراً در تبریز . اتفاق افتاده باشد 582به بعضی روایات هنگام ورود به قونیه  شصت ساله بوده است، پس والدت او باید در سال چون 

آنچه افالکی خاطر نشان می کند شمس تبریزي در خانواده متوسط الحالی  به دنیا آمد، پدرش به شغل بزازي خانواده . متولد شده است
کند، البته این وصلت بعد از شمس تبریزي با دختري به نام کیمیا اذواج می. د و مردي عاطفی و بااحساس  بودکرخود را اداره  می

ولی به اینکه آیا قبل ازآمدن به قونیه اهل اختیار کرده و صاحب فرزند یا فرزندانی شده است یا . دومین نزول او به قونیه رخ داده است
ماند، ظاهراً با توجه به از بخت بد کیمیا پس از ازدواج مدت زیادي زنده نمی. الکی نشده استاي در کتاب افنه کوچکترین اشاره

: همان.ك.ر(رودشود و از دنیا میگردد، بیمار میرود و چون باز میروایت افالکی روزي بدون اجازه شمس براي گردش به باغ می
قۀ شمس به کیمیا از زبان مولوي نقل شده است، افالکی این حکایت را حکایتی از مناقب العارفین مذکور است که عشق و عال)  637

که صوفیانی در شرح جمله اي از بایزید بسطامی و رویت حق به صورت زیبا رویان از موالنا سوال «: از زبان سلطان ولد به نقل آورد
موالنا زنان را به دنبال . اطر شمس بدو تعلق عظیم استالدین را زنی بود کیمبا نام؛ که خبعد از آن فرمود که موالنا شمس. کرده بودند

الدین با کیمیا در سخن است، بدلیل اشتیاق عظیم بیند که موالنا شمسشود، میکیمیا به باغ فرستاد ولی وقتی که وارد اتاق  شمس می
  )638همان، (» او،خداوند تعالی به صورت کیمیا بر او ظاهر شده بود

او . داشت، واز نظر بینایان عالم متواري بودنماي خود را درآن پنهان میپوشید و وجود آینهت نمد سیاه میاي درشاو پیوسته جامه
اعتنا بود و درخوراك و غذا خوردن هم نهایت امسا ك را داشت و یا چند روز، روزه نه تنها درگفتار و کردار به ظواهر دنیاي مادي بی

او عاشق سفر بود و عمر را به . غذاهاي لذیذ خالی کرده و نور معرفت و حقیقت در آن جاي داده بوداندرون را از . کردبود و افطار نمی
آورد به طریقه و لباس تجار بود و کلید محکم به رسم تجار بر در گذرانید، در سفرها خود را به شکل بازرگان درمیسیر و سیاحت می

رسید اگر درمی چند داشته باشد در به هر شهر که می. اي شکسته جیزي نداشتمی نهاد و در اندرون  به جز کلیمی مندرس و کوزه
یابد که خانۀ خدا هم خانۀ شخص خدا لیکن با شگفتی و اندوه درمی«کوشد که در مسجدي پناه ببرد کاروانسراها و اگر نداشته باشد می

ابر همه التماسهایش که مردي غریب است پاره پوش نیست بلکه خانه اي اجاره ایست و صاحب و خادمی دارد ظاهرپرست که در بر
بافت و گاهگاه بند شلوار می)  629: همان. (»اندازدکهنۀ گرسنۀ بیخانمان را با خشونت  تمام و بی شرمانه از خانۀ  خدا هم بیرون می

وده در هر شهري تا زمان شناخته گر، این یگانه زمان، که از شهرت و نام گریزان بگذراند این مرد شوریده حال عصیانروزگار می
شد از شهري که بود غیبت کرد، از احوال روحانی خود چیزي بروز نمی داد، هر وقت هم حقیقت حالش کشف میشدن درنگ می

ه ظاهر احوالش ب«. در همه عمر به دنبال شخصی بود که اورا در یابد و بفهمد. کرد تا حرمت و اعتقاد خلق اوقاتش را مشوش نداردمی
-، البته فقط در یک حکایت به وضوح  افالکی به مالمت)152، 1372: زرین کوب(» آنچه نزد اهل مالمت دیده می شد شباهت داشت

گفتند؛ موالنا شمس الدین  فرمود  که یاران  ما بسبزك  روزي جماعتی  در باب تحریم حشیش سخن  می... «گري او اشاره کرده است 
  )1385،632: افالکی(»...شوندگرم می

  
  تحصیل

سازد هاي افالکی آشکار میولی نوشته. انددل، برخوردار از فره ایزدي به تصویر کشیدهاي صاحبها شمس را مکتب ندیدهافسانه
اي فاضل و عارف کاملی بود که بر شعر و ادب فارسی و عربی و فقه و فلسفه  و کالم و عرفان  تفسیر قران استیال که او درس خوانده
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در همان . کنندکرده به وضوح آشکار است و سخن افالکی را تایید میهایی که او را با علما میشته و همۀ این ادعاها در بحثدا
من در مکتب کودکان بودم، و هنوز مراهق نشده بودم و از استعداد علمی «: آوردحکایت اول افالکی این مطلب را بر زبان شمس می

  )  614: 1385فالکی ا. ك.ر(» گویدخود سخن  می
که در چند  کندباف اشاره می افالکی از مربیان او تنها به ابوبکر سله. گذرددوره تعلیم، ریاضت و مجاهدت شمس در تبریز می

) 615: همان(» ...وگویند او در اول حال مرید ، شیخ ابوبکر تبریزي سله باف شده بود« براي نمونه . جاي از مناقب العارفین آورده است
دید وهیچ کس ندیده بود آن مرا شیخی بود ابوبکر نام در شهر تبریز همه والیت ها ازاویافتم؛ اما در من چیزي بود که شیخم نمی«و 

 کاتُه رَ و ب لَّهاهللاُ ظ ولی از چگونگی دوران شاگردي و مریدي شمس نسبت به ) 679همان ،(» .چیز را حضرت خداوندگارم موالنا دید مد
بقال قال «در مرحله تعلیم و تربیت به روایت گذشتگان، به . دهندکر زنبیل باف نه افالکی و نه سایر منابع اطالعی به دست نمیشیخ ابوب
هر کس باید از خود سرچشمۀ زایندة دانش باشد و اندیشۀ قطرة : گفتکه مبناي بیشتر علماي آن عهد است، عقیده نداشت و می» حدثنا

در مجمعی مردم در انواع : (گویدافالکی می. ایان و خشک ناشوندة کمال پیوسته گرداند و بر گفتار کسان دل نبندپمثال را به دریاي بی
یِ خبري نگوید گذشتگان بر کردند و شمس میعلوم  بحث می ب ن رثنی عد ثنَا می نازید؟ چرا یکی از شما از حد گوید تا کی از این ح

 ) 648: همان(»اسرار وسخنان خود شماکو ؟. اندرانده اندازة نصیب خود از حقیقت سخن

العاده باشد تا بتواند بر ذهن اي داشت البته باید داراي توانایی روحی خارقشمس بنابر حوالت یزدانی و عنایات الهی برتري ویژه
س از زبان موالنا آورده است؛ افالکی در توصیف عمق دانش و قدرت روحی و عظمت باطنی شم. بزرگترین مرد روزگار تاثیر بگذارد

الدین ما در تسخیر نفوس جنی و انسی و سرّ اسماء فرمود که خدمت موالنا شمسهمچنان منقول است که اوقات حضرت موالنا می«
قدسی و اسرار اشیاء، ید بیضاي موسوي داشت و همانا که نفس او همدم مسیحا بود و در علم کیمیا خود نظیر نداشت و در دعوت 

فس فی آآلفاق و األنفس میک یس کَمثله ِنَ خواندند؛ اما واکب و قسم ریاضیات و الهیات و حکیمیات و نجوم و منطق و خالفی، او را لَ
چون با مردان خدا مصاحبت نمود همه را در جریدة الثبت فرموده از کلیات مرکبات و مجردات و مفردات مجرد شد و عالم تجرید و 

ها از او من بسی والیت«:گویدو وقتی مرید سله باف بود افالکی از زبان خود شمس می) 627: همان(».اختیار کردتفرید و توحید را 
  )679: همان(» دید و هیچ کس ندیده بود و آن چیز را خداوندگارم مولوي دیدیافتم ولی در من چیزي بود که شیخم نمی

  
  کار

هاي گوناگون بپردازد، نان مدرسه ها و پیشهاش به حرفهمجبور بود براي نان روزانهشمس در سالهاي قبل از ورود به مجالس موالنا، 
خود می . رفتاش به فعلکی میکرد، در بعضی اوقات براي نان روزانهداري یا مشاقی امرار معاش میخورد و از راه مکتبو خانقاه نمی

گرفتیم  چون شناخته شدم  بودند ، خوش بود ، بارزي می کردیم، کشتی می رفتیم به ارزنجان  از یاران جدا شدم زیرا ناشناخته «: گوید
 652:همان.(»...سه روز  فاعلی عملگی رفتم  کسی مرا نبرد  زیرا ضعیف بودم  همه را بردند و  من آنجا ایستادم .. آمدند  که خود تویی 

ود و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان را برعهده داشت کرد مدتی در ارزنروم به شغل مقدس معلمی مشغول بگاه مکتب داري می) 
گاه هم مدتها  را به ریاضت  و . در شهر ارزروم فرزند ملک آنجا را که همگان در تعلیمش درمانده بودند به یک ماه  حافظ قران نمود

از آنجا که ). 682: همان(»ول بودچهارده ماه تمام  در شهر حلب  در حجره مدرسه  به ریاضت  مشغ« نموده است عبادت سپري می
کرد به منبع درآمدي نیاز نداشت  در بعضی از اوقات اگر آنکه چیزي بخورد سپري میخورد و اغلب چندین روز بیشمس کم غذا می

قواي بشري شد و هرگاه ازتتالی تجلیات الهی مست می شد و در کمال  استغراق، مستغرق می...«کرد براي رفع استغراقات بود، کار می
خود را به جزوات کاري مشغول ! کًلِّمی! ماند جهت دفع آن حالت برموجب کلمینی یا حمیرااز تحمل و تجمل آن مشاهده قاصر می

داشت  تعلل کردي و گفتی تا چمع کرد چون اجرت دادندي  موقوف میکرد و مخفی نزد مردم به مشاقی رفته تا به شب کار میمی
  ) 690:اهمان(» ..ت تا ادا کنم، بیرون شو کرده بعد از مدتی غیبت نمودي؛ شود که مرا قرضی اس
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  سفر  اصرار در گم نامی مسافرت هاي شیخ  و ارتباط با علما

هاي عملی صوفیه و در کنار ریاضت به عنوان سیر آفاقی کمال بخش و در متون عرفانی که حاصل تجربیات  عملی سفر در آموزه
و حتی  برخی از عارفان  بابی به این  )  456، 1، ج1372: غزالی(هاي سلوك  قلمداد شده است ضرورت رهروان طریقت است، از
گزارشهاي افالکی نیز ). 123، 13:سهروردي. ك.ر(اند،به عنوان نمونه اند و ظرافت آداب سفر را تبیین نمودهموضوع اختصاص داده

براي رسیدن به کمال و شمس  .خواندند می  کثرت سفرها او را شمس پرندهل کرده و به دلیحکایت از آن دارد شمس بسیار سفر می
افالکی در . و کسب فیض از انفاس قدسی پیران طریقت، رنج سفر را به  تن خرید و در جستجوي  شیخ عازم سفر شدارتقاي روحانی 

بود، رحمه اهللا علیه؛ در آخر چون سیر و سلوك و در اول حال مرید شیخ ابوبکر تبریزي سلّه باف شده : و گویند«: گویداین باره می
افالکی (»..... کماالت حاالت او از حد در گذشت در صلب اکملی که افضل مکلمان مکمل بود سفري شد و طالب  مردان خدا گشته 

. »امشیخ خود ندیده...ام دهمن از شهر خود بیرون آم«:آید که انگیزه او در سفر همین بوده از کلمات خود شمس نیز برمی) 616، 1385:
درمورد اینکه شمس کی از زادگاه خود بیرون آمد و خط سیر او در این سفر چه بود، افالکی چیزي نیاورده است اما با توجه به 

را هاي افالکی جاي پاي او را بعد از ترك تبریز در  نواحی مختلف مانند بغداد و عراق عجم و دمشق و حلب و قیصریه و آقسحکایت
و آنگاه که به قونیه آمد پیري . توان یافت و زمانی به حلب و شام رفته  و مصاحب ابن عربی شدو سیواس و ارزروم و ارزنجان می

  . سالخورده بود و چندي در شام مانده است
کامل شمس در جستجوي انسانهاي دریا دل و سرامدي است که وسعت و عظمت روحی نظیر خود وي داشته باشند و ظرفیت  

و به خدمت  چند تن ابدال و اوتاد و اقطاب و افراد و اهل فتور و مستور  و اکابر  معنی و صورت  ...«براي نیل به کمال را داشته باشد 
همان (» ....رسیده نظیر  عظمت خود نیافت  و مشایخ  عالم را بنده و مرید خود ساخته سیاحتی  میکرد و مطلوب  خود را همی جست و 

  . نشستهپاي درس آموزگاران مشهور می و) 616،
میان شمس الدین و شیخ اوحدالدین کرمانی . کندباري در سفر بغداد اوحدالدین کرمانی و فخر الدین عراقی را مالقات می

براي . گفته شده است حکایت مشهور شمس و اوحد در چند جاي مناقب. گیردعارف معروف دیدار و بحثی صورت می) ه ق635ف(
منزل به منزل  به خطۀ  دار السالم بغداد رسید نقلست که خدمت شیخ اوحدالدین کرمانی رحمه اهللا را درآن جایگاه دریافت؛ ...«ه نمون

بینی، اکنون طبیبی طلب اگر در گردن دنبل نداري چرا در آسمانش نمی: فرمود . بینمپرسید در چیستی؟ گفت ماه را در آب طشت می
خواهم که در بندگیت بعد الیوم می: ند؛ تا هر چه نظر کنی درو منظر حقیقی را بینی؛ شیخ به رغبت  تمام  گفتکن  تا تو را معالجه ک

  )1385،617:افالکی (»...باشم؛ گفت به صحبت من طاقت نداري 
یار آمدي  که همچنان در سخن شیخ محمد  بس«شمس در این سیر و سیاحت با آثار ابن عربی آشنا شده و با او مالقاتی داشته،  

فرزند تازیانه : فالن خطا کرد و فالن خطا کرد و آنگاه او را دیدمی که خطا کردي، وقتها به او بنمودمی سر فروانداختی، همچنین گفتی
رانی، کوهی بود کوهی، مرا در این هیچ غرض نیست؛ آخر بنگر که آن چله و آن ذکر  هیچ متابعت  محمد  زنی یعنی قوي میمی

کنیم که این شیخ است بدین سبب همزمان با موحد قبول میدر دمشق کمتر کسی نامورتر از ابن عربی بوده). 677:همان(»...هست؟ 
و خود  شمس نیز تاکید ) 197، 1384: دین لویس( الدین ابن عربی  مولف فتوحات مکیه استمحمد همان حکیم عارف مشهور محی

  )676، 1385: افالکی(»...دار ماستکه محمد پردهگفت  ابن عربی در دمشق می..«کند که می
همچنان از اصحاب منقول «. اي از قران داردکند و بحثی با او در تفسیر آیهشیخ در شهر سیواس با اسدالدین متکلم مالقات می

هما اهللا تعالی ر محوزي  در حضور موالنا  شیخ است که  در شهر سیواس با اسدالدین متکلم که شیخ و استاد اخی محمد دیوانه بود ر
همحمد  شمس س اهللاُ سرَّ کُم أینَما کُنتُم می. الدین  قَدعم وه گفت؛ فرمود چون با همه فضلش از او چیزي پرسیدمی  در هم تفسیرِ و

  )673: همان(».....شکستی 
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شود ا در کتاب افالکی این چنین آغاز میداستان آمدن شمس به قونیه در طلب موالن. مهم ترین دیدار او مالقات با شمس است 
به گفته افالکی موالنا، شمس را بیش . که ندایی غیبی شمس را خبر داده بود که در قونیه کسی راخواهد یافت که صحبت او را دریابد

عتیق که بحریان بحر  همچنان ازخدمت یاران« .دهداز یک بار در دمشق دیده است، و از دیدار کوتاه آنان در میدان شهردمشق خبر می
حضرت موالنا شمس  دست مباركمحیط تحقیق بودند، چنان منقولست که روزي در میان هنگامه مردم شهر دمشق حضرت موالنا 

تا حضرت موالنا شمس الدین از عالم استغراق خود به خود آمد موالنا رفته بود  !صرّاف عالم مرا دریابفرمودکه  الدین را بگرفت؛
این دیدار در زمانی است که موالنا جالالدین در دمشق طلبۀ مدرسه بوده در این صورت مالقات آنان شاید ). 1385،617:افالکی (»..

دین را براي تکمیل یعنی پس از آن سالی رخ داده باشد که برهان الدین، موالنا جالل630چند سال پس از مرگ بهاءالدین حدود سال 
  )216، 1384: دین لویس. (تحصیالت به شام فرستاد

القول هستند  شاید در قسمت نزول شمس به قونیه و نخستین برخورد او با موالنا در دمشق، همه منابع گذشته و جدید تقریباً متفق 
- جمادي 26الدین تبریزي بامداد روز شنبه نظر این باشد که منبع اصلی همۀ روایات همانا افالکی است، شمسیکی از علل این اتفاق

همچنان بعد از طول مدت چون «: کندافالکی تاریخ ورود شمس را براي ما چنین روایت می. به شهر قونیه درآمد 642سال  اآلخر
الدین به قونیه رسید بامداد روز شنبه  بیست و ششم جمادي اآلخر سنه اثنی و اربعین وستّمایه و در خان شکرریزان حضرت موالنا شمس

کرد و اکابر علما در ن زمان بتدریس علوم دینی مشغول بود  و درچهار مدرسه معتبره مدرسی میرود آمد و حضرت موالنا در آ
دومین مالقات شمس و . اي بگرفت و خود را به زي بازرگانان درآوردو درکاروانسراي شکرفروشان حجره» رفتندرکابش پیاده می

همچنان از کبایر اصحاب منقول است که روزي حضرت « کند؛ یموالنا که نقطه عطفی در زندگی هردو بود، افالکی چنین بیان م
گذشت حضرت موالنا شمس الدین موالنا با جماعت فضال در مدرسه پنبه فروشان بیرون آمده بود و از پیش خان شکرریزان می

موالنا فرمود که از هیبت آن ابایزید بزرگتر بود یا محمد، ! برخاست و پیش آمده عنان مرکب موالنا را بگرفت که یا امام المسلمین
سوال گوییا هفت آسمان از همدیگر جداشد و بر زمین فرو ریخت و آتش عظیم از باطن من به جمجمه دماغ زد و از آنجا دیدم که 

شمس تبریزي گفت .... دودي تا ساق عرش برآمده؛ جواب داد که حضرت محمد رسول اله بزرگترین عالمیان بود چه جاي بایزید؟
گوید سبحانی ما اعظم شانی  و انا سلطانُ  السالطین؟ فرمود که ابایزید محمد گفته است ماعرفناك حقُّ معرِفتک و بایزید می پس چرا

همانا موالناشمس الدین نعره اي زد و ...اما حضرت مصطفی را تشنگی عظیم بود ...را تشنگی از جرعۀ ساکن شد و دم از سیرابی زد
ستر فرود آمده ائمه را دستوري داد؛ فرمود که او را بر سر زانو نهاده بودند بعد از آن دست او را بگرفته مدت بیفتاد، حضرت موالنا از ا

  )1385،620:افالکی (».مدید مصاحب و مجالس و مکالم همدیگر بودند
  

  رجحان و برتري موالنا از همگان در نگاه شمس  
از روزي که وي از تبریز خارج شد تا روزي که به . دهدان طریقت نمیشمس در نتیجه کشف و شهود، خود را آسان به دست پیر 

قرارش قونیه رسید، مجذوب هیچ یک از مشایخ و بزرگان طرایق نگشت و در کنار هیچ یک از اینها به آرامش روحی نرسیده و دل بی
رو با هر شیخی که روبه. بد و با او به تفاهم برسددر این مسیر طوالنی دنبال کسی بود که حال او را درك کند، او را بیا. نیافتآرامش 

دید، یکی از علل ناسازگاري و پرخاشگري را نسبت به صوفیان و درویشان زمان خویش، در نقد او از شد خود را باالتر از او می
رامت دارند و دو روزه با آنهایی که ادعاي ک. ها و نداشتن عشقی خالص باید دانستگیري و پریشانی ضابطهو گوشه» تصوف زهد«

گفتن آنها را  » انا الحق«و » سبحانی«خواهند به ابایزید و حالج برسند سر جنگ دارد و با خود ابایزید و حلّاج هم میانه خوبی ندارد و می
ز همۀ آنان داند، براي فخر رازي و عموم کبرویان منزلتی قایل نیست و حساب خویش را اکفایتی و نقصان و شتابزدگی مینشانه بی
داند شیخ گیرد که او مقام خود را به صراحت برتر از مقام محمد میسازد درگفت گو با ابن عربی بدین سبب برشیخ خرده میجدا می

خواهد اورا به مریدي در مناظره شمس با اوحدالدین کرمانی وقتی که کرمانی از شمس می. دار ماستپیغمبر پرده: گویدمحمد می
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 :گفت .کنم توانم چنین نمی :اوحدي گفت؛ نبیذ بنوشی  به شرطی که در مالء عام درمیان بازار بغداد با من...«: فرمایدا میبپذیرد موالن
کنم با من توانی مصاحبت کردن؟ اوحدي این پیشنهاد  وقتی من نبیذ نوش :گفت .نتوانم :گفت بیاوري؟  توانی براي من نبیذ خاص می

اوحدالدین کرمانی  حاضر نشد شهرت خود را زیر پا بگذارد و این با »  از پیش مردان دور شو:نگی زد کهابشمس الدین .را هم رد کرد
بالخره وقتی به قونیه رسید با موالنا واعظ و . همۀ هستیش را مسخر خود گرداندخواهد او انسانی را می. عرفان شمس مطابقت ندارد

مطمئن شدن از عشق و احترام او به فضایل و کماالت روحانی پیامبر، او را در محک  دیدار کرد و در دیدار اول بعد از مفتی خراسان
شود تا دست از موالنا حاضر میکند و همانا عرفانی دیگري هم قرار داد زمانی که شمس از وجه امتحان تقاضاي شاهدي وسهبا می

داند ولی شمس آن را کافی نمی. آوردهودان برایش سهبا میبه نفسه بیرون آمد و از محله جاعتبارات و تعلقات اجتمایی خود بشوید 
هاي شمس را انجام شگفتا که موالنا آسان صید شمس شده و همه خواسته. فقیه شهر باید بلند شود  و در حلقۀ سماع درآید و برقصد

: گویدت مطاوعت حیرت نموده و میشمس فریاد برآورد و جامه چاك زد و سر در قدم موالنا نهاد و از آن قودهد و اینجاست که می
او تنها حریف خود را )623: همان(»...من غایت حلم  موالنا را امتحان کردم و آن توسع باطن از آنها نیست که در حیز خبر گنجد...«

زیِز نیست؛ بعد ا... «: گویددادند ومیموالنا می اهللاُ الع س ل بار بحضرت ،حریف لطیف من ، الّا فرزند بهاءولد بلخی قَدت مدید اوز مد
شمس در ). 1385،618: افالکی (».موالنا به در کوره دمشق در میدان شهر مصادف شد آن زمان موالنا به تحصیل  علوم مشغول بود

که آنچه را که شیخ وي در وي ندیده «کند موالنا چیزي دید افزون از علم و فضل که در کس دیگر ندیده بود خود شمس تصریح می
  ) 623: همان(» ود فقط موالناي روم در پی کشفش برآمدب

  
  انتساب به طریقت 

شد  مثل با آنکه هم صوفی و هم فقیه محسوب می. شمس تظاهر به زهد و قدس و انتساب به خرقه و سلسله را دوست نداشت
ان را وسیله تزکیه و تکمیل خویش می مریدي نبود ولی با این حال تربیت مستعدو صوفیان عصر در بند آداب اهل خانقاه و شیخی 

بنابراین . شدسراهاي بازار وارد میآمد و نه در مدرسه، به کاروانو همان طور که گفته شد در سفرها، نه درخانقاهها فرود می. یافت
وي به طریقتی یا فرقه معینی اي وابسته دانست و از سخنان او نیز انتساب توان به طبقهمسلماً شمس را از نظر مشرب و جذبه عرفانی، نمی

شد و به توان اثبات کرد، گاهی از باد دعوي و گند فساد  و تزویر شایع  در طبقه فقیهان و عالمان قشري و قدرت طلبان ملول مینمی
در . کردمیشد و به مصاحبت فقیهان میل برد گاه هم از بی مایگی و الف و طامات مدعیان درویشی بیزار میصحبت درویشان  پناه می

- هر حال  شمس به رغم ربودگی  در هواي عشق  ازعالم فقاهت هیچ گاه قطع نکرد به احتمال قوي شمس،همان درویشی مجذوب، بی

  .سامان و تند خو بوده که عشق صوفیانه را به حد شوریده حاالن  و اخالص عارفانه را تا حد اهل مالمت به هم آمیخته بود
  

  عرفان شمس
توان در معنی عرفان معموالً افراد متفق القول نیستند به طور خالصه می. یشه عرف به معنی شناخته شدن و معرفت استعرفان از ر«

. گفت عرفان عبارت است از یک مکتب فکري و فلسفی ومتعالی و ژرف براي شناخت حقایق امور و مشکالت و رموز علوم آن همه
شمس عارف بزرگ قرن هشتم با بهره بردن ). 8، 1372: سجادي(» .اه اشراق  و کشف و شهودالبته نه به طریق فالسفه و حکما بلکه از ر

از تعالیم دینی و تجربیات عارفان پیش از خود و آمیختن آنها با تجربیات عرفانی خویش توانست انسان شناسی عرفانی بسیار متعالی 
است، در بسط و گسترش نده مکتب مولوي و پدر دوقلوي آن شمس سازوعمیقی را به یادگار گذارد و بعد از مرگش از آنجا که 

و از این جهت است . کردجنبش و سراسر عشق و شور را ترویج میاو عرفانی مثبت و پر. عرفان و مکتب مولوي تاثیر بسزایی گذاشت
در سلوك . روحانی کند کشاند و او را واداشت تمام وجود خود را وقف تجاربکه شمس موالنا را از مدسه به مجالس سماع می

اند عرفانی  نیز نگرشی  غیر فردي دارد و با کسانی که عرفان و سلوك را در زاویه خانقاه و گوشه خلوت ریاضت به بند کشیده
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ازجمله . پسندیدپرست را نمیواسطه بود و عقیده صوفیان جمالشمس درطریقت خود معتقد به عشق حقیقی و بی. همداستان نیست
ترین مرتبه فکري و تعالی عرفان مولوي عالی. گیردپرستی اوحدالدین کرمانی بود که شمس بر او خرده میاین مکتب جمالطرفداران 

روحی و اخالقی است که با مجاهده و سیرسرور و کسب دانش و معرفت حقیقی و عشق به حق و پیروي از مردان کامل و انبیا و اولیا  
 کنیم این جنبه ها را بررسی  میحاصل می شودکه در ذیل، برخی از 

  پیر در مکتب شمس 
. توان به نتیجه رسیدهاي باطنی و تعلیمی، بر این اصل تأ کید دارند که در طریقت، بدون مرشد و راهنماي خاص، نمیهمۀ مکتب

الزم است عوالم روحی و   توانند یکی را به سلوك وا دارند، اما همین که سلوك آغاز شدیعنی رهنمون و تشویق هاي عام، تنها می
شمس نیز بر لزوم درك محضر بزرگان و ) 197، 1386: یثربی. (تحوالت درونی سالک را مرشد راه شناس  و حال دانی، زیر نظر بگیرد

یخ حضرت شمس تبریزي از مقامات و مراتب بدانجا رسیده بود که ش«. نویسدافالکی می. حصول استعداد در این زمینه تاکید ویژه دارد
- جست  تا از آن صحبت اعلی و اعظم تر شود و در طلب مردان خدا طالب سفر میبیند و از آن  مقام عالی تر مقامی  میابوبکررا نمی

  )615، 1385:افالکی(» شود 
کملیت کند او در آغاز سفر به دنبال شیخی تا به اهایی را در مریدي و جکایاتی  را براي مرادي  شمس نقل میافالکی، حکایت 

تا بدانی که  من کسی ......«: کند که مرا به مریدي قبول کن  شمس به او میگویدبرسد در ماجراي  اوحدالدین که از او درخواست می
گویی شمس در طول سفر با ). 1385،617:افالکی (» .گیرم آنگاه  نه هر شیخ ، بل شیخ کامل محققگیرم، من شیخ میرا مرید  نمی

در افتاده و بسیاري از راههاي تصوف را آزموده و از تمام مباحث عرفانی و تصوف آن زمان آگاهی یافته و پیري  عرفاي  زمان خود
همچنان از یاران عزیز منقول است که «نویسد، پذیرد افالکی میرسد موالنا او را به مرادي میشود و وقتی  به قونیه میجهان دیده می

و در ) 700:همان(»  رسه هم به دست مبارك خود نبشته است که مقام معشوق خضر علیه السالمروزي حضرت موالنا بر در حجره مد
چنان که موسی با تمام عظمت خود جویاي خضر علیه السالم بود  «. کندحکایتی دیگر افالکی از زبان سلطان ولد چنین بیان  می

و همان گونه که می دانیم در عرفان خضر نماد پیر  و    688» دحضرت موالنا نیز  باوجود چندین فضایل  طالب موالنا شمس لدین بو
شمس نمونه کامل انسان کامل است، قهر و لطف را . بنابراین عشق موالنا  به شمس در حقیقت عشق اوست به انسان کامل. مرشد است

یکی گفت موالنا همه لطف است و و «   .شکند و  با محبت  چنان باز سازي می کند که انسان  کامل می گرددبا هم دارد با قهر  می
  )659:همان(»...موالنا شمس الدین  را هم صفت  لطفست و  هم  صفت قهر

. حد فروتنی  و خاکساري  نشان می دهدفروتنی و تواضع شمس در موالنا در خور توجه است  و متقابالً موالنا نسبت  به شمس  بی
هاي زیادي را افالکی نمونه. شودمراد است و در تمام سالسل تصوف و عرفان رعایت می البته این مسأله یکی از شرایط مرید نسبت به

روزي موالنا به بیان عظمت و بزرگی شمس پرداخته  بهاء ولد نزد شمس رفته و بیانات پدر  را . کنددر تواضع و فروتنی هر دو نقل می
مود حق است  نتوانم گفتن  که نیست؛  اما وهللا ثم واهللا صد هزاران  فرمود آنچه حضرت موالنا در حق ما فر...«گویددر حق شمس  می

  )645همان (»...همچون شمس الدین تبریزي از آفتاب عظمت موالنا  ذرة بیش نیست
  

  موسیقی 
 رنددر تعریف سماع سخنان دل پذیر و گوناگونی از صوفیان عارف بیان شده است که هر کدام از آنها به وجهی از سماع اشاره دا

سماع  سفیرحق است که البته نشستگاه  آن دل صوفی  است  و حالتی است «نویسد مایل هروي درکتاب خود می. کندو آن را بیان می
از ترفندهاي دیگر ) 1، 1372: مایل هروي(» زندپیامبرانه که اهل سماع را از نفوذ هستی شان می گیرد  و به بود هستی حق پیوندشان می

-موالنا اثر گذاشت تا جایی که از خود شمس پیشی گرفت استمداد از موسیقی و رقص و سماع و پایکوبی بی شمس که سخت در
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همچنان منقول است که  روزي در بغداد از دز «یافت شنید حضور میشمس در هر سرایی که آواز چنگ می. خودانه صوفیان بود
  )  631:همان(»...یکدمه استماع کندکرد؛ مگر آواز چنگ بگوشش رسید، درامد تا سرایی گذر می

از این جهت است . باالمی برد و می ستاید » قران  فارسی « و نواي  چنگ را تا  حد » وحی ناطق پاك« شمس موسیقی  را تا حد 
اي پدرش دنیا براي موالنا فقط در مسند تدریس و کتابه اي دارد تا پیش از مالقات شمسکه موسیقی در میان مولویان جایگاه ویژه

دهد که به طور هفتگی  مجلس شد  مولوي پس از برخورد شمس، موسیقی دوستی و سماع را تا بدان حد گسترش میمتنبی خالصه می
  .کندسماع برگزار می

      
  لزوم متابعت ازشریعت  

شیوة زندگانی اهل بیت و  اغلب آدابی که عرفا و متصوفه بر آن متمکن هستند متاثر از کتاب خداوند سنت و سیره رسول خدا و«
صحابه و تابعین  و زهاد  صدر اسالم  است که به صورت حدیث و خبر و روایات مأثوره از ایشان بر جا مانده است و اقامت بر آن 

تصوف و عرفان  اسالمی هم ریشه در همین فرهنگ  دارد و اصول و روش هاي . واجب و متابعت آن فرض و تارك آن مذوم است
به گفته نویسنده اگر سلسله جنبانی پیامبر نبود هیچ . لی  خود را از دستورهاي  دینی و منابع اصلی آن اخذ  کرده استعلمی و عم

  ) ص گنجینه معنوي موالنا آن ماري شیمل 225( » آمدطریقت صوفیانه اي به وجود نمی
بایزید بسطامی در متابعت از سنت پیامبر بود و لزوم متابعت از شرع در سیر و سلوك شمس به رغم قابلیت عارفانه خود برخالف 

دهد که بتواند تمایل باطنی دیگران را با آن بسنجد و آن را بیازماید تا قضیه بایزید بسطامی ظاهراً سنگ محکی را در اختیار او قرار می«
-ایل و کماالت روحانی پیغمبر مهمتر میهاي خالف اخالق را از عشق و احترام به فضداريبفهمد که شوق به تمایالت عارفانه یا پرده

کند در مورد پیامبر بود که این بیان نشانۀ اولین سوالی که شمس از موالنا در اولین برخورد می). 206: فرانکلین لوئیس(» دانند یا نه
  .عظمت حقیقی پیامبر نزد شمس است

بندي به شریعت  و معنویت رانی نگشت و همین پايشمس در طریق علم و طی مقامات و حاالت عرفانی آنی از شریعت  وآیین ق
نماي ساخته است و عشق عمیق مولوي به پیامبر و سنت او، به وسیلۀ شمس تقویت شد چون شمس در عشق است که شمس را انگشت

خوانیم که شمس کسی را یدر مناقب م. شدبه پیامبر مستغرق بود و براي رومی به مثابۀ نماینده حقیقی پیامبر در زمان و عصر او تلقی می
او چنین نکرد و چنین نخواستچون « دهد میندارد سرزنش کرد شمس ادامه ) ص(که ادعا کرده بود به حق رسیده ولذا نیازي به محمد

» محمد پرده دار ماست«شمس حتی به ابن عربی هم بدگمان بود چون او گفته بود) 665، 1385:افالکی(»  محمد براي همه کافی است 
  )  666: همان(دانست او را مخالف شریعت می و

   
  علم 

اي است که عجز ما معتقد است که علم هدف نیست بلکه وسیله کند اوشمس عارف وارسته اي است که  بر عشق و جذبه تکیه می
دانست بنابراین به میاو پاي چوبین استداللیان را  از وصول به حضرت  دوست، عاجز و ناتوا ن . دهدرا از دریافت حقیت نشان می

شمس با همین دید و بینش،  در حق فخرالدین . تاختتوانند به معرفت برسند به سختی میآنهایی که معتقد بودند از طریق تعقل می
فخر رازي چه زهره .. «دانست طعنه ها داشت و او را کافرمطلق می خواند رازي فیلسوف و مفسر قران که خود را همتاي پیامبر می

شمس مانند شهاب الدین یحیی سهروردي، ) 676: افالکی(» ...گوید  گوید و محمد چنین میشت که  گفت محمد تازي چنین میدا
کشف و  اي گردد برايگوید به آیینی  باید از آن بهره جست که مقدمهنماید، بلکه میحکیم اشراق، علم حصولی را به کلی نفی نمی

این همه  تحصیل کردن و علوم  خواندن آدمی  : فرمود، گفت ا شمس الدین  در مجمعی  معارف میهچنان  روزي مولن«شهود  باطنی 
  )650: همان.(»...و زحمات کشیئن  براي آن است که نفس حرون او همچون موسی  منقاد و ذلول شود 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٠٠ 
 

-ت را از علم و استدالل نمیالدین با همۀ علم واجتهادي که داشت  از افراط در بحث و فحص گریزان بود وهل مشکالشمس  

جست او از مراحل توجه و اشتغال به علوم رسمی و فنون اکتسابی گذشته و به مقام رفیع استغراق توحیدي و تحقیق عرفانی واصل 
آمد و به همین جهت جامعیت،  براي شیخی و پرداخت که از مقام جمع به تفرقه میگردیده بود  تنها هنگامی به افاضات علمی می

شمس  با وجود اینکه  به معارف زمان  خود آگاه بود  به سبب دلجویی نسبت به عرفان شهودي است .راهبري  اهلیتی به کمال داشت
  .که کوشش میکند موالنا  را از استمال  به مطالعه در دیوان متنبی و ومعارف پدر و  این دست کتب باز دارد

  لزوم براوردن حق نفس 
شمس بر آن است که براي ادراك خوشی و زیبایی شود  انسان با ریاضت و تحمیل به نفس قدرتمند می در تربیت عرفانی، وجود

ک به روزه و کرسنگی  است. عوالم عرفانی، باید از بند مادیات  و التذاذهاي دنیوي خارج شد در ... «.یکی از راههاي رهایی، تمس
عرفان در «).629:همان (»...د، کم افتادي که در هفت روز یا پنج چیزي خوردي کربیست روز یا پانزده روز یا ده روز باري افطار می

شمس نیز لزوم ) 1388: حقیقت(»شمارد فعالیت عقلی را از انسان دریغ نمی دارهمان حال که سرکوبی نفس را  اساس زندگی می
ده ماه  در حجره  مدرسه درآمد و به ریاضت  و خدمت موالنا شمس الدین  در شهر حلب  چهار... «. برآوردن جق نفس را درنظر دارد

فسک علَیک حقاً«:مجاهده  به غایتی  مشغول  شد که اصالً  یک روز از حجره بیرون  نخرامید  از دیوار حجره آواز آمد  که  »  انّ لنَ
، ترك  اعتکاف  کرده سوي  مرحمت فرموده تبسم کنان. نفس او همچنان مصور شد که جماد را از این بیش صبر و تحمل  نباشد 

بینیم  این عارف برآوردن  حاجات شرعی و معقول خوریم که میدر زندگی شمس به مواردي بر می) 682:همان(»دمشق عزیمت  نمود
-می دهد و گوشه  خاطر به کیمیا دارد و کلمینی یا حمیرا سر میرا  از آن رو که تداوم نسل و بقاي جهان بدان باز بسته است روا می

  ) 637:همان .رك (».سپارد
  

  توجه به صورت 
توجه به ظاهر  در تربیت  نقش به سزایی دارد زیرا رفتارهاي آدمی به مرور عادت می شود  و عادت ها شخصیت  انسان را می 

مس بر این ش. در اندیشه مذهبی و عرفانی شمس معنا بر صورت رجحان دارد. سازند ولی در تربیت معنوي توجه به نیت اساس است
باور است که سالک براي کمال بخشیدن به عبادت  خود همواره باید اخالص و حضور قلب داشته باشد زیرا نبود حضور قلبی براي 

هر کسی را معصیت است  الیق او یکی را معصیت آن  است  که رندي کند و  یکی را معصیت آن باشد که «.عاشق معصیت است
نمار قضا دارد حضور «آنچه در روزه و نماز اهمیت دارد  معناي آن است  نه صورت باشد ) 635:قبمنا(» ازحضور حضرت غایب باشد

  )همان(»نه
  
  دنیا

 تر از آن دست یابد، همه توجه او به حقایق وکوشد به سعادتی متعالیدهد بلکه میعارف به سعادت این جهانی رغبتی نشان نمی«  
عارفان ایرانی (» .به لذتی دل بسته است که از هر لذتی دیگر فراتر است. شماردارج میا بیارزشهاي روحی است و هرچه جزآن باشد ر

دنیا براي او  که به عالم غیب ایمان دارد جز  کلبه جیفه،اي بیش نبوده و . گشادنهایت پرو بال همت میشمس درعالم المکان و بی)  28
، از ناگاه ...بردند، ان روزي جنازه جوانی را  با تتق ابریشمین و آرایش تمام میهمچن«. هر آن مشتاق  انتقال به وراي عالم حسی است

برند، تا مار ا ببرند که سالها  در این حسرت خون جگر میخوریم  حضرت موالنا مقابل افتاده  فرمود که این  نامرد پرحسرت  را کجا می
) همان(»ی رنجیدي  دعا کردي وگفتی خدا عمر دراز  و مال بسیار دهادموالنا شمس الدین  از کس...«) 643:همان(«دهدو آن دست نمی

پرستی او به مکتب جمال. اعتنا  و به رسوم دنیوي پشت پا زدهشمس  به حدود و ظاهري بیشود از روایت اوحدالدین چنین مستفاد می
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گذشته و رعایت حدود و رسوم مسجد و خانقاه را  گیرد از پسند وناپسند کوته بینانکه به حدود وظواهر دنیوي توجه دارد، خرده می
  .رفت، ترك گفته بودکه آن روزها سرمایه خود فروشی و خویشتن بینی بعضی از کم همتان زهد نماي جاه پرست  به شمار می

  
  مقام و منزلت شمس در بین مردم 

شمارد و در روزگار فراق ر او را مغتنم میمقام  منزلت شمس در دل و دیده موالنا بسی بلند است موالنا در ایام وصال حضو
بعضی اکابر بینا دل موالنا «نظر اغلب بزرگان در باره شمس بسیار جالب بود. داردآرزومندي خود را براي دیدار دو باره او ابراز می

کند در و مرید خود می شمس عالوه بر موالنا بزرگان دیگري را هم عاشق) 634: همان(» گفتنداهللا میشمس الدین تبریزي را سیف
پس از گفتگویی، اوحدالدین عاشق صحبت ها و دلباخته سخنان شمس گردید واشتیاق . بغداد به خدمت شیخ اوحدالدین کرمانی رسید

حسام ).  616: همان(»به صحبت من طاقت نداردي«:شمس به او پاسخ داد به. خود را به هم صحبتی آن خورشید عالم عرفان ابراز نمود
-اسدالدین متکلم بعد از بحثی که می. بخشدگذرد و تمام مال خود  را به  شمس میهایش مین چنان اعتقاد دارد که از تمام داشتهالدی

شود سر نهاد و تعظیم کرد خواستار مریدي او می شود بهاءولد مانند پدرعاشق و مرید اوست که رنج سفر را به تن خریده و به دنبال 
  ..رودشمس  به شام می
ي مردم کاري ندارد و چشم امیدي هم به سوي آنان ندوخته است نه تنها از عوام گاهی از خواص هم انتظاري ندارد شمس با توده

نگریستند و رفتار آلود به شمس تبریزي میاو به دنبال خاص الخاص است ولی با این وجود یاران و شاگردان موالنا که با نظري غرض
. دادنددانستند به او توجهی نمی کردند، حتی اگر براي کار کردن به جایی می رفت به او کار نمیشریعت میو گفتار او را برخالف 

ها به خاطر این بود که موالنا به بهانه هم صحبتی با او  مدرسه و درس و بحث را  و شاگردان را رها کرده از شیفتگی همه این نفرت
کوشید لیکن منطق د موالنا در اکرام و بزرگداشت شمس در بین شاگردان ومریدانش میموالنا به وي سخت آزرده شدند بود هر چن

که سالها مفتی و عالم  -توانست وجود شمس را این گونه تجسم و تحمل کند براي آنها حکایت مرید شدن موالنا این جماعت نمی
ت  شمس. آمدگران میدر بارگاه شمس جز سر افکندگی جنبۀ دیگر نداشت وبسیار  -مسلم قونیه بود پیوسته در برابر مخالفان خود محب
  . ولی نتوانست جلوي حسد کورفکران را بگیرد داد  و متانت نشان

سخنان او غریب و . گویداو رك وصریح سخن می. کرداما در وجود شمس صفاتی است که تحمل او را بر مردم طاقت فرسا می
روزي صوفیان در خانقاه نصرالدین « ،زندزیانه هاي طنز و سرزنش خود  را بر مدعیان میپرنکته لیکن آکنده از تعریض است و گاه تا

کرد  دیگري  حدیثی  باز میگفت  و آن دیگري از کرامات  عارفی نکته اي بر وزیر گرد آمده بودند یکی سخنی از گذشتگان نقل می
سر غیرت  بانگ بر ایشان  زد که  تا کی از این حدثنا می تازید  زبان می آورد  ناگهان شمس  که چون گنجی در کنجی  نشسته بود  از

: همان. ك.ر(» ؟ و بر زین بی اسیب سوار می  گ شته  در میدان  مردان می تازید  یکی از شما  از حدثنی  عن ربی چیزي بنگوید
ه با کالم شیرین و نغز و تعادلگونه موالنا گونه نمی توانست به ارضاي معنوي و روحانی مردمانی بیانجامد ککالم تند و گستاخ)  648

بردر حجره می نشست و  حضرت موالنا  را در حجره کرده  از هر جا باري  که موالنا  را «گاهی  الکن و تندخوست، . آنایی داشتند
  )630: همان.ك.ر(» پرسیدند گی گفت چه آوردمی

این مسایل آگاهی یافت و از آزار تعصب  عوام  و یاران موالنا  به هر حال شمس با توجه به اوضاع آشفته اطراف خویش، چون از
آنکه موالنا را در جریان عمل خویش قرار دهد غیبت  کرده و از قونیه  خارج شد  وبسوي دمشق  به تنگ آمد، رنجیده شد و بی

  . رهسپار  شد
  

  غیبت شمس  
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همچنان از عرفاي اصحاب منقولست که «به شام رفته است، به گفته افالکی شمس دوبا،ر ازحسد مردم از قونیه غیبت نموده و 
دین و عداوت ناکسان به یقین بجانب شام رفته بود، بعد از مگث بسیار، باز به حضرت موالنا شمس الدین را که به سبب حسد حساد بی

معنی  بتنگ آمده عالم  فراخ بر ودان بیاشارت موالنا  بازآمد و قونیه را مشرف کرده ماهی چند تنگاتنگ مصاحبت موالنا کرد، باز حس
جانشان تنگ نمودن گرفت؛ باز نوبت دوم غیبت فرمود آن بود که حضرت موالنا بفرزند دلبند خود از غایت  عنایتی که داشت اشارت 

ه م اهللاُ ذکرَ ظَّ در سفر اول که بعد از «) 689-688، 1385:افالکی (» فرموده با بیست  نفر بافر بسفر شام فرستاد بطلب  موالنا شمس الدین ع
چندي به خواهش موالنا بازگشت، موالنا براي دعوت شمس، چهار نامه یا چهار غزل را به خدمت شمس فرستاده بود، که افالکی آن 

ي ماه طول کشید موالنا  برا 15ولی در مرتبه دوم که مدت اقامت او ) 1385،701:ك افالکی .ر.( »غزلها را در کتاب آورده است
بازگرداندن شمس، پسرش سلطان ولد سلطان ولد را همراه با جمعی از مریدان  و مبلغی  نقدینگی و غزلی که در استدعاي بازگشت 

چناچه اگرسلطان ولد، نزدیکترین و موثرترین عضو «شمس به قونیه سروده  بود به دمشق  فرستاد تا هر طور شده شمس را باز گرداند  
دیروز و امروز :مولوي (» به دنبال شمس نرفته بود ، به احتمال  قریب به یقین  شمس به قونیه مراجعت نمی کرد خانواده موالنا، شخصاً

در یک جا . افالکی براي عزیمت شمس دو تاریخ متفاوت را آورده است که ظاهراً تحریف تاریخی صورت گرفته است). 250، ص ...
و نسب و مقاصد شمس برآنان معلوم نبود سبب فترت عظیم و ستیزه جویی در میان پس از حسدورزي مردم قونیه  که اصل «:گویدمی

آورد را می 643افالکی در جاي دیگر سال «). 88، 1385:افالکی. ك.ر(»غیبت نمود 442شوال  21شنبه  5یاران موالنا شد شمس روز 
از آنجا «)  629: ك.ر(» دین و به زبان عربی امالء کرده استو آن را مستند به سخن موالنا جاللدین  می داند که این خبر را به حسام ال

» توانیم این تاریخ را  درستر بدانیم که این مطلب به زبان عربی نوشته شده است پنداري دقیقاً از روي منبعی مکتوب  نقل شده است  می
در شام همراه با سلطان ولد و همراهان به راه شمس پس از راضی شدن به بازگشت پس از چند روز سماع ). 234، 13: فرانکلین لوئیس(

سلطان ولد پیکی نزد پدر فرستاد و آمدن شمس تبریزي را به  قونیهپیش از ورود به . کنندافتاند در بین سفر چندي در حلب توقف می
ین،. وي خبر داد ه و دستار و فرجی خود همه را به آن پیک بخشید و با دوستان و ی موالنا جالل الداران و درویشان و امرا به استقبال جب

استقبالی که این بار از شمس شد فوق العاده بود غیر از مریدان خاص موالنا صوفیان و اخیان شهر هم به خارج از قونیه به استقبال  .رفت
و نهاراً  بصوم و وصال  همچنان منقول است که  سه ماه تمام  در حجره خلوت لیالً«آید شمس در منزل موالنا فرود می .او آمده بودند

اما عمر این مجالس . مجالس سماع برگزار شد بار دیگر  با آمدن شمس) 1385،620:افالکی ( »....چنان نشستند که بیرون  نیامدند 
شده و گاه دیدند  خلوتهاي  موالنا با شمس بیشتر به ویژه که این بار می مخالفان او بار دیگر به دشمنی برخاستند. چندان طوالنی نشد

کرد چنین کارهایی بنا به روایت  افالکی  خشم  اکابر  و علماي قونیه  را بر حتی شمس از ورود مریدان  نزد موالنا جلوگیري می
این  انگیخته  و دوستان  قدیم را ناسزاگویی و گستاخی واداشته و فکر کشتن شمس و از بین بردن شمس را در آنها ایجاد کرده است

د پسر موالنا هم درمیان بار عالءالد آنان بودتوطئه  ین محم .  
  

  پایان زندگی شمس  
با همدستی  و تحریک فرزند موالنا ، عالءالدین،  645شمس در پنجم شعبان . . تمام مدت غروب و طلوع شمس دو سال بیشتر نبود

ی در ارتباط با کشته شدن شمس و دیگري در به قتل رسیده، افالکی در رابطه با پایان زندگی شمس دو روایت نقل کرده است،  یک
همچنان اصح روایت از سلطان ولد چنانست که پیوسته حضرت «:بیان کرد ه استسلطان ولد زبان  روایت اول را از ارتباط با غیبت او، 

مستوران حجاب غیرت  نمود که ازموالنا شمس الدین  در اوایل حال از حضرت  ملک ذولجالل؛ به انواع  تضرع و ابتهال التماس می
ر، عاقبه الحال . خود، یکی را به من بنماي الهام آمد که چون به خدا الحاح می کنی  و شعفی داري، اکنون شکرانه چه دهی؟ گفت س

چون وصال آن جمال دست داد و ازآن  صحبت محظوظ شد و ملحظ نظر عنایت گشت، مگر شبی در بندگی موالنا نشته بود در 
ف به گشتنم می: بیرون آهسته اشارت کرد تا بیرون آید، فی الحال برخاست و به موالنا گفتخلوت؛ شخصی از  خوانند؛ پس ازتوقّ
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ال لَه الخلقُ و االمر  مصلحت است و گویند: بسیارِ پدرم فرمود هفت کس ناکس حسود عنود دست یک دگر کرده بودند و ملحدوار : اَ
ي راندند و همچنان حضرت موالنا شمس الدین چنان نعره اي بزد که آن جماعت  بیهوش در کمین ایستاده چون فرصت یافتنند، کارد

گشتند و چون بخود آمدند غیر از چند قطرة خون هیچ ندیدند و از آن روز تا غایت نشانی و اثري از آن سلطان معنی صورت نگرفت 
فعل ... ریدچون خبر این  واقعه به سمع  مبارك موالنا رسانیدند فرمود  ی حکم ما یشاء و ی 685-683، 1385:افالکی (» ....اللّه ما ی (  

اند که چون  موالنا شمس  از آن جماعت  ناپدید شد همچنان  بعضی از اصحاب  متفق«: دومین روایتی که افالکی چنین است
م اهللا ذکرَهما مدفون است عظَ شیخ ما سلطان العارفین چلبی عارف،  همچنین حضرت. بعضی روایت کردند که در جنب موالنا  بزرگ اَ

نهما روایت کرد که چون حضرت موالنا به درجۀ رفیع شهادت مشرف گشته آن دونان  ی اهللاُ عض از حضرت والدة خود فاطمه خاتون ر
م نیمه شب امغفل او را در چاهی انداخته بودند، حضرت سلطان ولد شبی موالنا شمس الدین را در خواب دید که من فالن جا خفته

ک و معطَّر گردانیدند و در مدرسه موالنا،  یاران محرم را جمع کرده و وجود مبارك او را بیرون کردند و بگالب و مشک و عبیر، ممس
در پهلوي بانی مدرسه امیر بدر الدین گهر تاش دفن کردند و این سرّیست  که هر کسی را برین وقوفی نیست رضوان اهللا علیهم اجمعین 

در آنجا . یی به نام شمس تبریزي در قونیه موجود است این روایت باید گفت که امروز هم زاویه  در توضیح )700، 1385:کی افال(»
   قبر شمس تبریزي بر فراز چاهی که پوشیده و متروك است، قرار گرفته است ةسنگ حجاري شد

ین پنهان نگاه د تی دراز از موالنا جالل الدوکند موالنا بعد از شنیدن خبر شورهاي عظیم می .شد اشته میشهادت شمس تبریزي مد 
افالکی سرنوشت آن هفت تن را که در قتل شمس دست داشتن و . گویدو مرثیه میبار دیگر خود را کامال به موسیقی و سماع سپرده 

در بودند و این چنین فتنه انگیزي  و آن ناکسان محتحن که اسیر سرِّ«. کندعالءالدین پسر شمس هم در آن دست داشت چنین بیان می قَ
کردند در اندك زمانی بعضی کشته شدند و بعضی بافالج مبتالگشتند و یکدو تن از بام برافتادند و هالك شدند و بعضی را مسحِ معنی 

یرُ صالح مرسوم بود،  یس مم أهلک إنَّه عملٌ غَ نَّه لََ ام شد و گویند که عالءالدین را به داغ  اَ تب محرقه  و علتی عجی پیدا گشته در آن ای
وفات یافت و حضرت موالنا از غایت انفعال بجانب باغها روانه گشته و بجنازه او حاضر نشد و بعد از چهلمین روز دستار  دخانی  بر سر 

  » 685: همان( »گذاشت  و از برد یمنی و هندي  فرجی  ساخت  و تا آخر لباسش این بود
:  ی دیگر را درمورد شهادت شمس و دست داشتن عالءالدین پسر موالنا در آن از قول عارف چلبی آورده استافالکی روایت

گفت من هم از نسل خداوندگارم مرا  به روزي حضرت  چلبی با عالءالدین قیر شهري مناظره عظیم شد؛ عالءالین  خویشاوند می«
نهی؟ و بسبب گناه پدر ترك رعایت  پسر کردن وجهی مرا به هیچ نوع تمکینی نمیکنی و بینی و عدم التفات میکدام دلیل  بیگانه می

ندارد و حضرت چلبی فرمود، که تو به حضرت موالنا به هیچ گونه تعلقی نداري و تو از این خاندان حکم عضو  مرده راري و  شاخ  
نَّه لََ نزل شده است ترا از  آن  درخت  بخت بریده اند  و در شأن شما  آیت  داغ  اَ م  حال رُ ص ی   )  913همان ،(یس مم أهلک إنَّه عملٌ غَ

  
  :  گیرينتیجه

مطالع در باره شمس تبریزي به دلیل آرا و عقاید کم نظیرش  و نیز نقشی که  در تغییر و تحول  روحی موالنا  جاللدین   داشته 
لعارفین یکی از کتبی است که علی رغم این چنانکه باید به گفته هاي است  همواره  ضرور و با اهیت  خواهد بود  وکتاب مناقب ا

افالکی تحقیقاتی صورت نگرفته است  با نگاهی به  می توان دریافت  که وي  در مکتب دل معرفت آموخته  و در طول سفرهاي خود 
هاي حکیمانه افرادي ابن عربی و اندیشه مشاهدات عینی و تجربیات زندگی را با آموزه هاي علمی و نظري توأم ساخته و از آبشخور

او سعی کرده عرفان را در اصل . به رغم اختالف مشرب بهره گرفته است، اما تحت تأثیر آنها قرار نگرفته است... اوحدالدین کرمانی،
نجات است، پایبند باشد و استوار و متین آن به مریدان خود بیاموزد تا در زالل آن تن و جان بشویند و به قانون شریعت که تنها راه 

رساند، در معرفت راهی بپندارند، که هیچ  کسی را به سر منزل  مقصود نمیشریعت را بیحقیقت را از راه شریعت بجویند و طریقت بی
تواند به قدر وسع بکوشد و به اندازه گنجایش وجودي خود از سرچشمه زالل  معرفت برخوردارگردد، از عرفانی شمس هر کس می
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کتاب مناقبالعارفین افالکی بهترین و کاملترین شرح از شمس و شیوه سلوك بوده . عرفت عقلی آغاز کند و به سوي معرفت حق برسدم
-اي از زندگی  پر رمز و راز شمس را میاست، هر یک از  روایات افالکی جزئی از زندگانی و سلوك او را نشان می دهند  و نکته

  .گشاید
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  ي افالکی درمورد موالنااه يپردازکرامت
  

 1الهام شکوري

 
 :چکیده

حجم قابل توجهی از متون صوفیانه فارسی به حکایت نویسی اختصاص یافته است که در این میان حکایت نویسی در باب 
ت این دسته از حکایات که نقش مهمی در شناساندن صاحب کرام.ي دارد به همین خاطر ا ژهیومقامات و کرامات عرفا جایگاه 
افالکی است که شرح حالی است از  نیالعارف مناقبیکی از همین کتب . باشند یمي تر قیعمدارند مستحق بررسی و تحلیل 

ی ایفاء  چون دیگرکتب تذکره  نیز هم نیالعارف مناقبکتاب . اند کردهخاندان موالنا و کسانی که در زندگی معنوي او نقش مهم
ی است اگر انصاف یبي آنهاست ولی با این حال  آورندهواقع تخیل خود افالکی به وجود مملو از کراماتی است که در بعضی م

و حقایق تاریخی آمیخته است و سیر  ها تیواقعاو بیشتر کرامات را با . را برگرفته از کراماتی ناباورانه دانست نیالعارف مناقب
است  در این راستا براي تفکیک خیال از واقعیت و نشان زندگی موالنا را به عنوان صوفی در خالل این حکایات مطرح کرده 

  .ي کردبند میتقسدادن سیر واقعی زندگی موالنا  الزم است در ابتداء کرامات موالنا در این کتاب را 
ي آن در حکایات عارفان  نمونهي تحقیق نشان خواهد داد که افالکی هیچ کرامتی را به موالنا نسبت نداده است که  جهینت
و در بیان این نوع  باشد یمبیان کرده است، بیشتر مربوط به کرامات ذهنی در باب مناقب موالنا  و کراماتی که.ین نیامده باشدپیش

 و سعی کرده است اصول پذیرفته شده مکتب مولوي را در قالب حکایات بیان کند . آنها روش معتدلی را در پیش گرفته است

 
  .نیالعارف مناقبامت، موالنا، افالکی، حکایت، کر: هاکلید واژه

                                                        
 elhamshakoory@yahoo.com: یانامهدانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، را - 1

mailto:elhamshakoory@yahoo.com


 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٠٧ 
 

  مقدمه 
با ظهور تصوف و گسترش آن در میان مسلمانان که مبنی بر پیروي از احکام شریعت و تبعیت از سنت نبوي و همچنین اجراي 

لهی ي خاص مربوط به تصوف بود، صوفیانی پیدا آمدند که با وصول به معدن عظمت و قدرت الیزال اها اضتیرو  ها عبادتمراسم و 
 نیتر کهندر کتابهاي مربوط به تصوف از . و دست یافتن به مقام واالي والیت موفق به انجام کرامت یا خرق عادت شدند

افالکی  نیالعارف مناقبروزگارکرامات بسیاري به اولیا نسبت داده شده است و یکی از این کتابها که در این جستار مورد بحث ماست 
، و مجاز العادات خوارقابتدا به چیستی کرامت، تفاوت کرامات با دیگر  نیالعارف مناقبث کرامات موالنا در قبل از ورود به بح .باشد یم

بودن ونبودن کرامت در بین صوفیه، اثبات ورود آن، و نقش آن در آثار ادبی اشاره کرده سپس به بررسی کتاب مناقب و انواع کرامات 
   میپرداز یمکه افالکی به موالنا نسبت داده است، 

  
  تعریف کرامت 

هر عمل خارق عادتی است که خداوند براي « کرامت، در لغت به معنی بزرگواري و بخشندگی است، و در اصطالح صوفیه     
. »کند یم، و این در برابر معجزاتی است که خداوند به وسیله پیامبران ظاهر سازد یماحترام و بزرگداشت آنان بر دست اولیا جاري 

براي تایید انبیا و  ، معجزه، به اذن و اراده خداونداند العاده خارقکرامت و معجزه هر دو از کارهاي « ؛ )371:1363ی بخاري،مستعمل(
این فعل یا ) 123: 1359:غزالی(».و مقرون به تحدي است شود یماثبات صدق و دعوت آنان و مزید اطمینان مومنان بر دست انبیا جاري 

دهخدا، لغت (» و چون از جانب شخص بی ایمان سرزند استدراج است شود یمنبوت نباشد کرامت نامیده  عمل اگر مقرون به دعوي
ي انگور به جواهرات توسط فرعون ونیز باال آمدن رود نیل به  ها خوشه؛ تبدیل ) 96جرجانی، تعریفات، ص  –نامه، ذیل لغت خارق 

اعمال بدکاران را مغرورتر ساخته و زمینه هالك تدریجی آنها را فراهم  یی از استدراج هستند که انجام اینها نمونهخواست او، 
  .سازد یم

؛ )214:  1407نصیر الدین طوسی ، ( ».عموم عرفا و حتی غالب علما بر جواز پیدا آمدن کرامات بر اولیا و صالحین اتفاق نظر دارند«
برخی از اشاعره هم اعتقادي به آن ندارند، اما «؛ )378: 1373حلّی، (» .کنند یانکارمگروهی از معتزله ظهور کرامات بر دست اولیا را «

  ).97: 1،1381منور،ج(» رندیپذ یمبیشتر اهل سنت و اشاعره، اصل کرامات را 
ي زیادي ها بحثاما براي آن که معجزه و کرامت با هم متمایز باشند و فرقی باشد میان نبی و ولی، از همان آغازدر کتب صوفیه 

پیامبر، آن «: دیگو یمشتر آنها تکرار سخنان مولّف کتاب اللّمع است، سراجی درباره فرق میان کرامات اولیا، و معجزات انبیا شده که بی
زیرا که آن دلیل بر دعوت به خداست و کتمان معجزات، مخالفت با اوست ، اما اولیا آن را از خلق  کنند یمرا براي خلق آشکار 

معجزات «؛ ) 1960:351.( »ي کسب شهرت و مقام باشد، مخالفت با خداي تعالی است لهیوسهار آن اگر چرا که اظ دارند یمپوشیده 
سراج طوسی (» .تا یقین بیابند هاشان نفسانبیا حجتی است بر مشرکان تا ایمان بیاورند در حالی که کرامات اولیا حجتی است بر 

؛ )625-623قشیري، ص(» .ه اظهار معجزه، بر ولی پنهان داشتن آن واجب استبیشتر صوفیه معتقدند انبیا مأمورند ب«؛ )393:1960-395
بلکه اظهار آن را جایز دانسته و حتی بعضاً به کرامت نمایی کرامات ناداشته  اند ندانستهبعضی دیگر از صوفیان، کتمان کرامت را الزم «

  ).127: 1385زمانی، ( »اند دهیازنیز دست ی
  :دیگو یمکرامت  مولوي در فرق بین معجزه و
  معجزه و برهان چرا نازل شـدي        گر نه انکار آمدي ار هر بدي
عی در         معجزه همچون گواه آمدزکی ی شک یببهر صــــدق مد  

)4347-4346/6(  
   اند ــــــدهیپوشرازها دانسته و                                       اند دهینوشعارفان را جام حق 
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  مهــــر کردند و دهانش دوختند         ار کار آموختندهر که را اســر
)2240-2239/5(  
و او می تواندآن را پنهان یا آشکار  زند یمهمچنانکه در کتب عرفانی گفته شده، معجزه همواره در حال صحو از پیامبران سر  

تفاوتی بیان شده است و بر سر آن ي مها نگرش زند یسرماز شخص  -صحو یا سکر -سازد، اما در اینکه کرامات در چه حالتی از
کشف (» دانند یمبایزید بسطامی و ذالنون مصري و منصور حالج و یحیی بن معاذ کرامت را فقط در حال سکر « اختالف است 

ي  زند یم سرکرامت در حال سکراز ولی «؛ هجویري معتقد است که )285: 1366المحجوب، از این رو پرواي دعوي و تحد
  ).282-285همان، (»ندارد

هر چند که مریدان کرامات زیادي مانند راه رفتن بر روي آب، شفا دادن بیماران از امراض و آفات، زنده گردانیدن مردگان، 
اما . براي مشایخ خود ساخته اند -کتابهاي صوفیه پر از شرح آنهاست -پیمودن راههاي دور در کمتر از یک لحظه و دیگر کارها که 

وجود -که براي توده مردم هم بسیار جذاب بوده -ي کرامات و خوارق عادات مشایخ و اولیا،ها افسانهي این  همهیک مشکل در پشت 
انجام کرامات و خارق عادات تا چه حد براي یک درویش مجاز بود؟   داشت و آن اینکه اصالًَ 

اگر نتواند ماهیی با وزن خاصی را صید  وقتی که نوري سوگند خورد که«: ندیگو یم؛ کند یمشیمل از زبان ابو نصر سراج، نقل «
جنید که از این نوع کرامت بیمناك . جنید از او انتقاد نمود -که البته موفق به صید آن شد -کند خود را در دجله غرق خواهد کرد 

نید نوعاً مطابق دیدگاه نقطه نظر ج» "کرد یمصوفی گستاخ را تنبیه  آمدو یمکه افعیی از دل رودخانه بیرون  داد یمترجیح ": بود، گفت
: 1275شیمل،(»دانند یمآنان عالقه به انجام کرامات و خوارق عارات را حجاب . عرفاي معتدل و بلند مرتبه در طول تاریخ تصوف است

354.(  
ي خاصی  مرحلهمسلماً وقتی مرید سالک به . پنداشتند یم ها داممشایخ بزرگ، کرامات و خوارق العادات را در مسیر الهی همچون «

ي طریقت  جادهخواهد بود که همین امر وي را از پیشرفت در  العاده خارقاز پیشرفت طریقتی نایل آید قادر به انجام بعضی کارهاي 
پیگیري راه طریقت تعلیم روحانی و مبارزه دایم با مکرهاي ظریف و خفی نفس اماره بسیار  در نظر این مشایخ. داشت خواهد باز

این انحراف و توجه فکري عرفانی واال مرتبه به نوعی به اصطالح کرامت .و جلب توجه مردمان است العادات خوارقاز انجام  تر مشکل
ي صوفیان و مشایخ دکاندار و عرفاي دروغی است، به شدیدترین وجه در این حدیث جعلی که ها تیفعالفروشی که بخشی از 

چون ولی را کرامتی آید خویشتن را مستحق «). 355همان،(»شده استتقبیح  "انجام خارق العادات حیض مردان است":دیگو یم
  ).982: 1363مستعملی بخاري (»کرامت نداند و اگر مستحق دارد نه مستحق باشد

افرادي نظیر احمد کسروي در خصوص صوفیان نظریات . با این همه دنیاي معاصر ما خالی از افراط و تفریط در این زمینه نیست 
آنچه مسلم و فیض کاشانی هم  به آنها تاخته است  اندازد یملت را به گردن صوفیان م يها یانه اي دارد و امامی بدبختافراطی و متعصب

صوفیانه را در بین متفکران و مردم شاهد  يها رسمی نداشته و صرفاً دیدگاه معرفتی و ذوقی آموزه ي است، تعالیم صوفیانه امروز جنبه
  .هستیم
  

  عرفانی-کرامت درآثار ادبی
عرفان و تصوف اسالمی بیشترین گستره وحجم ادبیات و فرهنگ این مرزوبوم، را به خود اختصاص داده اند، با نظري به این کتب 
تالیف شده خواهیم دید که بخشی به بیان کرامات وخوارق عادات مشایخ بزرگ پرداخته، وحجم قابل توجهی از این متون را به خود 

  آ در هر تذکره اي که در مورد صوفیان نوشته شده است ما شاهد نسبت دادن کرامات به مشایخ هستیماساس. اند دادهاختصاص 
ی، جذابیت ولذتی نیآفر شگفتهمواره به دلیل نوعی هنجارگریزي و که  –امروزه خوانندگان متون عرفانی از مطالعه کرامات

و ضمیري کامالً عقل مدار غالباً به این اعمال با حیرتی توأم با  و به دلیل داشتن ذهن برند یملذت  -روحانی براي خواندگان دارد
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، در حالی که کثرت کرامات در آثار گذشتگان، و پرداختن به موضوع کرامت، به شکل عنوانی مستقل در کتابهاي نگرند یمناباوري 
که این موضوع در بین  دهد یمتذکره نشان شرح التعرف ، رساله قشیریه ، و تصوف و تشیع و بسیاري دیگر،و کتابهاي :عرفان؛ مانند

بوده است، وهمچنین با توجه به حجم وسیع کرامات شکی نیست که بسیاري از کراماتی که توسط  ریپذ امکانپیشینیان امري پذیرفته و 
: فیانه گفته است کهباستانی در مورد نقل کرامات غیر معقول موجود در متون صو. اند بودهاولیاي صوفیه انجام شده واقعی و حقیقی 

اما به دلیل سبب سوزي )  145: 1367(»رساند ینمیی  لطمهاین سخنان اگرهم دروغ باشد دروغ کم ضرراست و به کسی آن چنان «
» اصل کرامات بر بی اساس بودن است« به دست آورد  توان ینمآشکار این اعمال اساساً از این امور هیچ گونه تحلیل عقالنی و منطقی 

؛ و نکته دیگر آنکه اگر قرار باشد توجیهی براي این گونه کرامات وجود داشته باشد باید بر منطق و باورهاي )131: 1368جام، احمد (
  .عرفانی متکی باشیم

با وجود نسبت دادن کرامات به -ي آغازین تصوفها دورهباید گفت که قدرت خارق العاده اولیا و کرامات منسوب به آنها در 
ي ها سلسلهي بعد و با پیدایش و گسترش ها دوره، اما در دینما ینماي بزرگ قرون اولیه چندان گسترده و برجسته صوفیان و عرف

طوري  دیآ یممالك و میزان برتري صوفیه و مشایخ طریقت بر یکدیگر به شمار  کندو یمگوناگون تصوف، این امر، بسیار مهم جلوه 
توان و قدرت آن رهبر بر  شد یمیدا کردن به ظرفیت معنوي یک پیر یا شیخ طریقت رهنمون که یکی از عواملی که مردم را به اعتقاد پ

از ) 49: 1385ابوسعید ابوالخیر،(» .در والیت تصوف، کرامت امري الزامی است«). 341-344: 1275شمیل،.ك.ر. (انجام کرامات بوده
به طوریکه، آداب  شود یمي و اظهار آن سوق داده مند کرامتبه سر چنین الزام است که صاحب مقام والیت به خواست معتقدان ناچار 

و رسوم صوفیانه هرچه پیشتر رفته، از آن روح اصلی کم کم تهی شده به موازات آن با دور شدن از اصل تصوف هم تعدد این 
  .اند شدهحکایات گسترش یافته و افسانه گون 

است که به چند مورد به طور خالصه اشاره  ي زیادي ذکر شدهها زهینگادالیل و  ها يپرداز کرامتی و خواه کرامتبراي رواج 
چون ذهن عوام از درك فهم و چگونگی این تحول ناتوان بوده . ؛ یکی از عوامل تحول روحی این عرفا و مشایخ بوده استمیکن یم

رجایی بخارایی در مورد رواج . اند کردهدرت یی مباها افسانهاست صاحبان تراجم به عمد و نیز از روي ارادت و عالقه به ساختن چنین 
در دامن زدن به این گونه روایات پیش از همه بوده است عامه  پرداز الیخو  شیاند سادهدر این میان سهم مریدان «: دیگو یمکرامت 

ی، در نقل کرامات مشایخ ، عالوه بر قبول هر ادعایاند موهوماتو به آسانی پذیراي  مندند بهرهمردم که از منطق و استدالل، کمتر 
و مولفان و ناقالن نیز با ثبت و درج آن مطالب بی اساس، زمینه را  اند کردهراستین، شاخ و برگ بسیار بر آنها افزوده و کاهی را کوهی 

شگرد  عامل دیگر ،ساختار ظاهري و). 571: 1373(»اند آوردهشدن آنها فراهم  زیانگ شگفتبراي افزایش تصاعدي تعداد کرامات و 
گاهی هم براي باالتر نشان دادن شیخ خود از دیگر شیوخ تصوف یا تثبیت و تصدیق مقام معنوي آنان  هاست تذکرهنویسندگی صاحبان 

  .اند زده یمدست  ها يسازبه این گونه داستانپردازي و کرامت 
رامت تراشی باعث شده شخصیت تاریخی ، با توجه به اغراض گوناگون مریدان وکسان ولی، در کها يپردازبا اینکه این کرامت 

یی از آینه ایست که در ها قطعه ها کرامتو  ها قصهولی، این . ي معرفی شودا اسطورهي و ا افسانهمشایخ بزرگ به صورت یک شخصیت 
رب عرفانی از درون مایه کرامات؛ مش توان یمقامت فرهنگ ما را به تمامی نشان دهد، به بیان دیگر اینکه  تواند یمجامعیت خود 

صاحب کرامت؛ طرز سلوك متقابل او با طبقات اجتماع، اعم ازحکام، فقها، متکلمین و دیگر طبقات؛ و میزان قدرت صاحب کرامت؛ 
  . حیطه نفوذ او را تبیین کرد

ار درباره موالنا وشرح زندگی و سلوك و رفت. زندگی موالنا هم مانند هر عارف بزرگ دیگري دستخوش این تصرفات شده است
. اولی ولد نامه است که سلطان ولد، فرزند موالنا در حدود ده هزار بیت سروده است: وي سه کتاب دست اول و مهم به جا مانده است

کتاب در شرح احوال موالنا است؛ کتاب دیگر رساله سپهساالر، که تالیف یکی ازمریدان موالنا به نام احمد  نیتر یمیقداین کتاب 
از  یکی و دهد یمم دیگر مناقب العارفین افالکی است که شرح زندگی موالنا بخش عمده آن را تشکیل افالکی است؛کتاب مه
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احوال موالنا و سران  از سه مأخذ مهم و متقدم در تحقیق یکیاین کتاب . است يآثار کهن درباره مولو نیتر نیو دلنش نیتر یمیقد
ه سپهساالر و افالکی هر یک جداگانه، و به طور قطع با اخذ و نقل از او و به هر حال روایت سلطان ولد و آنچ .سلسله مولویه است

حوادث جالبی را که طی آن زندگی آرام یک واعظ و مفتی و مدرس جوان اما غریب و در عین حال موقر و  اند کردهمریدانش نقل 
ي صوفیه سابقه دارد به بیان ها نامه مناقبقالب ، و با لحنی که در سازد یمپرهیبت قونیه را تبدیل به یک طوفان متحرك و بیقرار 

  ).68، ص 1زرین کوب، جلد (میآرند
  

  افالکی و اثر او 
شمس الدین احمد افالکی العارفی، نویسنده کتاب مناقب العارفین یکی از مریدان موالنا جاللدین بلخی بوده تاریخ زندگانی و 

نویسنده کتاب ( دده ثاقب برد یمتنها کسی که از پدر او نام . اند نشدهنیز شناخته محل تولد افالکی بروشنی معلوم نیست و پدر و مادرش 
از تربیت  ، وخود از صوفیان قرن هشتم افالکی،. کند یماز عمال ازیک خان ذکر » آهی ناطور«است که وي را فرزند ) ي مولویان نهیسف

 .بود یم یخوانان و مریدان سلطان ولد و پسرش عارف چلب ينویافتگان مکتب و محافل مولویه بود و در مجالس ایشان در ردیف مث
. لقب افالکی را از این جهت که به علم نجوم عالقمند بوده است. وي در آن هنگام به کار مثنوي خوانی در تربت موالنا اشتغال داشت

دده در کتاب خود  لقب او را ثاقب. انتخاب کرده و نسبت عارفی را به خود بسبب ارادتی که عارف چلبی داشته است پذیرفته است
به قونیه  690، به حقیقت معلوم نیست که افالکی اهل کجاست، فقط این نکته معلوم است که بعد از سال است کردهشمس الدین ذکر 

شده و تا و عبدالمومن توکانی ونظام الدین ارزجانی تحصیل کرده است و سپس مرید عارف چلبی  خان يمثنوآمده و نزد سراج الدین 
  .آخر عمر از مجدوبان و فداییان این عارف بزرگ بوده است

که به اولو عارف چلبی نیز در این کتاب ) ه ق  719-670(ي موالنا، جالالدین عارف  نوهافالکی کتاب مناقب العارفین را به امر 
  .گردآوري و تألیف شد 754تا  718این اثر در نیمه اول قرن هشتم، در میان سالهاي . نامبردار است، نوشته شده است

و  اند زندهکه هنور  آورد یمرا از افرادي گرد  ها خبر. موضوع اصلی کتاب شرح حال خاندان مولوي و مشایخ این طریقت است
ر نوشتن منابع افالکی د. سدینو یمسلسله راویان را  رسد یمو در مورد آن خبرهایی که به واسطه سوم و چهارم به او  اند دهیدموالنا را 
معارف بهاءولد و مقامات شمس و افزون بر آنها، ابتدا نامه سلطان ولد، دیوان شمس و مثنوي موالنا جاللدین بوده است اما : این کتاب

ي شفاهی گرفته و آنها را بدون التفات ها گزارشاما بخش عمده مطالبش را از . به رسم قدما نام مرجع و مأخذ خود را ذکر نکرده است
، ده فصل نیالعارف کتابمناقب). 327:1384دین لویس .(ي واقعی و محتمل از نادرست و نامحتمل بر ورق آورده استها خبردن به زدو

و در پی، مناقب محقق ترمذي ، موالنا جاللدین ،شمس تبریزي، صالح الدین زرکوب، حسام  شود یمدارد که از مناقب بهاء ولد آغاز 
محقق : و دهمین فصل ویژه اوالد و اخالف ایشان است چهار تن از این افراد دیآ یمر ف، امیر عابد الدین چلبی، بهاء ولد، امیر عا

ترمذي، شمس تبریزي، صالح الدین زرگوب، حسام الدین چلبی از خاندان مولوي نیستند ولی بیشتر کتاب مربوط به خاندان موالنا 
ها و  او، سرمایه همه تذکره یموالنا و تحقیق زنده و شفاه يه خلفاعصر نویسنده ب یکیبه علت تقدم و نزداین کتاب  .باشد یم

  ).191:1376شمیسا ،(.نوشته اند ي، درباره مولوياست که بعداز و ییها نامهیزندگ
که یک ترجمه آن توسط استاد  اند زدهیی از مناقب دست ها قسمتي کامل یا  ترجمهي از معتقدین و ارادتمندان موالنا به ا عده
این اثر را در دو جلد به ترکی ترجمه کرده است و نخستین  1953دکتر تحسین یازیجی در سال . یازیجی صورت گرفته استتحسین 

ترجمه کامل ) 80: 1375گلپینارلی (با تصحیح و تعلیق و فهارس به چاپ رسانیده است  1961-1959چاپ فارسی آن را هم او در سال 
و . در پاریس به چاپ رسانیده است 22-1918انجام گرفته، و در سال  )Cl Haurt(لمان هواردیگر این کتاب به زبان فرانسه توسط ک

  . با اضافاتی به ترکی برگردانده است» پیر طریقت مولوي خانه ینی قاپوي استامبول«یک بار هم سید عبد الباقی دده 
  :ي این کتاب به قرا ر زیر استها نسخه
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  ریتر معرفی و فهرست شده است  .یی که از طرف پرفسوره ها نسخه-الف
  که نسخه اساسی متن قرار گرفته است  1794نسخه کتابخانه سلمانیه به شماره  -ب
  1203نسخه کتابخانه بورسا درگاه اشرف زاده شماره  -ج
  که با نسخه اساس مقابله شده است 2158نسخه موزه عمر عتیق قونیه به شماره -د
  

  یکار افالک و ارزش روش
همان روش کار افالکی هم به ي تصوف، بیان مناقب است، اهایاالول تذکرهي  عمدهکه گفته شد یکی از خصوصیات  همان گونه

و بیشتر آن  .ها در کشف و کرامات و خوارق عادات است از همین رو، کتاب او آمیخته با اغراق. شیوه مناقب نویسان پیش از اوست
در منابعی که به عنوان مسلماً  ،باشد یم -مناقب العارفین را به خود اختصاص داده است بیش از یک سومکه  -مربوط به کرامات موالنا 

  .شوند زندگی موالنا نوشته شد، به حکم المحاله قهرمان آن باید موالنا باشد و دیگران تحت الشعاع او مطرح
 تصرف و انحرافات و اضمحالل بود، افالکی راي و حفظ میراث معنوي باز مانده از موالنا که بعد از او در معرض بردار بهرهلزوم 

کامالً طبیعی جلوه داده و  توافق ضمنی متابعان  او براي اینکه باورهاي خود را. به سوي انتساب کرامت براي ولی خود کشانده است
است براي آنکه امر بحث که بهترین روش  کند یمخود را نسبت به اقتدار موالنا به دست آورد، این کرامات را در قالب حکایت بیان 

ي ها تیحکااو در ضمن آوردن . انگیزي، قطعی تلقی شود و عالوه بر کمک به ادراك و باور عامیانه، بدیهی بودن آن نیز مسلم شود
هی ي الها قدرتکرده و آنها را موجوداتی با  رتبه همکه ایشان را با پیامبران  کند یمیی از موالنا و خاندانش نقل ها کرامتواقعی 

دست  و اولیاي دین براساس زندگی پیامبران ي این کراماتساز هیشباین در حالی است که او ناگزیر شده براي این منظور به  اندینما یم
  .یازد

، بالتبع اند کردهاین کتاب و نظایر آن، که مولف آنها از روحیات و رفتار مردم سخن گفته و در میان مردم زیست  ي،اما به هر رو
ولی باید حتماً توجه داشت که نویسندگان مناقب توجهی به آثار قبل از خود نداشتنند . آینه تمام نماي زندگی آن عصر  باشد ندتوا یم

مبرا  ها يدعوکه مناقب العارفین هم از این  اند کردهو در حق  پیر و مراد خویش غلو بسیار  اند کردهو بیشتر بذکر مسموعات خود اکتفا 
بر  میتوان یمو ما  کتاب، ارزنده و احیاناً تنها مطالب راهگشا در زمینه حیات موالناست ياطالعات مندرج در مطاوود با این وج. نیست

ي بند میتقس، زبان شناسانه داشته باشیم که این بستگی به شناسانه مردم، روانشناسانه، شناسانه جامعهروي این کرامات انواع مطالعات 
  .کرامت هستند کردن  حکایاتی است که حاوي

  
  جدول

مورد مربوط به  120که از این تعداد، حدود  باشد یممورد  563ي مرتبط با موالنا ها تیروابر طبق کتاب مناقب العارفین تعداد 
بقیه حاوي موضوع کرامتی نیستند که  این . ي کرامتی و تصرفاتی است که موالنا در امور طبیعت و زندگی مردم کرده استها تیحکا
و ار اینها قسمتی هم مربوط به سرودن . ي اجتمایی و رفتار و منش نیک موالنا داللت دارندها کرداري بر زیآم مبالغهات گاه با بیان حکای

  .بخشی از اشعار موالنا در مجالس سماع، یا به جهت واقعه اي است که براي یکی از مردان عصر اتفاق افتاده است
. ي آمده استبند میتقسي از کرامت داشته باشیم که در جدول ذیل این بند میتقسست ابتدا الزم ا ها کرامتبراي نقد و تحلیل 

این  میا کردهدر ردیف اول فعل یا حالتی که موجب بروز کرامت شده را بیان : باشد یمعنوانهاي موضوعی انتخاب شده به این ترتیب 
نمونه اي باشند براي بهترنشان دادن  توانند یماست درج شده است و » شکنش، واکن«عنوان به دلیل اینکه بیشتر کرامات موالنا از نوع 

، حکایات به ترتیب نوشته باشد یمنقش سیاسی و اجتمایی و اقتصادي موالنا؛ ردیف دوم و سوم براي سهولت در پیدا کردن حکایت 
؛ که کتاب باشد یمتحسین یازیجی  به کوشش نیالعارف مناقبشده است و اساس کار ما در شماره گذاري صفحه و حکایت کتاب 
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) 1(اختصاص داده شده است؛ و ردیف پنجم هم نوع کرامات» )واکنش(فعل کرامتی «ردیف چهارم به . شناسی آن در منبع آمده است

  .دهد یمرا نشان ) ذهنی و عینی(
  

 صفحه )علت کرامت(موضوع حکایت  ردیف
شماره 
 حکایت

 نوع کرامت موضوع کرامت

1 
درسه مستنصریه جهت موالنا در م

 طلب آب
 فرمانبرداري جماد شود درهاي مدرسه باز می 15/1 32

2 
ادبی  ولد فخرالدین سوار بر اسب با بی

 گذرد دوان ازمرقد بهاءولد می
34 34/1 

غیرت اولیا او را بر زمین 
 زند می

 آنکه با عالم غیب در ارتباط است

3 
حجاج نساج دست غسال را به علت 

 گیرد مت مینگه نداشتن حر
41 38/1 

به شفاعت موالنا دست او 
 کند را رها می

 صحبت با مردگان

4 
موالنا عصا را به عوض دست به کیقباد 

 دهد جهت بوسیدن می
55 59/1 

فهمیدن اینکه در ضمیر 
کیقباد گذشت که 

 اومغرور است وپاسخ به او

 اشراف برضمایر و اطالع از خواطر

5 
در  موالنا در سن هفت سالگی دایم

 خواند  نماز صبح سوره کوثر می
76 4/3 

هوش  تجلی خدا بر او و بی
 شدن

 شود تب نوري شور افکن بر او ظاهر می

 5/3 78 ي حالویه تحصیل موالنا در مدرسه 6

ها، رسیدن  باز شدن قفل
به آبادي غیر 

منتظره،حضور در جمع 
 غیبان

 االرض،فرمانبرداري اشیا، ارتباط با طی

7 

راهب مرتاض در راه  دیدن چهل نفر
دمشق وکودکی که آهنگ جو هوا 

 کرده بود

80 7/3 

از هیبت موالنا ، کودك 
در هوا مانده با مسلمان 

 شدن بر زمین آمد

 جذب کردن قلوب کافران و منکران

 9/3 82 موالنا چهل روز در خلوت 8
با ابریقی آب و چند قرص 

 جوین

تحمل نخوردن و ننوشیدن براي مدت 
 طوالنی

 14/3 90 لوت موالنا با شمسخ 9
آمدن شش نفر غیبی و 

 آوردن دسته گل

آنکه با عالم غیب صحبت و مکالمه 
 کند می

10 
شکایت جنیان به کرا خاتون به دلیل 

 روشن بودن چراغ
92 15/3 

معتقد و مرید ساختن 
 جنیان

 جذب کردن قلوب

11 

لشکر مغول شهر دمشق را محاصره 
به  کرده موالنا سه روز براي کمک

 رود دمشق می

94 16/3 

اهالی دمشق موالنا را در 
بین خود دیده که به 

معاونت آمده مغول را 
 شکست دادند

 طی االرض و طی الزمان

گوید،آگاهی  شدنی را قبل از شدن میآگاه کردن او که خدا  17/3 97دهد تا  شیخی پنجاه دینار به موالنا می 12
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خواسته افتی بفرستد  می دلیل زیانمندي خود را بپرسد
یگر آن قضا را بخشید و د

 شوي زیانمند نمی

 از غیب

13 
در خانه پروانه موالنا بعد از سماع 

 شود چندي مراقب می
100 18/3 

عظمت انوار الهی در 
 چشم او ظاهر

هیبتی که چشمان مردم خیره و ازخود 
 کرد خود می بی

14 
مردم یاراي نگاه درچشمان موالنا را 

 ندارند
101 20/3 

حدت لمعان نور در 
 چشمموالنا

آنکه نوري شور افکن بر او ظاهر 
 شود می

15 
دانشمندانی براي امتحان وجه عربیت 

 دانی او نزد موالنا آمده
106 27/3 

اگاهی از ضمیر دانشمندان 
و پاسخ به سوال آنها قبل 

 از پرسیدن

 آگاهی از ضمایرو خواطر

16 
طبیبی به دستور موالنا جهت هفده یار 

 یده مسهل ترتیب دادگز
123 40/3 

الجرعه سر کشیدن مسهل 
 مریدان

 آزار ندیدن جسم از عوامل طبیعی

17 

شوند که  در محفلی جمعی مدعی می
همه چیز به آب زنده است ولی موالنا 

 گفت به خدا زنده است

124 41/3 

دست خود را فصد کرده 
تمامی خون از عروق 

 بیرون آمد

 همان

18 
به خاطر اسرار  کسی برگزاري سماع

 پسر جهت دیدار موالنا
127 45/3 

آگاهی از اینکه پدر 
خواست از بهشتی و  می

جهنمی بودن پیر بپرسد و 
 پاسخ به او

آکاهی بر ضمایر و خواطر، آنکه بهشت 
 و جهنم بر او آشکار است

19 

مریدي قصد سفر دارد موالنا او را منع 
کند، اما راهی سفر شده، چهل روز  می

 اسیرمی شوددر چاه 

133 48/3 

روز چهلم به خواب مرید 
رود راه نجات را  می

 گوید می

 دیدن عوالم حسی با وجود موانع

20 

کند موالنا  مریدي قصد استنبول می
گوید به راهبی در آنجا سالم مرا  می

 برسان

136 52/3 

هنگام سالم رساندن، خود 
موالنا در آنجا حضور 

 یابد می

 طی االرض و طی الزمان

21 
شخصی در مجلس موالنا، در ضمیرش 

 منکر کرامت موالنا بود
141 56/3 

تبدیل سنگ به لعل جهت 
 پاسخ به انکار او

ت  آگاهی از ضمیر و خواطر، تغییر ماهی
 اشیا

22 

سلطان جهت رفتن به آقسرا با موالنا 
برخالف نظر ولی . کند مشورتی می

 موالنا به آقسرا رفت و کشته شد

150 61/3 

ا صداي سلطان را موالن
که هنگامکشته شدن، 

کرد،  موالنا موالنا می
شنید، وخواندن نماز  می

 جنازه بر او

 دیدن عوالم حسی با وجود موانع

 76/3 160 خواب دیدن چلبی 23
گوید تعبیر  موالنا می

بینی و  خوابت را امروز می
داندو از غیب  شدنی را قبل از شدن می

 دهد خبر می
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 بیند می

24 
ی از مکیان به دیدار موالنا جماعت
 آیند موالنا در بغداد بوده می

169 85/3 

موالنا در مکه در میان این 
جماعت بوده و بیان معانی 

 کرد می

 طی االرض

25 

با اصحاب به جانب آب گرم رفته 
. گفت موالنا سرمست جام بقا معانی می

زدنداتفاقاً تمام جغزان به  یاران نعره می
 وقوقه در امده

  

والنا بانک سهمناك بر 
ایشان زداصالً جانوري دم 

 نزد

فرمانبردار حیوانات، آگاهی از عالم 
 حیوانات

26 
گاوي از دست قصاب فرار 

 کرده،کسی یاراي گرفتنش را نداشت
174 89/3 

آید و  گاو به نزد موالنا می
خواهد و موالنا  امان می

 کند شفاعتش می

 همان

27 

قصد  یکی از قاضیان جهت مرید شدن
برگزاري سماع داشت ولی براي 

 .کرد مجلس، شکر کافی پیدا نمی

179 94/3 

موالنا نزد او حضور 
کندو  یابد اشارتی می می

کند،  جالبها را شیرین می
 شود بعد غایب می

دیدن عوالم حسی با وجود موانع،تغییر 
 ماهیت اشیازیاد شدن چیز اندك

28 

در مجلسی شمعکی نزد موالنا است و 
ها شمعک  ي شمع جان همه: یدگو می

 ناچیر ماست گروهی منکر شدند

183 95/3 

هویی بکرد و آن شمعک 
خاموش و همه شمها 

خاموش شدند جماعت 
حیران شده بعد آهی بکرد 

 همه روشن شدن

 فرمانبرداري اشیا از او

29 
ي  پروانه جهت امتحان موالنا در کاسه
 .زرین، کیسه پر زر، در زیر برنج نهاد

191 101/3 
موالنا به غذا دست نزده و 
 گفت طعام مکروه است

 محفوظ بودن از حرام

30 
موالنا جهت اگاه کردن کیمیاگر از 

 .رود غفلت، نزد او می
193 103/3 

نزد کیمیاگر سندان را به 
 کند زر تبدیل می

ت اشیا تبدیل سنگ و  تغییر دادن ماهی
 خاك به لعل و زر

31 

از ماردینی منکر سماع و بدگویی 
کند پیامبر را در خواب  موالنا می
 پرسد بیند و سوالی می می

208 117/3 

موالنا در بیداري به همان 
کیفیت خواب او در جاي 

شود و  پیامبر بر او دیده می
جواب او را با همان 

عبارت پیامبر بر او مقرر 
 کند می

 آگاهی از ضمیر و خواطر

32 
مریدي براي غسل کردن بیرون آمده 

 شود نا مواجهه میبا موال
212 121/3 

موالنا از ضمیر او آگاه و 
ي آب گرم را به او  چشمه

 نماید می

 همان
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33 
ي حرامیان به کاروانی که موالنا  حمله

 حضور داشت
213 122/3 

با وجود موالنا، اسبان گام 
برنداشتند و شمشیرها از 

 نیام بیرون نیامد

 هیبت

34 
نه موالنا ده روز در ماه رمضان در خا

 منزوي شده
227 139/3 

جسم موالنا تمام حجره را 
 کند پر می

هیبت تا جایی که با دیدن او عاجز و 
 شوند خود می بی

35 
موالنا هنگام نماز صبح در محراب 

 ایستاده
228 140/3 

جسم موالنا تمام صحن و 
ي مدرسه را پر  صفحه

 کند می

 همان

36 
چهل روز در باالي گوزبان خزینه 

 یب از چشم مریدانحمام، و غا
229 141/3 

هاش تر شده نه  نه جامه
 غرق عرق شده

 آزار ندیدن جسم از عوامل طبیعی

37 
میرد و موالنا  می -مرید موالنا-حمزه 

 رود به منزل او می
231 143/3 

به حرف موالنا زنده 
شود و سه شبانه روز  می

سماع با خارج شدن موالنا 
 میرد از خانه دوباره می

مردگان و صحبت با  زنده کردن
 مردگان

38 
درویشی از یاران سفر کرد خبر به 

 موالنا رسید
232 144/3 

گفت پیشتر خبر 
کردم  کردید رها نمی می

 رفت که می

رسد که اگر به اذن  آنکه به جایی می
 شود خدا بگوید بشو می

39 
ي موالنا در سماع و در پشتش  گوینده

 گوز داشت
239 145/3 

ت او موالنا دست بر پش
کشد در حال قد او  می

 شود بالیده می

با لمس کردن -شفا دادن به بیماران 
 -دست

40 
تیري جهت ساختن سقف صفحه 

 کوتاه است و بدل آن در شهر پیدا نشد
242 153/3 

موالنا حضور میابد دست 
بر تیر مالیده بزرگ 

 شود می

 شفابخشی با دست

41 

هوال خان با لشگري به بالد روم هجوم 
مریدي به خاطر . ها کرد و خرابی.کرد

گوسفندانش مشوش شده که چه کند، 
 آید نزد موالنا می

255 166/3 

موالنا شیري را جهت 
حفاظت از گوسفندان او 

 گمارد در مقابل مغول می

 فرمانبرداري حیوانات

42 

لشگر مغول قونیه را محاصره کرده 
خواند  موالنا در مقابلشان نماز می

ر باران او را ولشگر مغول قصد تی
 .دارند

258 167/3 

ها  از هیبت موالنا دست
بسته واسبی پیش نرفت 
 .نتوانستند حمله کنند

 هیبت

43 

موالنا از میان خانواده غایب شده، بعد 
از مدتی کراخاتون اورا در حال نماز 

 بیند و پاهایش گردآلود است تهجد می

262 171/3 
موالنا به مصاحبت یکی از 

 رود عبه میصاحبدالن به ک
 الزمان االرض وطی طی
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44 

بیند  اي می جوانی در وسط بادیه خیمه
که مریدي به عشق موالنا ساخته حلوا 

 .پخت جهت افطار موالنا می

263 172/3 

موالنا در بادیه حضور 
یابد وجوان را به دمشق  می

کند و هر  راهنمایی می
روز یک بار از آن بادیه 

 کند عبور می

 همان

45 
ی به البه از موالنا گلخن ت اب حمام

 خواهد چیزي می
265 173/3 

موالنا دهان او را از زر 
سرخ مضروب و مسکوك 

 کند تازه پر می

 آمدن زر از غیب

46 
شخصی مریض از بیماري خود نزد 

 کند مواالنا شکایت می
272 181/3 

موالنا دعایی 
نویسدمریض از آن  می

 یابد آب خوده و شفا می

 شفا دادن

 182/3 272 ک به مردمکم 47

در دانه سیر یا بر سه دانه 
نویسد و  بادام دعا می

 یابد محموم شفا می

 شفا دادن

48 

هنگام سوال  شیخی از موالنابی
و سه بار . پرسد که فقر چیست می

 دهد موالنا جواب نمی. کند تکرار می

278 190/3 

شیخ به خاطر بی ادبی که 
در حضور موالناکرده بود 

ب زخم از عالم غی
 میرد سه روز بعد می.خورد

 آنکه با عالم باال در ارتباط است

49 

نسا خاتون که رابعه عهد خود بود از 
موالنا جهت رفتن به حج اجازت 

گوید  موالنا در جواب می.خواست
سفري مبارك است امید است با هم 

 باشیم

288 203/3 

نساخاتون در شب کعبه 
بیند که بر  معظم را می
ا طواف باالي موالن
 کند می

آنکه جمادات از او فرمانبرداري 
 کنند می

50 

موالنا به دیر افالطون که در دامن کوه 
است رفته و به غار جایی که آب سرد 

 رود آید می از آنجا بیرون می

294 208/3 

موالنا هفت شبانه روز در 
غار، میان آب سرد 

ماند بعد شورکنان  می
 آید بیرون می

 طبیعی آزار نرساندن عوامل

 216/3 299 بی علت 51

خدا بنیاد ایجاد عالم را بر 
این عالم . وي نموده است

ازکی و چون و تا کی 
 خواهد بود

گذردپس با عالم  آنکه از مقام سماع می
 کند باال صحبت و مکالمه می

52 

بیند که  منکري موالنا را در خواب می
کند سه بار این  پایش را مغمزّي می

از خواب بیدار  بیند خواب را می
306 224/3 

موالنا در آنجا حضور 
یافته وقایع عالم خواب را 

گوید و او مرید  به او می

دیدن عوالم حسی با وجود موانع، 
 آگاهی از خواطر
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 شود می شود می

53 

درویشی وفات یافت و موالنا پاي 
اي  مبارك را در گور او گذاشته و نعره

 خیزد  زند و تبسم کنان برمی می

324 250/3 

نکیر و منکر را از عذاب 
کند که او  درویش منع می

 ازان ماست

 شود آنکه به عالم دیگر مشرف می

54 

هاي  دانشمندي جهت امتحان، سوره
 -در سماع-سجده دار براي موالنا

خواند و موالنا در هر آیه سجده دار  می
کند  کند دانشمند گمان می سجده می

 اتفاقی است

327 253/3 

نیت او باخبر شده  موالنا از
ها  گوید این سجده و می

اهل عادت نیست و دیگر 
 مردان خدا را امتحان نکن

 آگاهی از خواطر وضمایر

55 

داماد معین الدین در مدرسه 
کند گرسنگی غلبه  موالناخلوتی می

کند و در خانه یاري طعامی تناول  می
 گردد می کند و به حجره بر می

327 254/3 

سوراخ موالنا انگشت در 
گوید  کند و می حجرهمی

از این حجره بوي برنج 
 آید نه ریاضت می

 همان

56 

مریدي مریض شده و تمامی اطبا از 
کنند موالنا به  صحت او قطع امید می
 رود عیادت او می

328 255/3 

کند سیردانها  اشارت می
حاضرو در سیرکوب 

دهند و  کوفته به او می
 یابد بهبود می

ر او آشکار و آنکه عالم گیاهان ب
 داند خاصیت آنها را می

57 

یاري از غلبه خواب بر او به موالنا 
شیر خشخاش : گوید شکایت موالنا می

بیرون آورده بخورد به کلی خواب 
 شود دو باره نزد موالنا زایل می

329 256/3 

موالنا دست بر سر او 
کشیدهاز آن مرض 

 صحت یافت

آنکه عالم گیاهان بر او آشکار و 
داند، شفا دادن به  آنها را می خاصیت

 بیماران

58 

گوید از  موالنا بر بام مدرسه حقایق می
میان اصحاب یکی آهی کشیدبزرگی 

این یک بیماري (از کبار گفت علّی،
ببینیم : موالنا از سر غیرت گفت) است 

 شود که را علّت واقع می

330 257/3 

بحکم الهی آن شخص 
علتی حاصل شدچون 

یافت و توبه کرد صحت 
 مرید شد

رسد که اگر به اذن  انکه به مقامی می
 شود خدا بگوید بشو می

 258/3 331 گیاغاتون مغول قصد حمله به قونیه 59

موالنا به خواب یرلیغ 
. کند رفته، او را منع می
 یرلیغ مرید شد

 جذب قلوب دشمنان

60 

موالنا در مجلسی بر منبر حکایتی از 
ر گوید حضور خض خضر و موسی می

 در مجلس موالنا و تأیید سخنان موالنا

333 259/3 
 

 ارتباط با عالم غیب

61 
شیخ االسالم پیامبر را در خواب 

بیند که موضعی براي موالنا معین  می
335 260/3 

وقایع عالم خواب تماماً در 
دهد موالنا  واقع روي می

 آگاهی از خواطر و ضمایر
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در جایی : گوید می گفت کرده و موالنا معانی می
 ندنشینم که فرمود می

62 
گوماج خاتون با عیال خود در سراي 

 شود قدیم نشته و موالنا وارد می
335 261/3 

آنها را از ریختن سقف 
 کند آگاه می

داندو از غیب  شدنی را قبل از شدن می
 دهد خبر می

63 

مستی عظیم بر موالنا غلبه کرده موالنا 
سه ار اول روز تا وقت عشاء بر بام مدر

 کرد آمدوشد می

335 264 

در اثناي سیر پا بر هوا 
شود  گذاشته غایب می

ریگ حجار در کفش و 
به چشم هر که سوده 

خوش شد و هر رنجور 
 شفا یافت

 طی االرضو طی الزمان

64 

الدینِ طبیب در خلوتخانه خود  اکمل
ها بسته است تریاق فاروقی  که درب

 ساخت می

336 265/3 
حضور موالنا وغایب 

 دنشش
 همان

65 
پروانه از محمد خادم ابریقی خریده در 
 کنار مستراح به انتظار موالنا ایستاده

338 267/3 

او غایب شده و ابریق پر 
است مردم او را در راه 

بینند که به  مسجد مرام می
 رفت تعجیل می

 همان

66 
عثمان گوینده، مفلس شده، براي 

 آید دستبوسی نزد موالنا می
340 271 

ا بشارت لقمه چرب موالن
دهد و  را در همان روز می

 شود همان می

 آکاهی از غیب

67 
بعد از وفات مریدي موالنا یک شبانه 

 روز بر سر گورش بود
342 272/3 

مالئکه عذاب را از او دور 
 کند می

 سفر به عالم غیب

68 

موالنا در منزل بهاءالدین چیزکی براي 
خوردن خواست ولی او غذایی نداشت 

 نا دیگ خالی را خواستموال

342 273/3 
دست در دیگ زد و پر 

 برنج شد

کند زیاد  آنکه غذاي کم لمس می
 شود می

69 

در حمام مساحن خود را اصالح 
کرده مریدي و در دل آرزوي  می

 .کند داشتن مویی از موالنا می

343 274/3 
شود و  موالنا آگاه می
 دهد مویی به او می

 آگاهی بر ضمایر و خواطر

70 

موالنا از ازدحام خلق سه روز در 
ماند جسم او در نهایت  خزینه حمام می

 .ضعف

344 276/3 
مستغرق تجلیات بارقات 

 .وصال گشته بود

آنکه نوري شور افکن بر او ظاهر 
 شود می

71 
سازد براي عدم تردد،  طبیبی تریاقی می

 .درها را قفل کرده
347 278/3 

باز شدن در قفل شده و 
 موالنا حضور و غیبت

 فرمانبرداري اشیا

 هیبتوجود مبارکش تمام  285/3 353در حمام خلوتی کرده و از حد بیرون  72
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صحن خلوت را پر کرده  .ماکث شد
 .اي زد بود و نعره

73 
ي موالنا  یاران براي موالنا نماز جنازه

 .خوانند  را می
354 286/3 

روحانیان و رسول و 
فرشتگان در نماز حضور 

 دارند

 باط با عالم غیبارت

74 

امیرجیکی از مریدان، جهت رفتن به 
دمشق اجازت خواست طلب استمداد 

 .کرد و روانه شد

355 289/3 

موالنا در دمشق بر سر 
کوشکی با دست به او 

اشارتی کرد و او بیهوش 
 شود می

 درنوردیدن مکان و زمان

75 
نهنگ جهت رهایی از دست صیادان 

 خورد میبه روان مقدس موالنا قسم 
368 300/3 

 

تبرك با نام موالنا وفرمانبرداري 
 حیوانات از او

76 

موالنا باجماعتی به تفرج در باغ و 
مساجد بیرون آمده بود موالنا در برابر 

 .سنگ آسیاب به چرخ درآمد

370 301/3 
 وحب از سنگ صداي س

 شنود قُدوس می

آنکه مقام فهم وشنیدن آیات الهی از 
شودپس  ارزانی میطرف خدابه او 

 شنود سخن گفتن جماد را می

77 
-گوید خُطاب نیکو تهیه  به مرید می

 دهد کند و آن را به سگ می
373 307/3 

ي سگ رابسمع  حق ناله
 رساند موالنامی

 همان

78 

شمس الدین در خانه خود آزوي 
کند بعد از ساعتی  ثروت قدیم را می

نزد پروانه رفته از ناگاه سه هزار درم 
 دهد او می به

377 309/3 

موالنا که از ضمیرش خبر 
داشت گفت این هم 

 آرزوي تو

 آگاهی از خواطر و ضمایر

79 
هفتان نزد او آمده براي بردن یکی از 

 دهد محبان اجازه را به آنها می
378 310/3 

سقائی بعد از این ماجرا 
 شود غایب می

 مراتب قطبیت بر او آشکار است

80 
اولیا بود، موالنا دانشمندي منکر حال 

 برد او را به خلوتی می
380 314/3 

کوه عرفات را به او نشان 
 دهد می

دیدن عوالم حسی با وجود موانع، 
 آگاهی از خواطر

81 
موالنا جالدي را زیارت کرده و عزّت 

 نمود
384 316/3 

که (روح یکی از اولیا را 
روح خود را به جالد داده 

 در او دید) بود

 ارتباط است با عالم غبی در

82 
موالنا در صحن مدرسه در شب سیر 

 فرمود می
384 317/3 

حضرت موالنابر نور سبز 
راکب شدخ اندك اندك 

 رود جانب روزن باال می

 شود آنکه به عالم غیب مشرف می

83 
کند براي  کیمیاگري قصد قتنه می

 زند خواباندن فتنه دست به کرامت می
388 320/3 

دست بر استون زده چون 
 درخشد آفتاب می

 تغییر ماهیت اشیا

84 
یاري در مجمع اکابر سخنی نگفت 
 339/3 403موالنا علت را پرسید گفت مجمع 

موالنا می گویدتو دهان 
 بستن و گشادن تکلم دیگرانکردي ما خود  باز می
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 گفتیم ها می گفتن اکابر بود متوهم شدم

85 

موالنا قاصدي جهت رساندن مکتوبی 
پرسد  فرستد قاصدمی پیش پروانه می

اگر به زبان پیغام پرسند چه گویم 
 گوییم گفت تو دهان باز کن ما می

403 340/3 

به دلیل تصرف موالنا بر او 
چندان حقایق گفت که 

 خود شد بی

 همان

86 

هاي بس  الدین با جامه اکمل
نفیسزیارت موالنا رفته و در ضمیرش 

هاي زنانه نزد مردان  گذشت با جامه
 .دمحق چون آم

404 341/3 

موالنا در گوش او 
گوید اعتبار ما به جامه  می

 نیست خجالت نکش

 آگاهی ازخواطر و ضمایر

87 

موالنا از فاطمه خاتون طلب ماست 
کرد،گفت هست وي ترش است، زبان 

 زند آبله می

404 343/3 

قرب ماهی افطار نکرده 
بودنان کپک زده دز آن 
ریخت و خورد همه را 

 خورد

 دن عوامل طبیعیآزار نرسان

 348/3 405 علت بی 88

پیش بینی چگونگی 
ساختن مزار او و به دست 
 چه کسانی و با چه چیزي

 آگاهی از غیب

 365/3 417 عروج پروانه در عالم ملکوت 89
پروانه موالنا را بر باالي 
 عرش مجید ایستاده دیده

 شود آنکه به عالم غیب مشرف می

90 
اران فرمود موالنا در مجلسی در میان ی

 از این یاران ما هیچ کاري نیاید
421 369/3 

به آن عالم روم تا جهت 
ایشان درجاتی مهیا کنم 

تا یاران را مشکالت 
 عقوبت نباشد

 همان

91 

موالنا فتوایی نوشته به خدمت قاضی 
سیواسی  چون مطالعه کرد . سیواسی

 آن را قبول نکرد

421 371/3 

موالنا در حال بر او مصور 
گفت مسئله در شد و 

همان صفحه است که 
 اي کاغذ فتوي را گذاشته

 دیدن عوالم حسی با وجود موانع،

92 

قطب الدین دانشمند با چندي از یاران 
براي امتحان چند پاره کتب غریب و 
نکت عجیب اختیار کرده نزد موالنا 

 رفتند

422 372/3 

با دیدن موالنا تمامی 
ها از دلشان پاك  سوال

نا تمام شده وسپس موال
سواالت را تقریر و پاسخ 

 داد

 آگاهی بر ضمایرو خواطر

 373/3 424 ماردینی در جواب مسئله اي فرو ماند 93

موالنا به خواب او رفته 
وجاي جواب را در کتاب 

 گوید و صفحه به او می

 همان
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94 

کسی پسر را نزد موالنا براي مداواي 
چشم برده در ضمیر پسر گذشت که 

خود نتواند درد دیگران  اگر او معالجه
 را چگونه تواند

426 375/3 

آب دهان بر چشمان او زد 
شود و  ها منور می و چشم

 ي پسر پاسخ به شبهه

 شفا دادن، آگاهی بر ضمایرو خواطر

 376/3 427 آزردگی از قوم حلب 95

فرمود باید از اینجا سفر 
کرد که مغول حمله 

 کند می

 داند شدنی را قبل از شدن می

96 

در راه شام ساربان اشتران اصرار 
کرد در منزلی نزول کنند موالنا  می

 برد مخالفت کرده و او را به زور می

428 377/3 
آگاه بودن از اینکه لشگر 

 رسند مغول به آن منزل می

داندو از غیب  شدنی را قبل از شدن می
 دهد خبر می

97 
پیامبر به خواب صدر الدین آمده و 

 دکن حل مشکالت او می
428 378/3 

در بیداري موالنا در 
جاییکه پیامبر نشسته بود 

نشیند حل مشکالت را  می
دوباره با همان لفظ پیامبر 

 کند بر او مقررمی

 آگاهی از خواطر و ضمایر

98 

جماعتی از فضال در راه آمدن به قونیه 
بودند در ضمیر مسافران خیال حلوا 

 سرزده

432 381/3 

 به یاران فرمود جماعتی از
رسند و از ما  سفر دور می
 خواهند حلوا می

 همان

 405/3 442 از صحبت اهل تنش سرما یافته بود 99
هفت شبانه روز در خزینه 

 حمام نشت
 آزار نرساندن عوامل طبیعی

 406/3 442 علت بی 100

ده روز در آب گرم با سیر 
کند چهل روز  افطار می

دیگر سماع مشغول بود 
 اصالً چیزي نخورد

نخوردن و ننوشیدن براي مدت تحمل 
 طوالنی

 422/3 453 بی علت 101
هفت شبانه روز در خزینه 

 حمام نشت
 آزار نرساندن عوامل طبیعی

102 

کمال قوال، در سماع درضمیرش 
گذشت که عجب ما تا کی قوال 

 اندازیم

445 423/3 

مشتی خاك برگرفت ودر 
دف او ریخت دفش پر زر 

 گشت

 آگاهی از خواطر و ضمایر

103 

موالنا در مجلسی باجمع اصحاب نشته 
بودند و مصباح اهللا به زیارت موالنا 

 میاید

456 426/3 

فقط موالنا مصباح اهللا را 
خیزد و به او  بیند، برمی می

 گوید مرحبا می

آنکه از مقام سماع باال رفته پس با عالم 
 کند غیب مکالمه می

104 
مخلصی براي رفتن به حج اجازت 

 شود سته راهی میاستعانت خوا
461 432/3 

در هر منزلی و مقامی و 
شهري موالنا بر آن 

 الزمان االرض و طی طی
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 شود شخص مصور می

105 

بان صادق به چند جا براي  موالنارا مح
سما دعوت کرده بودند همه را اجابت 

فرمودهوتا صبح به نماز مشغول 
 شود می

462 434/3 

در همه مجالس حضور و 
. ندهپاکفش او جا ما

هرکس در آن آب 
 گیرد خورد شفا می می

الزمان، شفا دادن  االرض و طی طی
 بیماران

106 

ثریانوس که هنوز مسلمان نشده در 
بیندکه پاهایش را  خواب موالنا را می

داند چه -کند ولی نمی مغمزي می
 کس است

463 435/3 

در بیداري موالنا او را 
گوید از زحمت  دیده ومی

زي دوشینه چونی و رو
فرجی بر روي او انداخته 
از دست جالدان نجات 

 دهد ا می

 آگاهی بر خواطرو ضمایر

107 
یاران از خساست منعمان لئیم به موالنا 

 دهند خبر می
469 443/3 

دبوسیان : گوید موالنا می
مالش خواهند گرفت و 

 شود-همان می

آگاهی از .شدنی را قبل از شدن میئاند
 غیب

108 
تار شده وموالنا یاران در کشتی گرف
 کنند موالنا می

474 449/3 

موالنا بر روي آب ایستاده 
دست دراز کرده گشتی را 

 دهد نجات می

مستحاب الدعوه بودن، راه رفتن بر روي 
 آب

109 

یاري از باغ دوست بدون کسب اجازه 
آورد  براي موالنا انجیر می

آورد و  خوردانجیر خریده شده می نمی
 خورد موالنامی

484 460/3 
انجیر بی اجازه آورده 

 خورد شده را نمی
 محفوظ بودن از خوردن حرام

110 

کسی از یاران پنهانی به دوستش 
گوید در خانه گوشت و نان نداریم  می

 و موالنا درسماع بود

486 462/3 

دست از زیر دامن بیرون 
کرده مشتی سیم نو بر دف 

 ایشان بریخت

 آمدن زر از غیب

 463/3 487 علت بی 111
چهار شبانه روزدر زمستان 

 زیر آب سرد
 آزار نرساندن عوامل طبیعی

 464/3 488 علت بی 112
هشت شبانه روز در سماع 

 .و هیچ افطار نکرد

تحمل نخوردن و ننوشیدن براي مدت 
 طوالنی

113 
فقها در مجلسی مشغول خواندن فقه 

 .هستند
510 495/3 

حضور آنان و غایب 
 .شدن

 االرض طی

114 

نه پروانه سماع بود پروانه در در خا
: گوید گوش شرف الدین ولد می

 .حضرت موالنا را ساعتی نگه دار

542 526/3 
غزلی براي جواب پروانه 

 .گوید می
 آگاهی از خواطر
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115 

صحراي قونیه را فروگرفته  لشکر مغول
یکی از اصحاب نگران گندمهایش بود 

 .اندازد فرجی موالنا را بر روي آنها می

549 527/3 

مغوالن به خاطر فرجی 
موالنا گرد گندم او 

اي تلف  نگشتند و کاه تره
 .نشد

 هیبت

116 

پرسد طبق آیه  راهبی از موالنا می
اگرخدا همه را برآتش خواهد 

انداخت دین شما به دین ما چه ترجیح 
است موالنا پیلون سیاه او را در میان 
 .فرجی گذاشت و درآتش انداخت

551 539/3 
ا پاکیزه پیلون فرجی منق

 .سوخته و ناچیز
 همان

117 

خواجه اي مخفی در گوش شیخ خود 
که پسر من بعمل به خدا :گوید می

شیخ . خواهد رسید یه به وسیله موالنا
 .هیچ نگو : گوید می

553 541/3 

آن فرزند : موالنا گفت
اول به خدا رسید آنگاه 

 .مرید موالنا شد

 آگاهی از خواطر و ضمایر

 544/3 557 والناخلوت م 118
ده شبانه روز اصال افطار 

 .نکرد

تحمل نخوردن و ننوشیدن براي مدت 
 طوالنی

119 

موالنا با اصحاب در باغ چلبی و 
خواهم  می: گفت. سماعها کردند

 .خانقاه ضیا الدین ازآن چلبی باشد

558 545/3 
خبر مرگ ضیاءالدین 

 .آمد

آگاهی از .داند شدنی را قبل از شدن می
 غیب

120 

در ذهن ماردینی که منکر سماع بود 
گذشت که چرا موالنا به این عمل 

 .پردازد می

560 549/3 
موالنا جواب شبهه او را 

 .دهد می
 آگاهی از خواطر و ضمایر

  
 

در کراماتی که افالکی براي موالنا نسبت داده است کمتر با کرامات عجیب و  شود یمهمان گونه که در این جدول مشاهده 
 - ي عارفان پیشینها تیحکاو چه در  نیالعارف  مناقبچه در کتاب  -بیشتر این کرامات که بسامد باالیی دارند  میشو یموبه رو شگرف ر

و مجهز  اند گرفتهشامل اطالع از گذشته و آینده، اشراف بر ضمایر و خواص پنهان موجودات است، که بر پایه تسلط به علم باطن شکل 
که این هم از عمده  باشد یمبخشی هم مربوط به درنوردیدن راههاي طوالنی در زمان کمتر . طبیعی است بودن عارف به آن کامالً

و بخشی، تحمل نخوردن و ننوشیدن براي مدت . شود یمکراماتی است که به برخی از عرفا نسبت داده شده است و طبیعی تلقی 
در . نقش ریاضت ومجاهده در زندگی صوفیان گاه امري ممکن بوده استبا توجه به  ها کرامت، که این گونه شود یمطوالنی را شامل 

بنابرین یا توجه به . شود یمي عجیب مربوط ها شکلاین میان بخش اندکی هم به ارتباط موالنا با عالم ماوراء و ظهور و تجلیات به 
 مینیب یمو همچنین با نظري به این کرامات  اند قوعالوکه بیشتر این کرامات ممکن  میشو یمکرامتهاي نسبت داده شده به موالنا، متوچه 

  ي آن در حکایات عارفان پیشین نیامده باشدها نمونهافالکی کرامتی رابه موالنا نسبت نداده است که 
  

  یی از کرامات ذکر شدهها نمونهتوصیف و تحلیل 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٢٤ 
 

ي گفته شده شامل ها کرامتنزدیک یک سوم .مطابق روایات مندرج در جدول کرامات موالنا از نظر انواع به این ترتیب است 
و بقیه . است که به هیچ وجه قابل بررسی و تجزیه نیستند...) اطالع بر خواطر، آگاهی از غیب، ارتباط با عالم غیب و (کرامت ذهنی 

 شود یم...) ی و ،تحمل نخوردن وننوشیدن، آزارنرساندن عوامل طبیعاالرض یط(مربوط به کرامتهاي عینی و ملموس و داراي مصداق 
ي عینی و ذهنی این کتابت قریباً نصف به نصف ها کرامتکه (که با مقایسه حکایات کرامتی افالکی با حکایات کرامتی سپهساالر 

کرامات از تاثیر گذاري بر جهان خارج به تاثیر و  میشو یمکه هرچه از روزگار موالنا یا هر شیخ دیگر دورتر  میشو یممتوجه ) است 
این نکته، تالش مریدان را براي . رسند یمواز راه رفتن بر آب و در هوا به مشاهده قلم الهی و لوح محفوظ  شود یمذهنی تبدیل  تاثرات

افالکی سعی کرده با انتساب مولوي و . دهد یمرا نشان  اند گذاشتهپایداري و تثبیت هر چه بیشتر راه و نهادي که ولی و پیر آنها به جا 
و اصرار درارتباط این خاندان با غیب  )2( )97،93،73،61،60،31(یاي اسالم و شبیه سازي آنان به اولیاو انبیا خاندانش به اول

و ترسیم شخصیت روحانی و معنوي قابل احترام، روحیه معنوي  و دینی مریدان را درگیر کرده تا ) 91،82،80،72،60،53،51،48،38،2(
  .ه باشد و هم بهتر بتوانند آنها را در پذیرفتن کرامات قانع بکندي ذهن خود آوردها ساختههم تاییداتی بر 

ي اجتماع و سیاست، دستگیري و شفاعت مریدان، و مقابله با  عرصهسه عامل ورود موالنا به  توان یمبا دقت در خوارق باال 
یی و گرا جامهنا،  مردم دوستی  و ي او دانست که ممیزات شخصیت موالها کنشي فکري ومشربی  او را، زمینه ساز اصلی ها مخالفت

به ابعاد اجتمایی  سیاسی،   میتوان یم ها کنشو ما باتوجه به این  دهد یماحساس مسئولیت او در مسایل اجتمایی و سیاسی را نشان 
  .اخالقی و اقتصادي شخصیت موالنا پی ببریم

جامعه، نشان  روحانی سالطین و نیز به عنوان فرد معنوينقش موالنا رابه عنوان مشاوري امین و ي کرامتی ها تیحکابرخی از این 
) 104،20،19(و مریدان ) 49(و اشخاص به نام جامعه آن زمان ) 22(سالطین ) 74(که امرا  میکن یمدر این حکایات مالحظه  دهد یم

که موالنا تا چه حد  دهد یمشان دیدارها که مظهري از صداقت موالنا است ناین  خواهند یمبراي انجام اموري از او مشورت و اجازه 
  مورد مقبول جامعه بوده است 

حضور اجتمایی  شود یمو شعرهایی که در مجالس خوانده ) 114،106،103،102،27،18،13( شود یممجالس سماعهایی که برگزار 
خی که موالنا را فردي دور از و برخالف نظر بر کند یماین عارف بزرگ مثنوي را با شور و حال عارفانه براي مجالس عارفانه انشاد 

که موالنا همواره در جامعه روزگار خویش نقش  مینیبب یماجتماع و سرگرم عوالم عرفانی شخصی خود میدانند براساس این حکایات 
  .داشته است و همواره در بین مردم بوده است

که وي  میبر یمنند پروانه و حاکم وقت روم پی سیاسی ما آور نام، و داشتن مریدان )59،23،11(با وجود کراماتی در باره دفاع 
و قدرتی معنوي ) 11(شرکت او در جنگ. عالوه بر اینکه پشتوانه معنوي جامعه خود بوده در مسایل سیاسی جامعه خود نیزحضور داشته

، در مواقع آرام )55یا 19(نقش او را به عنوان شخص مورد اعتماد سالطین و مشاوري امین  دهد یمکه با حضور خود در جنگ به یاران 
  ..کند یممخصوصاً مناقشات داخلی و خارجی بازگو 

) 57،56،46،39(، شفاعت )108،96،67،62،53،44(،نجات ) 110،85،84،79،68،66،45،41،40،26(وجود کراماتی در دستگیري 
ي مریدان  و لطافت صوفیانه ازهاینیژه در رفع درماندگان عام مریدان، نشان از اشتیاق موالنا در عنایت و توجه به افراد جامعه خود به و

  .باشند یممصداق این قول  ها تیحکا،  در )12(، پیش بینی نیکو حالی )56،62،53(امداد و یاري، . وجود اوست
و شکاکان، در چگونگی تطبیق احوال صوفیانه ) 120،116،93،91،80،52،31،21(در دفاع از مشرب عرفانی خود در مقابل منکران 

، برخوردي کامالً  مالیم داشته و با بیانات جذاب خود و نشان دادن کرامات، در صدد جذب قلوب آنها  بوده، و  و در مواقعی )54،15(
، از او هستیم که این برخورد وي حکایات از روحیه تساهل و تسامح موالنا، و رود یمي که از مشایخ صوفیه انتظار ا سالکانهشاهد تنبیه 

از اینروست که ما در کراماتی که افالکی براي موالنا نسبت داده . کند یمه صدر او در مقابل مخالفان و منکران وسعت مشرب و سع
مواجه هستیم در صورتی که در ) شدند یمکسانی که اعمال آنها خوشایند عارف نبوده مشمول مجازات او (کمتر با کرامات تنبیهی 
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ارف، نوه موالنا آورده است پر از کرامات تنبیهی که هر تردید یا مخالفتی با ایشان را در همین کتاب افالکی کراماتی که براي امیر ع
، چنان ها قتیطرو  ها شیکي  همهي موالنا جاللدین چنان آمده است که در سلک به  رهیسمقابل خداوند قرار داده است، همچنین در 

  .ددانستن یمکه بعد از مرگش، همه او را از خود  کرد یمرفتار 
ولی با این وجود ) 68( موقیت مادي و اقتصادي  چشمگیر نداشته  دهد یمواین  نشان  شود ینمثروت و دنیاداري در کرامات دیده 

آنها در  نیتر نییپاتا ) نخبگان درباري و طبقه روشنفکران ( چنان مورد قبول جامعه خود است، که با اقشار گوناگون اجتماع از باالترین
تا به امروز در میان مردم حفظ شده و روز به نقش گسترده اجتماعی و سیاسی یی ها یژگیوشخصیت او با چنین بود اتحادي نزدیک 

   کشد یمعلم و تقوي و قدرت  او را به تصویر ) 120،116،93،91،80،52،31،21(با ذکر کرامتهاي. روز رو به فزونی است
است را بیان  ترست ستهیشارا که براي صوفی و مریدان،  ها ستیناشاها و طیفی از شایست  ها کرامتافالکی با بازگو کردن برخی 

ي مکتب موالنا را بعد از او  شدهي مشابه سعی دارد اصول پذیرفته ها تیحکاوبا تکرار  دهد یمو اینها را در مقابل خواننده قرار  کند یم
 کند یماجتمایی شخصیت موالنا  این را بیان  -یی که ابعاد سیاسیاه تیحکابراي مثال او با بیان . نفوذ دهد) پیر و مرید(در باور مردم 

که رهبر معنوي جامعه براي فایده رسانی، به جامعه مسلمان و مردم به جاي کنارگیري از جامعه در امور دنیایی شرکت جوید و از 
ه حضور ناگهانی موالنا در جنگ دمشق را مشورت و اندرز به حاکم وقت براي بهبود وضع سیاسی فروگذار نباشد و با بیا ن کرامت ک

را بیان کرده و خط مشی براي رهبران جامعه  گذارد یمضرورت حضور پیر و تاثیري که بر مردم  با حضور در میان آنها  دهد یمنشان 
   دهد یمخود 

ي گوناگون از اهانت ها شکل، )58(، سخنان درشت در حق او )55،19(ی به راي فرمان موالنا توجه یبدر مقابل با بیان کراماتی مثل 
، و بیان نتایج ناگوار براي این اشخاص که جنبه تنبه براي )48(ي مالزمان وکسان در حضور او ها یدرشت، برخی )3،2(نزدیکان او 

این  دکن یمبراي مریدان ملزم ) 3(را چه در زمان حیات و چه در زمان بعد از مرگ اوپیر مریدان موالنا داشته حفظ ساحت معنوي 
  دهد یمکارکرد تعلیمی کرامات را نیز نشان  ها نمونه
آزار نرساندن عوامل ( ، ) )119،114،102،8(تحمل نخوردن و ننوشیدن براي مدت طوالنی (افالکی با بیان کرامتهایی از نوع . 
ي صوفیه، براي و عروج به ها اضتیر، در صدد است مهمترین تعلیم عرفان، مبارزه با نفس را که جزو ))103،101،89،50،16(طبیعی

ي مشابه آن را اصلی براي اهل تصوف ذکر کرده و مریدان را براي ها نمونهمقام  باالي طریقت بوده را متذکرشده و با تکرار 
  . ي صوفیانه تشویق کندها اضتیر

را آواز مرغان  و آواز ددها  و  یاد آور آموزهاي صوفیانه در تذکره االولیا  عطار است که هر دعوي سماع کند  و او) 76(حکایت 
  ). 308: 1376نیشابوري(از باد او را سماع نبود در دعوي سماع دروغزن است 

  
  : گیرينتیجه

ي کرامتی مناقب العارفین منبعی غنی براي فهم آرمانی سازي شخصیت موالنا ها تیحکادر این بررسی اجمالی نشان داده شد که 
و  شود یمن حکایات هم چنین منبعی از اطالعات براي شناخت تاریخ اجتمایعی و اقتصادي عصر تلقی ای. گذارد یمدر اختیار خواننده 

به عنوان کتاب  کند یماز این روي مناقب به همان اندازه که از شخصیت عرفانی شیخ، شخصیتی روحانی و قابل احترام ترسیم 
که چرا شماري از کرامات افالکی براي  رسد یماین سوال به نظر  و بالخره شود یمراهنمایی در عرفان عملی در روزگار خود مطرح 

ي ها تیفعالی که بعضی از آنها به حدود مرزهاي قدرت سیاسی یا رسدکرامات یمدهد  این گونه افراطی به نظر -موالنا نسبت می
بیشتر محصول مستقیم استغراق در  اگرچه کرامات کنشی ماوراء طبیعی است اما شماري از کرامات صوفیه شود یماجتمایی وي مربوط 

  . ي طوالنی استها اضتیراعتقادات و عبادات و نیز ممارست و 
 

  پی نوشت 
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مجله  .»دو تقسیم بندي قدیم کرامت صوفیه«.  1385.شهرام آزادیان: به. ك.براي اطالع از تقسیم بندي انواع کرامات ،ر )1(
  .57ش . دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

ي هریک از بندها در داخل پرانتز  ذکر شده  شمارهه دلیل کثرت ارجاعات به جدول در بخش تحلیل کرامات،فقط ب )2(
  .است

  منابع 
  نشر فرهنگ اسالمی: تهران. چاپ دوم. ابعاد عرفانی اسالم  دکتر عبدالحمیدي گواهی) 1275(آن ماري شیمل 

  .دنیاي کتاب:تهران . چاپ دوم. دوجلد. به کوشش تحسین یازیجی.مناقب العارفین). 1362(افالکی 
  توس:تهران.چ اول.به تصحیح علی فاضل. انس التائبین). 1368.(احمد جام

  انتشارات دنیاي کتاب: تهران. آسیاي هفت سنگ).1367.(باستانی پاریزي
  .ي شکور:قم .چاپ چهارم. کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد).1373. (حسن بن یوسف نیالد جمالحلّی ، 

  علمی :تهران. چاپ هفتم.فرهنگ اشعار حافظ). 1373.(رجایی بخارایی، احمد علی 
  نشر نی: تهران.چاپ چهارم . میناگر عشق شرح موضوعی مثنوي معنوي).1385.(زمانی، کریم 

  چاپ هشتم، ، انتشارات اطالعات . شرح جامع مثنوي معنوي).1383(زمانی، کریم 
  نی،انتشارات امیر کبیرسرّ). 1370.(زرین کوب،عبدالحسین

  انتشارات سخن : تهران. تصحیح و تعلیقات محمد افشین وفایی. رساله سپهساالر).1385.(سپهساالر فریدون بن احمد
  دارالکتب الحدیثه : مصر. عبدالحلیم محمودو طه عبدالباقی سرور:به اهتمام. اللمع فی تصوف. م)1960.(سراج طوسی، ابونصر

  فردوس:تهران. سبک شناسی نثر ).1376.(شمیسا، سیروس
مکتب االعالم االسالمی . [ بی جا].با مقدمه محمد جواد الحسینی الجاللی. تجرید االعتقاد .ق.ه) 1407.(طوسی، خواجه نصیر الدین

 ،  
بنیاد  انتشارات. به کوشش حسین خدیوم جم. ترجمه مویدالدین محمد خوارزمی. احیاء علوم الدین). 1359(غزالی، محمد ابوحامد 

  فرهنگ ایران
  چاپخانه شرکت .چاپ سوم.ي رساله قشیریه،تصحیح مرحوم بدیع الزمان فروزانفر ترجمه).1367. (قشیري نیشابوري، ابوالقاسم 

  انتشارات علمی و فرهنگی 
  انتشارات سروش: تهران. چاپ دوم . تصحیح محمود عابدي.کشف المحجوب). 1366(جالبی هجویري

سازمان لغت نامه . زیر نظر دکتر جعفر شهیدي و دکتر محمد معین. لغت نامه علی اکبر دهخدا).1345(گروهی از نویسندگان
پژوهشگاه :تهران. چاپ سوم.ترجمه و توضیحات دکتر توفیق سبحانی. ، موالنا جاللدین زندگانی، فلسفه1375گولپینارلی، عبدالباقی، 

  .علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
  اطالعات: تهران. چاپ دوم. تصحیح محمود عابدي. نفحات االنس جامی). 1373(جامی، شیخ عبد الرحیم 

  انتشارات اساطیر چاپ اول: تصحیح محمد روشن،  تهران. شرح التعرّف).  1363.( مستعملی بخاري
  ي حسن الهوتی،تهران، نامک چاپ اول ترجمه، موالنا دیروز تا امروز شرق تا غرب،13:دین لویس، فرانکلین

  آگاه : تهران. چاپ پنجم. مقدمه و تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی. اسرار التوحید).1381.(محمدمنور، 
  تهران. 2چ. به تصحیح رنولد ألن نیکسون. تذکره االولیا). 1374.( نیشاپوري،عطار

قدس رضوي  انتشارات بنیادپژ وهشهاي آستان. ترجمه سید محمد صادق عارف. تصوف و تشیع) 1369( هاشم المعروف الحسنی
  مشهد چاپ اول 
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٢٥٨  

  سرایی پیش از فروغزنانه
  

  1فر لیال شکوه
  چکیده

 به شدن تبدیل مراحل دنیا سراسر در که ایران در تنها نه که بحثی .امروز است انتقادي ادبیات از بخشی شعر، در زنانگی یا زنان شعر
در بیشتر این . تحقیقات زیادي انجام شده که بیشتر فروغ محور بوده انددر ایران نیز تاکنون  .گذراند می را چارچوب تعیین و نظریه یک

شود و در زمینه اشعار زنان محدودي که نامشان به عنوان یک شاعر ثبت شده  ها و کتابها زنانه سرایی با شعرهاي فروغ آغاز می پژوهش
تواند عالوه بر آنکه  تعداد آنها بسیار اندك است ، میبررسی و نقد اشعار شاعران زن ایرانی که . شود  شعري مردانه نگر توصیف می

در این پژوهش سعی  .فصل جدیدي را براي تحقیق و پرژوهش در ادبیات باز نماید.کند این دسته از شاعران را از مهجوریت خارج می
شعر تا پیش از دوران معاصر و تا قبل شده تا با بررسی هرچه بیشتر شعر زنان شاعر بلند آوازه پیش از فروغ به این پرسش پاسخ دهیم که 

از فروغ فرخزاد آیا  به واقع مردانه بوده از از توصیفات زنانه خالی است ؟ و همچنین روند حضور من زنانه شاعر طی قرون متمادي را 
  .در شعر زنان شاعر بررسی  نماییم 

  

  .شعر،زنانگی ،توصیف،معشوق شعر زنان ، جریان: ها واژه کلید

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان - ١
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  مقدمه  

 همین به. است بوده رو به رو فراوانی تحوالت با همواره خود تاریخی حیات از دوره هر در امروز تا آغاز از ایران، در زنان شعر
 در اینکه به توجه با. است بیشتر بررسی و تامل  شایسته  مختلف هاي دهه و ها سده در گوي پارسی زنان شعري جریان بر ي مرور سبب،
 در. شود شعر شناخته می در به عنوان نماینده زنانگی فروغ درواقع و است خورده پیوند فروغ نام با شعر در زنانگی اخیر تحقیقات بیشتر
 زنان و شعر زیر، جریان هاي پرسش به پاسخگویی با شعر این هاي ویژگی معرفی و ادبیات در زنان شعر تحوالت بررسی با پژوهش این

  .خواهیم نمود بررسی را پیش از فروغ آن در زنانگی

 زبان ساخت و نوآوري در چقدر شاعر زنان اند؟ بوده سرا مردانه فروغ از پیش زنان آیا شد؟ رایج زنان میان گفتن شعر زمانی چه از
  گذاشته است؟ ایران شعري جریان بر چه تاثیري نوآوري آنها و اند بوده موفق خود ویژه

ادبیات زنانه آیا . ستعمار و غرب یا محدود کننده زنان و به حاشیه راندنشان استیا محصول اادبیات زنانه، توهم است یا واقعیت 
هاي  یژگیویک سبک است ؟ آیا منحصر به زنان  است؟ آیا  باید شعر یک زن ،زنانه باشد و این زنانگی به چه مفهومی است و چه 

  .مطرح بوده استیی است که همواره در مورد ادبیات زنانه ها پرسشدارد ؟ این برداشتها و 

از  کهي از طبیعت هزاران پیوند و ارتباط دارد ا گوشههر گوشه از زندگی انسان با «نویسد دکتر شفیعی کدکنی در توصیف شعر می
یداري خود را به ما نشان بین اشود و حاصل   یمکند و در برابر آن بیدار  یماین همه پیوند گوناگون، ذهن شاعرگاه یکی را احساس 

یعت و انسان و انسان و طبیعت با طبیعت، طبیان انسان و مي ها نسبتاو از  دركیش نماي براین کوشش شاعر است اشعر زاده .دهد یم
یعت چنانکه طبي و ارتباطات زندگی انسان با طبیعت یا طبیعت با عادیم مفاهتصرف ذهن شاعر در ). 3،ص 87 ی،کدکنشفیعی (انسان

ین نوع اتواند در برابر احساس  یم کهی است ذهنین ارتباطات، ذهن شاعر تنها ا دركبرابر یداري است در بدانیم حاصل نوع  یم
  ) 21همان، ص (»یدار شودبارتباطات 

بنابر توصیف باال درباره چگونگی پیدایش یک شعر و برقراري ارتباط شاعر با طبیعت، انسان،خود و در نهایت رسیدن به یک 
یط محیعت طبارتباطات خود با  دركیداري و ببه  کهشاعرانی موفق و ماندگارند  کهیم کنیم استنباط توان یمیان آنها، مو ارتباط  درك

و این . نماید یمیگري را تاریخ نشین دی که یک شاعر را ماندگار و درک،همان اند کرده منعکسآن را در شعرشان  و  یدهرسیگران دو 
یوه خاص خود و شیان آن  به بی و واقعخود  دركید به آن برسد ، یعنی بایز نزن شاعر  کهرسد  یمدر شعر زنان به نظر  کهی است درک
یدي به تقلو به عبارت دیگر خارج شدن شعراز رنگ  ی مردساالرانه باشدفرهنگیکته شده دین عناویداري شخصی نه بی نوعیدن به رس

 هر در مرا که است چیزي تنها و است احساس از اي شعله شعر«: ویژه در بیان احساساتی که شعر را می سازدیا به گفته فروغ فرخزاد
 آن در را خود جسم و روح النهایات و هیجانات تمام شاعر که زیباست وقتی شعر یک.ببرد زیبا و رؤیایی دنیاي یک به باشم که حال

 اگر و شد قائل حدي توان ینم رهن براي اصوالً.کرد بیان باید شرط و قید بدون را احساسی هر که دارم عقیده من.باشد کرده منعکس
و این رسیدن به ادراك شخصی است که ) 19،ص 1334مجله  امید ایران ،. (»دهد یم دست از را خود اصلی روح هنر باشد این جز

  . رساند یمفروغ را به درجه اي از یک زن واقعی بودن 

ابیاتی که حتی در این که شاعر . ین دوره بر جا مانده استشعر فارسی تا پیش از قرن سوم چندان جلوه اي ندارد و تنها ابیاتی از ا
اما با توجه به سه . با آغاز رسمی شعر عروضی در ایران از قرن سوم شاهد حضور زن شاعر هستیم. آن کیست، شک و تردید وجود دارد

ر داشته ایم ؟ و قبل از اسالم وضعیت آید که آیا در این سه قرن نیز شع دهه سکوت و پیشینه چندین هزار ساله این پرسش به وجود می
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شعر به ویژه شعر زنان چگونه بوده است ؟ اولین زن شاعر ایران کیست ؟براي پاسخ به این سوال در متون کهن و کتب باستانی رد پاي 
  .شعر زنان و زنانگی در آن را پیگیري خواهیم نمود

  

  شعر زنان در دوران باستان 

اما  با شوق و . ره باستان با آنکه بسیار در انقیاد بوده و قوانین سختی بر زندگی آنها حاکم  بوده استرسد که زنان در دو به نظر می 
هاي زنانه در  هاي خود و بروز جلوه تر به بیان خواسته  وآزادانه)   65ص  79سیبرت ،(شدند ذوق بسیار از لذایذ زندگی برخوردار می

از کهن ترین آوازهاي عاشقانه در ادبیات جهان در شرق باستان و در سومر نوشته شده  گواه این گفته یکی  پرداختند، و شعرشان می
  :درمراسم  ازدواج مقدس  )shu-sin(است، براي شوهرش شوسین )Enlil(این شعر بیان عاشقانه  انلیل. است

بگذار لرزان در برابر / ا اسیر کرده اي تو مر/ دلبندم زیبایی تو عالی است / عسلم، شیر دلم / زیبایی تو عالی است/ شوهرم دلبندم 
  )68همان ،ص(شوهرم بگذار تو را نوازش کنم / تو بایستم 

اي باقی مانده از شرق باستان آمده زنان به ویژه عروسان هرگز در شرح زیبایی خود براي همسرانشان تردیدي نشان   در نوشته
وجود دارد که به احتمال زیاد به وسیله زنی   )emsel(ز زبان امه سالا باستان عبارتی شرق حکمتی درادبیات  )71همان،ص(دادند نمی

دهد که زنان شرق باستان براي بدست آوردن  این نشان می) 105همان ،ص(» سازد زبانم مرا با مردان قابل مقایسه  می«: نوشته شده است
  .  کردند هاي خود را آزادانه بیان می کردند و خواسته شرایط بهتر تالش می

 بی که یافت اشعاري توان می بیلیتیس و سافو اشعار نیز در باستان شود بلکه در یونان ین موضوع تنها شامل زنان شرق باستان نمیا
  :است شده بیان شاعران این سوي از گستاخانه موارد پاره اي در و ظریف احساسات پوشش هیچ

/ شست  خواهم نقره درحوزه را زیبایم پاي دو/ کرد خواهـم رآگینعط را خویش سراپاي/ افـکنم دام به را مـردان دل آن که براي
 کـندر دود با و/ کن  پریشان مرا گیسوان تو کنیزك/ افشرد خواهم تازه نعناع بازوانم بر/آلود مصرخواهم عبیر و تارسوس گالب با و

  )،1387 فرزاد عبدالحسین( بیـاالي

 ادبیات ومدرس آمریکایی پروفسور ایدیما، ویلت. ر زنانه وجود داشته استهاي شرقی، شع در چین  نیز به عنوان یکی از تمدن
 داستان و سرودند می منظومه نوشتند، می نمایشنامه سرودند، می شعر زنان چینی، امپراتوري در :است معتقد هاروارد دانشگاه در چینی
 روزانه کار و فعالیت وجود با چینی زنان .دهند ارتقا را ادبی هاي گونه برخی تاریخی، خاص هاي دوره در بودند توانسته آنها. نوشتند می

 رایج، ادبی هاي قالب از استفاده با آنها. آمد نمی پدید آنها کار در خللی و ورزیدند می مبادرت مکتوب آثار خلق به پیوسته شدید، بسیار
 خاص هاي محدودیت داراي که شعر ادبی قالب از حتی آنها. سازند مطرح زنان زندگی شرایط از واضحی و روشن تصویر توانستند
 به بیشتر شده، خلق اشعار دلیل، همین به. کردند استفاده روزگار، آن در مطرح اعتقادات و آرا بیان و خود موقعیت ترسیم در است،

  ) 184،ص 87پارسی نژاد،( .ساخت می مطرح را ها انسان زندگی از کاملی شرح توصیف، صورت

هجري ایران تحت نفوذ اعراب قرار گرفت و این زمان ایرانیان تحت نفوذ 21هجري و فتح نهاوند در   14ایران در با حمله اعراب به 
بخش عظیمی از ادبیات ایران باستان از بین رفت و در این میان چیزي که اثبات کند، ) 20، ،ص1،جلد 74صفا ،(اعراب قرار گرفتند 
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؛دقت کنیم،  1اما اگر به شعري باقی مانده از مانی  .گفته اند، باقی نمانده است ه شیوه شعر میشاعران زنی در دوران باستان بوده و به چ
بهاراین چنین  نوشته شادروان این شعر در رساله مانی،. شاید بتوانیم این که شعر در دوران باستان در میان زنان وجود داشته اشاره کنیم

  :آمده است  

وازنـد / یهاوازند شاد ياو یوانبام یمروان/ درخت ياو ياز تنوار/ روژنداد برازنـد/ ازاگ  بر یادپور ماه روشن ي یتخور خش
قطعه  ین؟ ترجمه ا]درخت[ ياو يتنورا ]هماگ؟[ یستایند/یکان،کن ي ...آواژند  یندادسر او] گونک؟[و سپ  يفرشه مرو/ ]اد؟[کبوتـر

 يمرغان روشن دل سحر/ از تنه  آن درخت یندنما یدهند و برازندگ یوشنر/ تمام برازنده، بدرروشن و  یدخورش: است ینچن ارسیبه ف
 یشستا/ دختران .....برکشندآواز ) و( یندسرود گو /مرغان » گونه«کبوتران و طاووسان و همه  یند،سخن گو/  يآواز دهند به شاد

  )107-108،ص89بهار ،(آن درخت را  ی پیکرنندهمگک

که اگر سراوینداد را ) .دختران) ؟(... خوانند آواز) و( گویند سرود(کنیکان  ي) ؟( آواژند نداداوی سر: در خط پنجم این شعر آمده
 2معین،ج(دهد معنی کنیم در یک معنا آواز خواندن و دیگر سرود ساختن وشعر گفتن است واژه سروا نیز معنی شعر می2سرود گفتن

اه نخست معناي اول سرود گفتن،یعنی آواز خواندن  در ذهن تداعی که در این شعر با توجه به فضاي شعر شاید در نگ)1313،ص84،
تواند معناي آواز خواندن  شود اما، با توجه به قرار گرفتن سرود خواند پیش از واژه آواز خواندن و همچنین معناي سرود که می

ن این احتمال را داد که معناي توا آواز انتخاب شده، می پرندگان هم باشد اما در خط سوم  این شعر براي پرندگان واژه 
  . شعر گفتن کنیکان است،و شاید این دلیلی کوچک بر شاعري زنان در عهد باستان باشد ) سرود گفتن(سراوینداد

 در ، 3تو کیو ئی هاي گی دیگرسند شاعري زنان در ایران باستان شعري ازداراي دخت، شاهزاده ایرانی است که حاصل پژوهش
 ژاپنی شاعر هاي شاهزاده از تعدادي نمونه شعرهاي ذکر و معرفی به که ژاپنی مجموعه  شعرهاي ترین کهن از یکی( 4شو مانیو کتاب

 شعري ساختار و معنی نظر از که نمود، برخورد کتاب این در161 و 160 هاي شماره شعر دو به اودر این کتاب.است ) دارد اختصاص
 شعر دو این در چه آن. بود متفاوت اند، داده نسبت او به کتاب این در را شعرها این که ر،امپراتو زن شعرهاي با ویژه به شعرها، دیگر با

 بی چینی و ژاپنی زبان در که بود شعرها این در هایی واژه وجود و دوم شعرها معناي نخست، کرد، جلب خود به را پژوهشگر این توجه
 است ممکن که کشاند اندیشه به را او که است، واژه  اوستایی دو از ترکیبی که واژه  مانسرَدهم جمله از. رسید می نظر به غریب و معنا
  . باشد ایرانی شاعر یک به متعلق اثر دو این

شماره  در توکیو چاپ مجله اورینت در م1986 سال در که 3»مانیوشو کتاب از زرتشتی خاص نام یک« عنوان با اي مقاله ،  تو ئی
 میر مسعود دکتر تالیف»افغانستان زنان شعر کتاب که به این تحقیق در منتشرنمود، انگلیسی زبان به ،پهلوي هاي مقاله مجموعه دهم 

  . است اشاره شده) ش1385( حسینی شاه مهري تالیف» عشق شهر هفت گوي پارسی شاعر زنان« کتاب در ،)ش1383( شاهی

                                                        
 صومعه هاي یرانهو از بیستم قرن اوایل در داشتند و آثارشان ترجمه و نوشتن به وافري عالقه پیروانش و وخود آمد دنیا به میالدي سوم قرن مانی در 1

 )41-42 ،ص 82، ،تفضلی آموزگار(شود یم نگهداري برلین موزه ودر کشف مانی آثار)  چین ترکستان کیانگ درسین واقع(تورفان در مانوي

  )1313ص معین( حماسی جنبه داراي دار آهنگ شعر -)،پرنده انسان( مهیج یا انگیز نشاط آواز:  سرود -1
  )2123ص 3ج معین( )دوشیزه(دختر  -2زن  -1معناي یز پسوند تصغیر  در )+زن (کن :پهلوي کنیز  kanik: کنیکان  -2
3- gi kyo ito  
4- Manyoshu 80در دهه یشناس ژاپن یرانپژوهشگر و ا 

 1A Zoroastraian proper name from the Manyosho 
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آنها  یشترکه مضمون ب یابیم ها در می نگاهی اجمالی به الالییبا . هاست قدیمی ترین شعر زنان، الالییاز محققان  برخیبه اعتقاد 
  .ها و آرزوهاي مادرانه و زنانه است رنجدردها و 
  به داشتن پسر میل
  پسرباشی خواست میدلم / بـاشـیالال عـسل  الال

  بی پناهی و تنهایی و نبود مرد خانهاز  ترس
تـو بابا درسـفر / الال ال ال خـبـرداري/که همچی بلبلی دارم/بی کس نالمباز  چرا/ دارم  بهترياز گل  که/ الال ال تــو را دارم ال
  بابات رفته شدم تـنها/ال ال ال ال گـل نعـنا/داري 
  )18ص 83 حسن لی،(

دن هاي مادرانه و گاهی زنانه، دعا و نیایش، نبود مرد خانه و در سفر بو ها، آرزوها و آرمان الالیی مضامیندر توان  میمجموع  در
اشعاري که با آنکه در مجموعه ادبیات شفاهی جانی . ترساندن کودك و خراب کردن او، و ارتباطات خانوادگی را مشاهده کرد  او،

شود و از لحاظ وزنی و شکلی نیز چندان مستحکم نیست، اما نگاه  مینام برده  نیز کودك گرفته و گاهی از آن به عنوان پیشینه ادبیات
  ) 77همان، ص . (نیز بخشی از آن است در آنها به خوبی قابل مشاهده است زنانه که مادرانگی

و  یستندآنها اغلب مشخص ن یندگانقبل از اسالم است، سرا ییکه از جنس شعر هجا یزن ها ترانهو   ها تصنیف،در  ها الالییاز  یربه غ 
 یشترزنان را ب يرد پا توان می یزنوع شعر ن یندر ا. ه استوتوسط مردم ساخته شد گوید میبه واسطه آنکه از دربار خارج شده از مردم 

  .است   یرازيش يجمله  واسونک ها زآننمود  ا یداپ
. ترانه دارد يبا وزن فاعالتن فاعالتن فاعلن که حال و هوا) یهقاف یاو  یفرد یگاه مقفا و گاه ب(است  هایی یتتک ب واسونک
 81 ي،طاهر. ( خوانند می یو شادمان یکه آنها را در مجالس عروس یرازص شهر شهستند خا هایی ترانه) Vassunak(واسونک ها 

  )4،ص
خت رُم رو کاکام ر بود بچه کاکام زن و بود غُنچِه پر نو باغ/  نو باغِ کنارِ تا بود س /چارقَد ردر حریره گ رِ ب ري و حور سکه هر/  پ 
ي از ما نازِه می ازدولت ي خُدو ري بالو چارقَ/  سد ردتم گفور بناز ره می باد فورو 28 همان.... ( ب( 

به طور  یگاه یزو زن بودن خود را ن. کشد می یرزنانه به تصو یرا با زبان يکه لحظات شاد یممواجه ا يراو یکنوع شعر با   این
  . است یچیدگیپ یچدون هو ساده و ب يزبان راو. شود می یتشعر از زبان عروس روا ینبه عنوان مثال ا کند میکامل مشخص 

دهد که برخالف آنکه به طور معمول در نوشته ما بخشهاي تاریک زندگی زنان از جمله  بررسی شعر زنان در دنیاي باستان نشان می
وجه شعر به شکل زنانه در آن زمان وجود داشته و با ت. کنیم  بردگی ، تحت نفوذ بودن ، کاال بودن وغیره  زنان در گذشته را بررسی می

نوع زنانگی در شعر زنان باستان بسیار قوي است و هرچند در این . به این که باید در هر پژوهش اصل زمان و مکان را نیز فراموش نکرد
وجود زنی . کند اما اولین چیزي را که به مخاطب خود القا می. اشعار نیز نوع تسلط مردان بر زنان و درجه دوم بودن آنها مشهود است

هایی که گاه در خدمت دنیاي مردانه است اما،  پردازد، خواسته که به راحتی به بیان خواستهاي خود می. س آن شعر استشاعر در پ
  .بیانگر زنانگی شاعران باستان در موقعیت زمانی و مکانی آنهاست

  

  زنانگی درشعر از قرن سوم

خودش را به  یددر واقع مفسر با یراز. نمود یرا بررس يو یو شخص یاجتماع يشعر هر شاعر ابتدا فضا یبررس ياست تا برا الزم
 یقاسناد ، حقا یکامل تر داشته باشد و در واقع با بررس یرا به عصر خود بازگرداند تا درک یفشتال یااو و  ینکهکند ، نه ا یکمولف نزد

 یمنظورقبل از آنکه به سراغ بررس ینبه هم) 96،ص1370ي،احمد(جهان زنده مولف را باز شناسد  یرهآمار و غ ، یخیتار هاي دادهو 
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چگونه  یراندر ا يشعر و شاعر یتکه وضع یمبدان یدبا یم،برو یرانا یدر دوران اسالم گو یزن شاعر فارس یندرشعر رابعه اول یزنانگ
؟ و کردند می یط یدرا با یرهايچه مس يبه درجه شاعر یدنرس يزنان برا یر؟خ یابوده  ادعرصه آز ینورود زنان به ا یاآ.بوده است و

  .شعر در هر قرن چگونه بوده است؟ یريآنها در شکل گ یگاهجا

کنیم، زنانی که  میدهها مرد تنها با نام چهار زن برخورد  میاندر  سمرقنديدولتشاه  تذکرهو  عوفیلباب االلباب  تذکرهبه  نگاهیبا 
  . شود را نامی از آنها برده مینه تنها به آنها چندان پرداخته نشده ،که تنها در رابطه با دیگر شع

االلباب رابعه را این  در لباب عوفیمانده اند  ها تذکره ینتر یمیکه بر صفحات قد یینامها   ،پري، جهان خاتون و مهستیرابعه، 
ي رابعه نوع ساختار جمله اي که عوفی برا)   928،ص1عوفی،ج.(گر چه زن بود اما به فضل بر مردان بخندیدي«نماید گونه معرفی می

اگر «اودر قسمت اول با اشاره به زن بودن با آوردن حرف شرط. دارد ويمرد ساالرانه  اندیشهاز  حکایت نیز دانسته که او را فاضل می
 آنکهبا  خویش تذکرهدر  سمرقنديفضل داشته است، و دولتشاه  ويبا وجود آن  کهشمارد  مینقص  نوعیرا ،  ويزن بودن » چه

کند و نوع نگاه شاعران مرد  می ويبا  عبید مطایبهدارد ابتدا صحبت از  دلپذیر نامند که اشعار میمستعده روزگار  فهظریجهان خاتون را 
بنا بر تذکره دولتشاهی جهان خاتون با خواجه عبید مناظره و مشاعره داشته است و عبید به . کشد را نسبت به شعر زنانه به تصویر می

در عهد شاه  که امیندر زمان ازدواج او با خواجه  حتیو  گیرد خارج از ادب او را به سخره میمناسبت زنانگی شعرش با لحنی 
  :گوید میبا قدر و منزلت بوده  مردي وزیرابواسحاق 
  نیستننگ  ترا از چنین قحبه اي  اي بی وفاست          جهان قحبه وزیرا

  )322ص  شاه،تدول(
ت و خواجه سلیمان بزرگ و فاضل اس: گوید کند و می میزنان  شیوهبه  شعرگوییهم به را مت سلیمانخواجه  عبید دیگر جاییدر  یا
 چنین که. شعر را زن خواجه سلمان گفته باشد این کهغالب ظن من آن است  کردبدو منسوب توان  که نیستنوع شعر را مرا گمان  این

  ).324 صهمان،(نیستروا  کردنسخن بدو منسوب 
 اینکهتعجب ندارد و با توجه به  جايداشته  نیزمشاعره  ويبا  کهچون جهان خاتون  زنیدر برخورد با شاعر  دعبی ستیزنگاه زن  البته

تنها  این)  182،ص74صفا(به واسطه احساسات زنانه جهان خاتون است عبید مطایبه کهخود اذعان دارد  ادبیات تاریخصفا در  دکتر
 گردد و با آنکه مهستی گنجه اي اولین سراینده پارسی گوي تر می گسترده شکلیبا  نیز مهستیشامل حال  کهشامل حال جهان خاتون 

با  یکبا شهر آشوب هر  آشنایی پردازان بر اثر نا تاریخ برخیو  نویسان تذکره. سروده است ،شهر آشوب رباعیدر قالب  کهاست 
. نکوهیده اندرا  ويدانسته و در خالل سخن  الابالی نادرست، او را تصوراتیو ندانسته با  نفهمیده، مهستی از شهرآشوبیخواندن 

  ) 36، ص 82محرابی(
زنان همدوش مردان در ساختن و پایه گذاشتن کاخ شعر و ادب دست داشته «گوید میصاحب شعر العجم  شبلی اینکهتوجه به  با

هاي  مدیحه) 4تا،ص ی،ب صدر کشاورز( شعرزمینه در  بارودکیرابعه  و همچنین اسنادي که نشان از ارتباط) 20، ص 86باباچاهی(»اند
 آنکهبا  که رسید شاید بتوان به این نتیجه) 322ص  دولتشاه،(و مناظرات جهان خاتون با عبید) 10، ص82محرابی،(مهستی براي سنجر

نها در محافل شعري رسیدند، ولی حضور آ هاي درباري و وابسته به آن به جرگه شاعران به واسطه تعلیمات ویژه می خانوادهتنها زنان 
حضور زنان در  یدعدموجود نداشته است و شا سديجامعه،  يو باال زمان خودشان وجود داشته و براي شاعر بودن زنان طبقه مرفه

  .از آنها شده باشد یاريشدن نام بس کمرنگباعث حذف و  نویسی تاریخعرصه 
  

 رابعه و زنانگی در شعر 
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نماییم شعر تا پیش از فروغ زنانه نیست و تقلید شعر  زنان شده معموالً با این جمله برخورد میدر بیشتر تحقیقاتی که بر روي شعر   
مردان است و این شاید یک بی انصافی بزرگ در حق زنان باشد زیرا هر شاعري را باید در موقعیت و زمان خود بررسی نمود و در 

  .مورد آن قضاوت کرد

توان باور کرد که شاعري چون رابعه یا مهستی یا جهان خاتون شاعرانه مرد انگار ومقلد بوده  آیا می.با آنچه که تا کنون بیان شد  
بیت از آثار رابعه باقی مانده که با توجه به اینکه از خصوصیات قرن چهارم کثرت شعر و از بین رفتن عمده 55اول این اینکه تنها . اند

. ه شعرهاي باقی مانده،شعرهاي مورد طبع مردان بوده که ماندگار شده اندرسد است ک به نظر می)97،ص1،ج 84صفا ،(شعرها است 
که به نظر نگارنده الزمه یک شعر . هاي از زنانگی با توجه به زمان زندگی شاعر مشاهده کرد توان رگه اما در آنچه باقی مانده نیز می

کند ،است نه آنکه تمامی اشعار زنانگی آن  مشخص میهاي زنانه که زوایه دید شاعر به عنوان یک زن را  زنانه حضور همین رگه
  . چنان بروز کند که زن در زندانی بنام زنانگی محبوس شود

گوي نیمه نخست سده چهارم هجري است که سخن وي در لطافت و اشتمال بر معانی دل  رابعه قُزداري بلخی زن شاعر پارسی 
، حارث بود،  رابعه شیفته شخصی به نام بکتاش که غالم برادرش) 115ص74صفا ،.(انگیز و فصاحت و حسن تاثیر معروف است

کنند و  که اکثر زنان نقش معشوق را در ادبیات  بازي می.  شود  واین نوعی تابو شکنی در جامعه  می. سراید شود و برایش شعر می می
کنند و بیشتر نقش  ن سوز عاشقانه بازي مییک زن کمتر نقش عاشق را دارا است و زنان داستانهاي عاشقانه نقش کمتري را در بیا

هاي عاشقانه نقش  زنان در این مجموعه. فرهاد و خسرو عاشق شیرین و وامق عاشق عذرا ست.مجنون عاشق لیلی است. معشوقی دارند
ن برتر را با آنکه نظامی در آثارش نمونه آرمانی نگاه به زن و آفرینش شخصیت ز. شود مفعولی داشته و عشق بر آنها وارد می

یابیم که   پردازد و وقتی این را در می ها بیشتر به فضا سازي دلدادگی مردانه می در وصف دلدادگی) 91، ص88حسینی، .(دارد
لیلی داستان امیر خسرو  به مناسبت آزادي زن در جامعه .مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوي را با لیلی و مجنون نظامی مقایسه نماییم 

گوید تا عمل  کند اما لیلی نظامی به مناسبت محدودیت زن در جامعه ایرانی بیشترسخن می و اراده است و عمل می هند، صاحب فعل
رابعه صحبت از عاشقی آن هم عشق به . در چنین فضایی که نشات گرفته از فرهنگ جامعه ایرانی است). 51،ص87شمیسا،(کند 

برد و به نوعی تابوشکنی اجتماعی و حتی عرفانی که با وردش به  انه پیش میکندو آن عشق را تا مرحله عارف مردي بکتاش نام می
عوفی در لباب الباب اسم وي را در میان اسماء . زند عرصه شعر که عرصه مردانه است ،آغاز شده بود، دست می

  . آورد می) 928عوفی،ص(الرجال

  ابعه خبري از تصویر سازي براي اما آنچه از شعر رابعه مانده تنها شرح حاالت عشق است و در شعر ر

  . کشد معشوق نیست و رابعه جفا کاري معشوق خویش رادر دو شعرزیر  به تصویر می

  یدرد عشق و داغ هجر و غم کش یبدان تا/ یشتن نامهربان چون خو دل ینسنگ یکیبر 

  عاشق کناد یزدتآن شدکا دعوت من بر تو/ قدر من  یپس بدان یچیچون بهجر اندر بپ

  )23،ص86 ی،ا چاهباب( 

  بگو آن ماه خوبان را که جان با دل برابر بر/  من به دلبر بر یامپ یريباد شبگ ياال ا

  بر یبرکرار در آن حصن خ یدرچنان چون ح/ یا مهرو یدارد یکدل ب يقهر از من فگند به
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  بربر از يبنهاد باشدجفا نه بس بتابدبرغم عشقت/ بر  به تابه سوزم یهم ی،ماه ومن یماه توچون

  حلقه به چنبر بر یکیز زلفت برفتد ناگه / يتا روز یدگشته بدان ام يچون چنبر تنم

  که هرگز سود نکرد کس بمعشوق ستمگر بر/ قبول دارم ینهمه غم ز معشوقم ستمگرگشته

  رخسار خوبت را بدان خوبان برابر بر یکی  /يعجزآر خود به يرا بررو خوبان که خواهی اگر

  )129تا ،ص یکشاورز ،ب( 

چنان / به قهر از من فگندي دل بیک دیدار مهرویا «در بیت دوم .آید در غزل دوم تصویر معشوق جفا کار به نظر تصویري مردانه می
تواند ناظر بر نگاه وتصویر  تصویر جفا کاري و تشبیه کار دلبر به فتح خیبر و زور بازوي مردانه می»چون حیدر کرار درآن حصن خیبر بر

به نظر تصویر سازي زنانه » تو چون ماهی و من ماهی، همی سوزم به تابه بر«رابعه باشد، یا تصویري سازي در این بیت سازي زنانه 
شاید با توجه به اشعار سنایی که بسیار از تشبیه بر . سوختن بر تابه نوعی تشبیه است که نشات گرفته از دنیاي اطراف یک زن است.است

  . برد یشده رابعه پ یاد یتزنانه ب يفضاه  به تصویر سازي و آتش بودن وسوختن استفاده کرد

   يو شد يبر آتش فرقتم نشاند/ يو شد يچشمه ز چشم من براند صد

  )384 یی،گنجور،رباعیسنا(

  یلسانآتش چو پروانه بسوزان ط نه بر  یا/ مگس تو چون یلساندارد ط که بفکن طیلسان

  )118 یده،قصیی،گنجورسنا(

یی با آتش وسوختن به صورت مستقیم روبه رو هستیم ولی در شعر رابعه این تصویر سازي در فضایی مطبخ در تصویرسازي سنا
گر محیط خانگی زندگی رابعه به عنوان یک زن است هرچند بتوان از لحاظ محتوایی در شعرهاي   گیرد و تداعی اي شکل می خانه

اما از لحاظ ساختاري بیشتر شعر رابعه شعري . و موالنا تاثیر فراوان داشته استمحتوایی که بر عطار .باقی مانده رابعه نشان زنانگی یافت
  . مردانه است

. توان دوران حکومت ترکان در ایران دانست کند و در واقع این دوره را می از اواسط قرن سوم ایران دوران پر اضطرابی را طی می
مردمی فاسد شرابخواره ،قتال بودند و تعرض به نوامیس مردم مطلب  شاهانی که برخالف تظاهر به دینداري) 161،ص 1ج 74صفا ،(

عشق مرد به مرد و . یکی از ره آوردهاي این ترکان  که تاثیر فراوانی بر شعر فارسی گذاشت)170همان ،ص.(مهمی در پندارآنان نبود
درباره این موضوع دکتر شمیسا در کتاب شاهد  که.نگاه همجنس گرایانه است که با عنوان شاهد بازي در ادبیات ایران نیز رخنه کرد 

  . بازي خود مفصل بدان پرداخته است

در چنین شرایطی و با توجه به خوي این حاکمان  با آنکه در این دوره به واسطه تعدد امرا و خاندانهاي بزرگ و رجال ثروتمند در 
ما شاهد افزایش حضور زنان ) 193ص1،ج،74صفا (شود  اهم میاین دوره وسیله بسیار بزرگی براي فزونی عدد شاعران و نویسندگان فر

هاي چون پروین و مطربه کاشغري ،قرن هفتم دخت خطیب گنجه  ها در قرن پنجم با نام شاعر نسبت به مردان نیستیم و تنها در تذکره
ختر ستی ،دختر سجستانیه،رضیه ،مهستی ،فردوس ، ،سیده بنت ناصر ودر قرن هفتم پادشاه خاتون ،دختر ساالر ،دختر حکیم کاو ،د
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خوریم که در میان آنها تنها  بر می) 24،ص 86باباچاهی،(کنجه اي ،عایشه سمرقندي ،فاضله سمرقندي،فاطمه خراسانی و کوکب 
  .مهستی نامی در ادبیات فارسی داشته و داراي مجموعه شعر است

  

  مهستی زنی شهر آشوب

با افسانه درهم آمیخته شده است وهر کس که ازاوسخن به میان آورده براین  اش مهستی از جمله شاعرانیست که تمام زندگی
تاریخ تولد و . هاي بسیاري مواجه هستیم جانبه از زندگی او با دشواري ها دامن زده، تا به آن جا که جهت یک بررسی دقیق و همه افسانه

اند وبدین  دیگر او را از شعراي دوران سلجوقیان دانسته برخی اورا از شعراي عهد غزنوي وبعضی. اش مجهول ونامعلوم است زندگی
  .اند ترتیب اورا در زمان اقتدار چهار پادشاه معرفی کرده

راینده پارسی .است 1»شهر آشوب«آنچه باعث شهرت مهستی است شیوه  گوست که در قالب رباعی شهرآشوب  مهستی نخستین س
در قالب رباعی  و با طراوت طبع، و بابیانی زیبا طبقات گوناگون جامعه رااو نخستین کسی است که با حالوت سخن .سروده است

 ) 35،ص82محرابی،.(کشانده و معرف حرف و صناعت آنان شده است

کند باید گفت که مهستی نه تنها مرد معشوق را در  شود که فروغ فرخزاد مرد معشوق را وارد شعر می برخالف آنچه که عنوان می
وشخصیتی عینی دارد و . شود جداي  از شهر آشوبهایش مرد معشوق وي احمد بن خطیب با نام در شعر مطرح میشعرش داراست بلکه  

زیسته به صورت یک داستان توسط  کند که مناظرات آن دو در همان قرن ششم که در آن می تا آنجا معشوق در شعر مهستی رخنه می
با منکوحه اش مهستی شیرین است  )امیر احمد(مناظرات او : گزیده آمده و در تاریخ)13،ص82محرابی،.(شود جوهري زرگرتالیف می

 )14همان ،ص .(مناظرات امیر احمد و مهستی بغایت مشهور است: یا در حبیب السیر آمده است

  بسوزم از درد فراق ینمگذار چن/ ا گنجه ازبهرخد یبپورخط يا

  )106همان ،ص (

  ساغرگیربه کف  نشینب برتخت طر/ بپـــذیر يگنجه پند پورخطیب اي

  )194همان ،ص ( 

. در مورد بررسی شعر زنان باید به یک نکته قابل توجه کرد. آوردن یک نکته پیش از پرداختن به  زنانگی شعر مهستی الزم است
مشکل مواجه حضور معشوق مردان در شعر فارسی است که بررسی شعر زنانه با توجه به توصیف معشوق که طبیعتا باید مرد باشد را با 

هاي پسر،امرد،خط عذار و سبزه ریش نماد  حضور آشکارواژه.زیرا در شعر مردان شاعر ما شاهد حضور معشوق  مذکر هستیم. کند می
باید دانست که مسائلی چون رقص و زلف و خال و خد و قد دامن و تیر نگاه و ساقیگري و امثال . مردانگی معشوق مرد درشعر است

بدین ترتیب فقط بخش کمی از اشعار . شده است در قدیم مربوط به مردان هم می. رسد در مورد زنان است ه نظر  میاینها که امروزه ب
  ) 10،ص81شمیسا ،. (توان در آنها به ضرس قاطع معشوق رامونث قلمداد کرد قدماست که می

                                                        
میان آمده  شهرآشوب یکی از انواع شعر فارسی است که در ان اسامی کار افزارها،حرف رایج ، و صنایع دوره اي خاص سخن به -1

  )35،ص82محرابی،.(است



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٣٦ 
 

بازي را در پیشینه تاریخی باستانی خود  اما در زمان مهستی اگر وي را همزمان با سلجوقیان ترك نژاد بدانیم که رسم شاهد
ابیاتی نیز در شعر مهستی . دارند،امکان اینکه مهستی در شعرهایش از مضمونهاي مرد محور در عشق استفاده کرده باشد بسیار است

  . استوجود دارد که گویاي تبعیت از شعر شاهدبازانه که دوران اوج گیري خود را در دوران غزنوي و سلجوقی آغاز کرده 

گذارد ودر این گونه اشعارتصویر ي که از  مهستی در شعرهاي هجو آمیز و گاه گالیه آمیزش بیشتر وجود اصلیش را به نمایش می
  :دهد زنانه ترو تصویر سازي مخاطبش مردانه تراست خود می

  نگه نتوان داشت دلگیردرحجره /  نگه نتوان داشت تیرما را به دم 

  نگه نتوان داشـت  زنجیردرخانه به / ــــربود زنجیآن را که سر زلف چو 

  )146همان ،ص(

او . کند گوید و به شرایط زنان که در دوره او بیشتر در خانه محبوس هستند، اشاره می در این شعر مهستی از روح عصیانگر خود می
و یا درابیات زیر که .کشد ال به تصویر میکه زنی ادیب و بادانش است، تاب زنجیر شدن در خانه را ندارد و این موضوع را در بیت با

  .تصویر سازي زنانه است

 درها که به نوك مژه سفتم همه رفت/  شبها که به ناز با تو خفتم همه رفت

  و هر آنچه با تو گفتم همه رفت  یرفت/ ي آرام دل و مونس جانم بود

  )149همان ،ص(

  بود یردلگ یشهبود هم یرچون پ/ بود   یرزن نوجوان اگر پ يشو

  بود یربه از پ یرزن ت يدر پهلو/ گویند میکه زنان  ینمثل است ا آري

  )188همان ،ص ( 

که .داند شود و خود او نیز  مصرع آخر را مثلی زنانه می در رباعی دوم اندیشه زنان زمانه مهستی در این رباعی به خوبی مشخص می
  . یت شاعر از اندیشه زنانه محسوب شودسعدي نیز در گلستان بدان اشاره کرده است و شاید نوعی تبع

شود و گاهی بی پروا ابیاتی  در مجموع مهستی زنی آزاد اندیش است که هرچند در برخی شعرها متاثر از شعر شاهد بازانه مردانه می
  .زنانه دانستتوان شعر اورا  شعري مردانه  هاي زنانه نیست و می با الفاظ جنسی دارد اما، شعر او خالی از لطافتها و ویژگی

  

  جهان خاتون بانوي غزل

در واقع شعر . شود شعر به واسطه همزبان نبودن حاکمان و شعرا از دربار دور می. کند با حمله مغول ایران دوران تاریکی را طی می
ه نیز در در این دور) 78،ص2،ج74صفا ،(یابد  ازدرباهاي حکومت مرکزي دور شده و بیشتر در دربارهاي کوچک و محلی رواج می
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هاي بنت البخاریه ،بی بی حیات ،جهان ملک خاتون ، دلشاد خاتون ،دولت سمرقندي ،زینب ، بانو باغبان  تذکره از هشت زن  به نام
  .که از میان آنها تنها جهان ملک خاتون شاعري پر آوازه است) 24،ص 86باباچاهی،. (اردبیلی و روزبه نام برده شده است

هزار بیت باقی مانده  15جالل الدین مسعود شاه اینجواست وبنا بر تصحیح دیوان جهان از وي بیش از جهان ملک خاتون فرزند 
است جهان خاتون اولین زنی است ك به جمع آوري اشعار خود اهتمام ورزیده و خود در مقدمه نسخه اصلی بدان اشاره کرده 

  )  3-10،ص74جهان خاتون ،.(است

 20ون شعري چون شعر دیگر شاعران هم عصرش است نگاهی به سعدي در غزل سرایی دارد و از لحاظ ساختاري شعر جهان خات
  )  8-9همان،ص. (غزل که از لحاظ وزنی و قافیه مختوا با شعر حافظ مشابهت دارد که نشان از مناظرات این دو دارد

چرا بر اساس گفته دولتشاه عبید وي را متهم به شود، شعر جهان خاتون شعر صرفا مردانه نیست  اما اگر بر اساس آنچه که گفته می  
  :شاید جواب این سوال را باید در شعر خود جهان خاتون یافت  .سراید  کند و شعري هجو آمیز براي او می زنانگی می

  به کام  یمتا از آن لب رس/  تلخ از آن دهنش یدمبس شن

  اندر جهان شدم بد نام  یکنل /از لب دوست   یامددل بر ن کام

  )328،ص74جهان خاتون ،(

گوید که این یک نوع شکستن عرف و هنجارهاي اجتماعی زمانه  یا دربیتی دیگر بی محابا از معاشقه با یار و از تن خویش می
  :است

 یزدبرخ یانکه آن هم ز م! يبا کنار آ/   مانده حجاب یرهنیمن و تو پ یاندر م

 )187همان،ص ( 

پردازد و  کشد و در توصیف ویزگی هاي شخصی خود به مبالغه می زنانه خود را به تصویر میدر جایی دیگر جهان خاتون زیبایی 
هرچند ترکیب سازي جدیدي در شعر . کند  در کنار این توصیف شخصی از عاشقان بسیار خود که از امیران نیز بوده اند یاد می

  :گوید ن خاتون از زبان یک معشوق سخن میشود اما شعر حال و هواي زنانه دارد و جها توصیف خود جهان دیده نمی

 با  دلبران  طناز  یمکه کرد/  و ناز یآمدم آن جوان یادبه 

 در جهان سرفراز يکاو بد يسر/  سروران ینـهاده بسـ یمپـا به

  به هنگام ناز یشمفدا بود پ/  التماس جهان يبد اگـرجـان

  )287همان،ص (

گوید باعث شده  که او را به زنانگی  بطه عاشقانه اش بی پروا از خود و وجودش میشاید بیان عاشقانه زنی چون جهان که در را
در قرن هشتم به واسطه افزایش فضاي زهد نماو . همان خط قرمزي که پیش از او رابعه و مهستی نیز آز آن گذشته بودند. متهم کنند

وحاکمیت ترکان  که در فرهنگ خود مرد معشوقی . گالیه دارد ها که حافظ در شعرش به آن اشاره دارد و از آن بسیار نامناسب خانقاه
  . شود تا نتوان معشوق جهان را از معشوق در شعر مردان جدا نمود شود و این باعث می  را دارند،چهره معشوق در شعر  مردانه ترمی
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توان  نوجوانی درگذشته می بیت  شعري  که در وصف دختر ناکامش سلطان بخت که در کودکی یا 47مادرانگی جهان را نیز در
  مشاهده کرد

  جان یستهشا یوهغنچه باغ طرب، م/  گلبن روضه  دل، سرو گلستان روان

  به ناکام  برون  شد زجهان   یدهکام ناد/ من   یچارهمحروم ِ شکسته دل ب طفل

  )511همان ،ص (   

 یبه ادب و هنر  دربار آنها را به پناهگاه یموريگان تتوجه شاهزاد. دانست  یمقد یاتدوره مهم در ادب ینآخر توان میقرن نهم را 
شاعر  ودر  یستاز دو یرالس یبحب یخکه در تار يبه گونه ا. یمدوران با کثرت شعررو به رو هست یندر ا کند می یلشعرا تبد يبرا

مجموعه  یاندوره و از م ینمتعلق به ااز هزار شاعر  یشاز ب یراننظم نثر در ا یخمجالس النفاس از پانصد و هفتاد و چهارشاعر و در تار
  )59،ص  74صفا ،.  ( از زنان شاعر نام برده شده است یريکث

در این دوره با توجه به آنچه که باقی مانده  شاهد نوع نگاهی جدید در شعر زنان هستیم و شعر زنان از این دوره با رشد کمی 
شود هرچند در اشعار باقی  شعر زنان و توجه به زنانگی در این قرن ریخته می کند ودر واقع شالوده  تحول در شروع به بروز و ظهور می

هاي از زنانگی در شعر هستیم که براي مثال به چند شعر اشاره  مانده از شاعران این قرن هنوز شاهد همان نگاه مردانه  مسلط با رگه
  .خواهیم نمود 

  است داريکله  بسین م زیرمقنعهبه / است  نکوکاريمن آن زنم که همه کارمن 

  است دشواريمسافران صبا را گذر به / گاه من است  تکیهدرون پرده عصمت که  

  است سرداري سزاي کالهیبه  هرسرينه / به دو گز مقنعه است کدبانو زنینه هر 

  است دیناريمقنعه تاج هزار  جايچه / گویدبه هرکه مقنعه بخشم از سرم 

  )64تا ، ی،ب کشاورز(

  :یشابورين یفیضع یب یب

  یستن یزيو ترا چ یفیو ضع یريهم پ/ یست ن یزيمرد ترا به مهر انگ اي

  یستن یزيخود قوت آن  ترا که برخ/ به زدن  یبمنه دهی میهمه  ینا با

  )162همان ،ص ( 

بندرت در قرن  ینکه تا ا ینکات. زنانه است يزنانه و اشاره به مختصات ظاهر هاي خودستاییاشعار  یننکته جالب توجه در ا
 يآنها از زنان حرمسرا یشترکه ب یدفهم توان میده  یزنان شاعر قرن نه وحت یو زندگ یشینهبه پ یالبته با نگاه. شود می یدهشعرزنان د

با توجه به . نمایند می یان، بخواهند میآنچه را که  یخود به راحت یاجتماع یگاههستندکه به پشتوانه جا ولتیو دختران مقامات د یشاه
آنها به  یزن در قرن نهم و دهم و وابستگ ياز طبقات مختلف حضور داشته اند وکثرت شعرا یدربارها زنان يدرحرمسرا یشههم ینکها

متاثر از خودکرده  یشههم یزرا ن یادب یتکه وضع یحکومت ياز قرن نهم در فضا یینما رو هن يکه علم اندوز یافتدر توان میدربار 
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جامعه شده  یدر بخش ادب یدجد هاي موقعیتکسب  يبرا یديرونق گرفته و زنان وارد مرحله جددربار  يدر حرمسراها. است
  .توان در شعر قرن ده ، یازده و دوازده نیز در شعر زنان مشاهده کرد روندي که می.اند

 یبزمان قاجار که همه معا یرانا. کند میش و انقالب آماده رشو يرا برا ینهزم يضد استبداد هاي اندیشه یزدهمدوم قرن س یمهدر ن
در سال . است یهو روس یسانگل یژهبه و. و به شدت  تحت نفوذ استعمارگران) 183،ص 83فوران ، (مستعمره را داراست  یک

اجازه  یکایهاکرده وهمزمان با آن امر يراه انداز یهدبستان دخترانه پسرانه را در اروم یناول ییش چند مبلغ زن و مرد اروپا.ه1221
قرن محبوس و زمزمه واربوده  13چنین شرایطی صداي زنانه که در آن  )18،ص81ببران ،. (گیرند میمدرسه دخترانه در تهران  سیتاس

کسانی چون الهوتی،عشقی، .کنند جداي از زنان مردان نیز در این دوره در مورد حقوق زنان صحبت می. شود  آهسته آهسته شنیده می
اي با نام فمنیست   کنند ودکتررفیع خان امین مقاله هایشان از آزادي وآموزش زنان صحبت می وشتهکسروي، ایرج میرزا وغیره در ن

و این فضا بر شعر زنان ) 10،ص 76آرین پور .(رسانند وتقی رفعت مقاله اي با عنوان فمینا را در روزنامه تجدد و آزادیستان به چاپ می
  هاي زنانه ژاله قائم مقامی اشاره کردتوان به شعر تاثیر فروان دارد که براي نمونه می

 تاریخ یانزنانه گو یناز بهتر یکی؛ گرایانه جنسیت نگرشیبا . را در دورة مشروطه گذرانده بود جوانیش که مقامیعالمتاج قائم 
 جايوبه  رسید خودباوريبار،به  نخستین براي کهاست  ایران اجتماعیو  سیاسی تاریخاز  پرتالطمیاو محصول دورة . است ایران ادبی

 هاي ستم یتگراو روا. زن است یکمن شاعرانه ژاله کامال . کرد توصیفزنانه خود را  خویشتندر شعر، تقلیديو  تکراري هاي مضمون
  .زن است یکزنانه از نگاه 

 یو تنها اثر باق. تاس یکدوران کالس یادب هاي ویژگیاز  یشعر او خال پردازد میزنانه خود  هاي لحظه یتبه روا یسادگ یبا زبان او
که  یزيدر شعر او عالوه بر مرد ست.شود می یختهبه هم ر یزاوزان ن ینا یدر شعر است که گاه یهمانده از شعر دوران گذشته وزن و قاف

  . یممواجه هست یززنان ن یزانهمقابله با افکار مرد ست یاوست ، با نوع یخصوص ندگینشات گرفته از ز

  کردم یگر نم شد یگرفتار بال خود را چه م/  کردم یوهر نممادر اگر ش شدآخراي یم چه

  کردم یقسم کان قصه را باور نم یبه بدبخت/  ییداستان گو يافسانه خواند یماز بدبخت گر

  کردم ینم کرداگرشوهر یپدر را پشت خم م/ و مشت استخوان ما یمبار گران بود مگر

  )36،ص74قائم مقامی،(

خشن و  ياو به صراحت شوهرش را که مرد. گیرد میآن را به تمسخر  هاي اندیشهو  تازد میساالرانه مرد یايژاله با صراحت به دن 
از عرف جامعه را که اطاعت از شوهر است بر هم زده و از خواسته خود که  یبخش يبه گونه ا یردوگ ینامطلوب ژاله بود به سخره م

  .ایدنم میاست صحبت  يمرد ینچن اربه ماندن در کن یلعدم تما

  مر زنان را از هزاران مرد نامحرم تر است/ که ما را شوهر است  يناجوانمرد یماس مرد

  صورت شوهراست ی،وربههست نامحرم به معن/ یداو به زور و زر خر يرضا یکه زن را ب آن

  )113همان،ص(
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 نوآوري موانع را آن که آنچه.افتد می اتفاق ژاله شعر در مشروطه دوران در محتوایی نوآوري به تمایل توجه با نیز زنان شعر در
 این تا خورد می خاك خانه در ژاله شعر )146ص86 امین پور(کرده مشخص جامعه که حدودي و پذیرش عدم از ترس یعنی دانیم می

 شاهد نیز ین، پرو فاصله این در چند هر. شود گر  جلوه فروغ شعر در زبانی هاي نوآوري و تحوالت با همزمان بعد سالها محتواي، تغییر
شود  می متجلی فروغ در زنانه شعر محتواي گرایی تحول و آفرینشگري اما هستیم زن به روشنفکرانه نگاه با اخالقی شعرهاي آفرینش

  .ودر واقع شعر فروغ  به اوج رسیدن زنانه گویی در ادبیات نه آغاز زنانه گویی در ادبیات زنان است

  

  : گیرينتیجه

دهد که برخالف آنکه به طور معمول در نوشته ما بخشهاي تاریک زندگی زنان از جمله  اي باستان نشان میبررسی شعر زنان در دنی
نوع . شعر به شکل زنانه در آن زمان وجود داشته است. کنیم  بردگی ، تحت نفوذ بودن ، کاال بودن وغیره  زنان در گذشته را بررسی می

اما . و هرچند در این اشعار نیز نوع تسلط مردان بر زنان و درجه دوم بودن آنها مشهود استزنانگی در شعر زنان باستان بسیار قوي است 
  .پردازد که به راحتی به بیان خواستهاي خود می. وجود زنی شاعر در پس آن شعر است. کند اولین چیزي را که به مخاطب خود القا می

 چهره در جنسیت شدن خنثی نوعی باعث است، گذشته دوران در قمعشو چهره نمودن جنسیتی دو باعث که ادبیات در بازي شاهد
 خنثی نیز را زنان معشوق ي چهره زیرا گذاراست تأثیر زنان شعر در زنانگی بررسی در موضوع این و است گردیده وي اعمال و معشوق

  نماید می مردانه زنانه و

 بوده بیشتر زنان اندیشی آزاد و جسارت هرچه.  گذارد می نمایش به شعر در را خود اي گونه به نیز زنان آثار ترین مردانه در زنانگی
  . است داده نشان را خود بیشتر شخصی احوال شرح در شاعر بودن زن شخصیت

 تهمت به منتهی شاعر بودن زن نشانه کوچکترین زیرا است بوده مردان نگاه زنانه احساسات بیان از امتناع براي زنان دالیل از یکی  
  .. است شده می ناپسند القاب و

 بی و آزاد زبان.  باشد داشته زنان بیان و ماندگاري بر فراوانی تأثیر حکومتی هاي      دستگاه در زنان رسیدن قدرت به رسد می نظر به
 اردرب در تاریخی لحاظ از زنان گرفتن قدرت و است شاهزاده زنی که خاتون جهان و دارد دبیري سمت دربار در که مهستی پرده

 واقعی هنر خلق براي زنان نزد در قدرت داشتن دست در اهمیت از نشان زن، شاعران تعداد گرفتن اوج با است همزمان که قاجاریه
  .دانست مهم زنانه شعر گسترش مورد در را هنر آزادانه خلق براي امنیت احساس تعبیر بتوان شاید که.  است زنانه

  .فروغ نیز به واسطه آنکه شاعر بی تاپیر از وجود خود نیست داراي رنگو نگاه زنانه است توان گفت که شعر پیش از  در مجموع می
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٢٥٩  

  ، از حماسه تا رمانادبیات جنگ در ایران
  

  1رضا شوهانیعلی

  2منصور ثروت
  چکیده

به مانند ادبیات دیگر  –درادبیات دیرپاي فارسی )در معناي واقعی آن که جنگ دو تمدن یا ملت است(پرداختن به موضوع جنگ
 است تیواقعتاریخ ادبیات فارسی،بیانگراین نگاهی گذرا به .است بودههمواره یک تم اساسی براي شاعران و نویسندگان   -ملل 
قبیل شاهنامه، بهمن  از يوجودآثار.است افتهجنگ فارسی،بیشتر در قالب شعر و در نوع ادبی حماسه تحقق ی اتیادب که

نثر فارسی  میشو یمي متأخر نزدیک تر  دورهفارسی،هرچه به  ادب خیامادرتار.براین مدعا است يشاهد...   و نامهنامه،فرامرزنامه،کوش 
ي معاصر و پس از جنگ تحمیلی  دورهي که در ا گونهدر خدمت جنگ و موضوعات مرتبط باآن قرارمی گیرد، به  اندك زاندكین

،در خدمت پرداخت یم... ،اجتماعی و)رمان تاریخی(عراق علیه ایران،قالب ادبی رمان فارسی که پیشتر به بیان موضوعات تاریخی 
  .دیآ یم وجود بهي کامال نوظهور است،ا دهیپدکه در سنت ادب فارسی،» رمان جنگ « ن ترتیب جنگ قرارمی گیرد و به ای

  

  

  .،رمان جنگحماسه،رمان داستان،،ادبیات جنگ،)دفاع مقدس( جنگ: کلید واژه ها

  

                                                        
           com.yahoo@shohani_ar  : استادیار دانشگاه ایالم،   رایانامه - 1
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 مقدمه

اي داستان نویسان تردیدي نیست که پاي ادبیات دیر زمانی است که به مقوله ي جنگ گشوده شده است وهمیشه یک تم اساسی بر
و در آثاري  گردد یمباز  ها حماسهو  ها اسطورهاگر چه پیشینه ي بازتاب جنگ در ادبیات، به دوران کهن و رمز آلود .جهان بوده است

نمودي آشکار یافته،اما شکل داستانی و امروزین آن به گونه اي چشمگیر در ....چون گیلگمش،ایلیادوادیسه،شاه نامه،سرود روالن و
سر برآورده و تا به امروز در آثار کسانی چون استیفن کرین،رومن روالن،اریش )1910-1828(ان جنگ و صلح اثر لئون تولستويرم

  .ادامه یافته است...ماریارمارك،لویی فردینان سلین،ارنست همینگوي،جان اشتاین بک،شوخولوف و

نگ درآغازشکل اسطوره اي و حماسی داشته و بیشتر در در ادبیات دیر پاي فارسی نیز به مانند ادبیات دیگر ملل، بحث ج
از .نمود یافته است ...  ي دینی و آئینی و سرزمینی به مانند مهریشت در اوستا،یادگار زر ایران ، بخش اسطوره اي شاه نامه وها منظومه

ستانی ایران چنان کمرنگ و ناچیز است دیگر سوي برخالف ادبیات اروپایی،پرداختن به مقوله جنگ به معناي حقیقی آن ،در ادبیات دا
به عبارت دیگر، در پیشینه ي ادبیات فارسی به سبب .ادعا کرد، پیش از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سابقه نداشته است توان یمکه 

  .نیرومندي سنت شعرو شاعري،ادبیات جنگ و مقاومت ،بیشتر با شعر در آمیخته و شناخته شده است تا نثر

در ادبیات فارسی رواج یافته و با اقبال  –به شیوه اي که در غرب رایج است  –ریب صد سال است که داستان نویسی اگر چه ق
ي اخیراست که مقوله ي دیرینه ي جنگ به حوزه ي نثر داستانی فارسی راه یافته و چشم ها سالعمومی مواجه شده است، اما تنها در 

را پیش روي داستان نویسی ایران گشوده است که اندك اندك هویت خود را » انی جنگ ادبیات داست« انداز  جدیدي تحت عنوان 
و  ها کتاببر پا گردیده است و  ي متعدهمچون سمینار بررسی رمان جنگ در ایران و جهانها شیهمادر این زمینه هر چند . ابدی یم

ي،نگارش یافته است،اما پر داختن به بحث جنگ در ادب مقاالت بسیاري از جمله  تفنگ و ترازو،جنگ از سه دید گاه،نامه پایدار
  .ي آن ،هر چه کم تر مورد توجه قرار گرفته استها یدگرگونفارسی از گذشته تا به امروزو 

هدف نگارنده در این مقاله بررسی سیر تحول ادبیات جنگ در ایران ازشکل دیرین آن یعنی حماسه تا شکل نوین آن یعنی رمان 
ام این کار، بحث جنگ در متون ادب فارسی از گذشته تا امروز مورد بررسی قرار گرفته و بر حسب ترتیب و توالی در انج.باشد یم

  .زمانی آن ، به اختصار بیان گردیده است

   افريـــذره ذره همچو دین با ک                  این جهان جنگ است چون کل بنگري        

  ود ـدرعناصر در نگر تا حل ش        بود ییم منگ قاــــهان زین جـــاین ج       

  )45و6/39مثنوي ،(

  :جنگ 

هاي آن بدست  ي جنگ و ویژگی پیش از پرداختن به موضوع اصلی بحث ، شایسته است که ابتدا شناخت مختصري از پدیده
ات جنگ و به ویژه رمان جنگ، بهتر  آوریم تا بتوانیم تأثیر ارزیابی نماییم یا انعکاس این پدیده را در ادبی.  

عا کرد، آدمی  گونه که می زاده شده است و با انسان نیز از بین خواهد رفت؛ آن یک امر انسانی است که با انسان  جنگ توان اد
ها، تاریخ زندگی بشر  تاریخ شروع جنگ«پس این سخنی پذیرفتنی است که .آورد یاد می  ها به تاریخ حیات خویش را با وجود جنگ 

  )   4ص : 1379،ادیبی سده (».است
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گرفته شده است که به معناي آزمون نیرو با استفاده از ) Werra(ي آلمانی  شهیراز ] war[ي جنگ  واژه«: به اعتقاد آلن بیرو
به نقل از  (».گیرد صورت می) جنگ داخلی(یک کشور  هاي رقیب در داخل  یا گروه ) جنگ خارجی(ها  اسلحه بین ملّت

ها  ي همه حوادث است، جنگ از برخی انسان یونان باستان معتقد بود که جنگ ریشه هراکلیتوس فیلسوف «) 4ص  :1387بارونیان،
ي طبیعی است و در نهاد  یک پدیده افالطون و ارسطو معتقد بودندکه جنگ . یا مردان آزاد  سازد و از برخی دیگر بردگان و خدایان می

پیش از این دو فیلسوف، . جنگ به حکم طبیعت، به نحوي فنّ به دست آوردن مال است فن:گفت ارسطو می. هر انسانی ریشه دارد
یک سلسله نیازهاي غیرضروري است که موجب چشم طمع دوختن به اموال و اراضی  ي  طلبی، انگیزه افزون  سقراط معتقد بودکه حس

صص : ،همانانیبارون( ».شود  ي بروز جنگ معرّفی شهیرتواند به عنوان  شود و در نتیجه، احساس متقابل همسایگان می همسایگان می
46- 47 (  

المللی است نه بین افراد، جنگ از  ي روابط بین جنگ نتیجه«:ي بزرگ فرانسوي، معتقد است ژان ژاك روسو، فیلسوف و نویسنده
یک دولت با   نیست بلکه تصادمي بین دو فرد  جنگ مبارزه... شود و نه اختالف معنوي بین اشخاص اصطکاك منافع مادي پیدا می

شوند، زیرا به عنوان سرباز با طرف مقابل  دولت دیگري است و اشخاص در آن برحسب تصادف و به طور غیرمستقیم با هم دشمن می
  ) 85 -84صص: 1379ادیبی سده، (».جنگند نه به عنوان یک فرد علیه فرد دیگر می

ها و زد و خوردها، از نخستین روزگاري که خداوند  باید دانست که انواع جنگ«: ندیب  یم گریدي ا گونهخلدون منشاء جنگ را  ابن
یکی از دیگري سرچشمه  توزي و انتقام گرفتن  داده است و اصل آن از کینه مردم را آفریده است، پیوسته در میان آنان روي می

یکی از آن  . خیزند ارکننده، به هواخواهی و تعصب برمیي پیک گیرد و آن وقت وابستگان و خداوندان عصبیت هریک از دو دسته می
  )85 -84صص :همانادیبی سده، (».دهد شود و در نتیجه، جنگ روي می ي دفاع می خیزد و دیگري آماده دو به قصد انتقام جویی برمی

ز مسلّحانه است که در ي عملیات و اقدامات قهرآمی مجموعهجنگ به عنوانابزار سیاست ملّی،«الملل، از دیدگاه حقوق بین
یکدیگر و   ها با دهد و موجب اجراي قواعد خاصی در کلِّ مناسبات آن روي می -دو یا چندکشور -چهارچوب مناسبات کشورها

اقل. شود همچنین با کشورهاي ثالث می یکی از طرفین مخاصمه، درصدد تحمیل نقطه نظرهاي سیاسی خویش بر   در این جهت، حد
صص :1373ضیایی بیگدلی،  (».ن ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلّحانه، وسیله و هدف تحمیل اراده ي مهاجم استبه ای. دیگري است

44-45 (  

هاي  هاي ابتدایی و انواع مختلف جنگ هاي عصر حاضر را باید، در اشکال گوناگون جنگ ي جنگ ریشه«: یر ي پیتر می به عقیده
الت اقتصادي، اجتماعی و کامل اجتماعی و پابهوجو کرد، همراه با ت جست... و  شبه نظامی کند اشکال جنگ نیز تغییر می... پاي تحو.«) 

ص : ر،همانی می( ».دهد یافته را نشان می جنگ نوعی نزاع است که برخورد میان دو گروه سازمان«از دیدگاه او، ) 93ص : 1376،ری می
  )34-29صص :  1368بوتول: ك.ر زین، 31

ي تعریف جنگ به  هاي افراد نسبت به هم، در محدوده هاي فردي و تن به تن و خشونت گیریم که نزاع جه میاز این تعاریف نتی
هاي مهم جنگ به مفهوم امروزي آن را که جامعه شناسان و عالمان علوم سیاسی نیز به  ویژگی. گنجد شناسان نمی تعبیر امروزي جامعه

  :خالصه کرد توان در سه مورد زیر ها اشاره دارند، می آن

  .هاي جمعی است  جنگ داراي ویژگی -الف

  .جنگ همراه با خشونت است  -ب
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نجر به خون -ج شود  ریزي و کشتار می جنگ م.  

  

  جنگ اتیادب

تواند نوعی از انواع ادبی باشد؟ و آیا  بایست این سؤال را مطرح کرد که آیا ادبیات جنگ می پیش از پرداختن به این موضوع، می
  یا نه؟  کاربرد چنین اصطالحی جایز است اصوالً

بندي کردن آثار ادبی از نظر ماده و  یکی از اقسام جدید علوم ادبی است که موضوع آن طبقه انواع ادبی در بین ناقدان امروزي، «
ص است صورت در گروه ي  نظریهنام رنه ولک و آوستین وارن در کتاب معروف خود به ) 13ص : 1376سا،یشم (».هاي محدود و مشخّ

بندي آثار ادبی که از لحاظ نظري مبتنی بر شکل بیرونی  نوع ادبی عبارت است از گروه«: اند ، انواع ادبی را چنین تعریف کردهادبیات
ن ستیولک، رنه و آو (».است) نگرش، لحن، مقصود و با تسامح موضوع و مخاطب(و نیز شکل درونی ) بحر و ساختمان خاص(

  ) 226ص : 1373وارن،

ات جنگ،  براساس این تعریف، می قرار  مالكی را رونیب شکل«توان پرسش آغازین را چنین پاسخ داد که اگر در نوع شناسی ادبی
اند، مانند شعر، رمان،  شناخته شده که شوند یمي آثاراساساً شامل همان دسته از  زینجنگ  اتیادب رایزی است؛ منفپاسخ  شک یب، میده
یی آن بوده است، دایپ ساز نهیزم اشده ی منعکسی ادبدر اثر  کهی جامعه باشد خیتار طیشرا ا، موضوع یمالكاما اگر  ...و نامه شینما
، کوثري (».دیآ یم انیمسخن به » رزم«و » بزم« اتیادباز  کهگونه  نوع نام برد، همان اگونه ی کجنگ به عنوان ی اتیادباز  توان یم

  )102ص : 1379

ات جنگ به نوشته«: ي ادب فارسی، ادبیات جنگ چنین تعریف شده است نامه در دانش شود که به نوعی به  هایی گفته می ادبی
بایست بحث  این تعریف، تعریفی کلّی است که می) 48ص : 1376انوشه، (» .پردازند هاي مرتبط با آن می ي جنگ و مقوله مسأله

دهد، تا حدودي  ي ادبیات جنگ می شاید توضیحی که مسعود کوثري درباره. ددر آن بیشتر تبیین گرد» هاي مرتبط با جنگ مقوله«
ات جنگ باشد؛ وي در این باره می ي تعریف دانش روشن کننده ات جنگ هم شامل آن دسته از آثاري است «: نویسد نامه از ادبیادبی

پردازند و هم آن دسته  می... ها و فنون جنگ و ههاي جنگ، ادوات و ابزار جنگ، نقش که به توصیف جنگ، رزمندگان، وقایع و صحنه
ها و  ي رزمندگان، ترغیب افراد به پیوستن به جبهه باران شهرها، خانواده که غیرمستقیم، مسائل مربوط به جنگ نظیر مهاجرت، بمب

هاي جنگ و زمان جنگ،  نهادبیات جنگ، نه تنها شامل آثار ادبی تولید شده در صح] همچنین. [کنند مسائل پشت جبهه را توصیف می
  ) 100ص : 1379کوثري، (».گیرد هاي نبرد و زمان پس از جنگ را نیز در بر می بلکه آثار تولید شده در خارج از صحنه

اي به روي ادبیات گشوده است و همیشه  ي جنگ، دریچه توان دریافت، دیر زمانی است که مقوله از آن چه که تاکنون گذشت می
ها، پیکارها،  ها، حماسه این نویسندگان از طریق ثبت وقایع، تصویرگر دالوري. براي داستان نویسان جهان بوده استیک تمِ اساسی  

رهه ها و پیروزي شکست ي، ریدلیی با نشان سرخ کایآمر ـسینو داستان، نیکر ونیاستاز جمـله، . انـد یک ملّت بوده  اي از تاریخ هاي ب
مرگ، روبر مرل،  يبرای زماني عشق و برای زمانو  ستیني خبري غرب  جبههی با در آلمان سینو داستان، رمـارك ـایمار ـشیار

ی با جنگ و روس سینو داستاني، لئوتولستومن است،  کارو  کسبو جنگ  ایدر کناردر  کشنبهي با شنبه و یفرانسو سینو داستان
  ؟ ندیآ یمبه صدا در  کهي براها  زنگیی با وداع با اسلحه و کایآمر سینو داستاني، نگویهمصلح، ارنست 
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ها،  نامه وجود جنگ. اي ملموس بوده است در ایران، بنا به دالیل جغرافیایی این سرزمین و تهاجم اقوام بیگانه، جنگ حادثه«
ت هستندي همین و اند، همگی نشانه ها و نظایر آن که از ادب کهن فارسی به یادگار مانده نامه ها، فتح ها، جهادیه ظفرنامه ات . اقعیادبی

نامه گرفته تا قصاید کوتاه  گیرد؛ از شاه ي ادبیات جنگ جاي می است که در جرگه -عمدتاً منظوم -هایی کهن فارسی، سرشار از نمونه
رصه شد و ع نیاي معاصر، نثر فارسی نیز وارد  رفته با نزدیک شدن به دوره رفته. اند و بلندي که جنگ را کانون توجه خود قرار داده

نویسی و در  نامه نویـسی، زندگی نویستی، گزارش هاي مختلف نگـارش، همچون خاطره گیري از گونه پیدا شـدند که با بهره     هایی چهره
ات جنگ شد، درگیري جنگ ایران و عراق . نویسی، پا به این قلمرو نهادند داستان تینها ا آن چه باعث رونق و شکوفایی ادبیام

 (» .یافته است این جنگ، تأثیري ژرف بر ادبیات معاصر فارسی نهاده است و در شعر و داستان، نمودي گسترده . بود) 1359-1367(
  ) 48ص : 1376انوشه، 

  

  رمان جنگ 

ایران جایی که بعد از اشغال  اي ندارد و از آن در بین منتقدان و ادیبان ایرانی، چندان سابقه» رمان جنگ«و » ادبیات جنگ«اصطالح 
، جنگی به معناي واقعی آن در سرزمین ما واقع نشده 1359در جنگ جهانی دوم تا شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهریورماه 

گیري که مستقیماً به جنگ پرداخته باشند، خالی است و هم در آثار منتقدان ادبی، از پرداختن به این  بود، هم ادبیات ما از آثار چشم
تنها پس از جنگ ایران و عراق است که نویسندگان و شعراي ما، آثاري با . بینیم هاي آن، نشانی نمی و بیان تعاریف و ویژگینوع ادبی 

  . دهند کنند و به تبعِ آن، منتقدان و نویسندگان نیز تعاریفی هرچند کلّی از رمان جنگ به دست می محتواي جنگ خلق می

نویسی در ایران  کنندگان سیر داستان ایران که خود از جمله دنبال نویسی داستان صد سال ي کتاب ارزشمند براي مثال، نویسنده
با شروع «: نویسد داند و در کتاب خود ذیل عنوان ادبیات جنگ می است، شروع ادبیات و داستان جنگ را آغاز جنگ ایران و عراق می

آن که از  وي در ادامه بی) 889ص  ، 4و3جلد : 1386میرعابدینی، (».مد، ادبیات جنگ هم پدید آ1359جنگ تحمیلی در پایان تابستان 
ات  ي نقد و بررسی آثار و معرّفی نویسندگانی  هاي آن را بیان دارد، وارد مقوله یا ویژگی  یا رمان جنگ تعریفی عرضه کند و ادبی

ایشان که در کتاب مذکور، . اند یادگار گذاشته  بهاند و در این موضوع، آثاري از خود  ي جنگ فعالیت داشته شود که در زمینه می
ات و  مقولهگاه که به  کند، اما آن هایی را مطرح می هاي مختلف ادبیات داستانی و انواع رمان، تعاریف و ویژگی ي مقوله درباره ي ادبی

ي به تعریف  ص هیچ احساس نیازگذرد؛ گویی که در این خصو هاي آن در می یا ذکر ویژگی رسد، از بیان تعریف  رمان جنگ می
دهد، بلکه متأسفانه دیگر  البتّه این تنها حسن میرعابدینی نیست که در خصوص رمان جنگ تعریفی به دست نمی. وجود نداشته و ندارد

داستان و نقد و  که در نوشتن... یونسی، جمال میر صادقی، رضا براهنی، محمد علی سپانلو و نویسندگان و منتقدان ادبی، از جمله ابراهیم
  .اند هایی دارند، در خصوص ادبیات و رمان جنگ و تعریف آن، بحثی به میان نیاورده بررسی آن تجربه

توان رد و نشانِ اصطالح ادبیات جنگ و رمان جنگ را رصـد کرد و در  به بعد است که می 60ي  در حقیقت از آغاز دهه
با وجود . یافت هاي از آن را  ها به چاپ رسیده است، نشانه در نشـریات، مجـلّات و روزنامهي ادبـی و مقاالتی که  وگوها، سمینارها گفت

توان به تعریفی شسته و رفته از رمان جنگ  یافته است، به سختی می هایی که در این زمینه انتشار  ها و حتّی در کتاب الي آن این، در البه
  :چنین عرضه کرد -است» رمان جنگ«که تعریفی تلفیقی از  -اتوان تعریف زیر ر بر این اساس می. یافت دست 

هاي جنگ در جبهه و  غیر مستقیم، به توصیف صحنه ارمان جنگ از جهت موضوع، نوعی از انواع رمان است که به طور مستقیم ی
نشان دادن تبعات جنگ همچون  زینآنان، ترغیب افراد به پیوستن به جبهه و   يدالوری چون حاالت رزمندگان، مسائل انیبپشت جبهه و 
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بپردازد و ... روانی و - هاي روحی ها، افسردگی ی و مهاجرت مردم، معلولیتآوارگهاي ناشی از آن،  باران شهرها و ویرانی بمب
  .ي جنگ باشد دوره دراي خاص  ي اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعه کننده منعکس

  

  : حماسه 

و در  دهد یماین واژه در لغت معنی شدت و سختی . عربی است که مفهوم دالوري و شجاعت را در بر دارد حماسه یک واژه ي   
و  ها جنگکه در آن از  شود یمهمچنین به رجز و نوعی از شعر اطالق . ندیگو یم» احمس «قاموس عرب شخص سخت گیر را 

ظر متون ادبی،حماسه یک شعر بلندروایی است که درباره ي ازن) 58-56،صص6جلد:1414ابن منظور،:ك.ر.(رود یمسخن  ها يدالور
و یا ) 210ص :1368مختاري، .(گردد یمرفتار و کردار پهلوانان و روادیدهاي قهرمانی و افتخار آمیز در حیات باستانی یک ملت تنظیم 

ت به هم آمیخته و شاعر مورخ ملت حماسه شعر ملل است به هنگام طفولیت ملل ، آنگاه که تاریخ و اساطیر ، خیال و حقیق«این که
  )20ص:  1352شفیعی کدکنی ،( ».است

  

  : ادبیات جنگ 

به مجموعه آثار ادبی چه نظم و چه نثر که به موضوع جنگ و پیامدهاي آن پرداخته باشند، ادبیات جنگ گفته 
  .شود یم

 :جنگ در ادبیات حماسی پیش از اسالم  -1
آثار مکتوب چندانی به دست ما نرسیده است ، اما در همان اندك نیز مقوله ي جنگ ، اگر چه از ادبیات فارسی پیش از اسالم ، 

را در دو دسته تقسیم بندي کرد که عبارتند  ها آن توان یمسهم عمده اي را به خود اختصاص داده است ، به گونه اي که از این دیدگاه 
  :از 

  :جنگ در ادبیات حماسی اوستایی ) الف 

حامی کشورهاي  دینی بر جاي مانده از آیین اوستایی است،مهر –ت که قدیمی ترین منظومه ي حماسی در منظومه ي مهریش
و بر  آورد یخاور سربر م يها ها و نخستین ایزدي است که پیش از خورشید جاودان تیز اسب از فراز کوه آریایی و سامان دهنده ي آن

ها به حرکت در  ردونه اي دارد که چهار اسب سفید رنگ آن را در آسمان، این ایزد شجاع گ نگرد یآریایی م يها تمام منزلگاه
ها صفوف  مهر برانگیزاننده ي جنگ و دوام دهنده آن است و با پایداري در جنگ. و همه ي آالت رزم در آن موجود است  آورند یم

صفا، :ك.ر(.کند یو اضطرابی عجیب ایجاد مها وحشت  و در آن شکافد یدشمنان ایران و حامیان شر و نیروهاي اهریمنی را از هم م
  )13ص :1369

اوست که « : آمده است  9یان و شکست اهریمن است ؛ در کرده ي وجنگ در آیین اوستا نبرد با دروغگ يها زهیاز جمله انگ
 ندیگو یروغ م، سرهایی که به مهر د سازد یرا از بدن دور م ، سرهاي دروغگویان کند یپریشانی و هراس بر دشمنان مستولی م

اهریمن تبهکار مرگ آور از بیم او بلرزد ، بوشیاسب دراز دست از او به « :است آمده 24همچنین در کرده ي )  114ص :1369صفا،(».
   ) 115ص :صفا،همان( ».لرزه افتد و همه ي دیوان ناپدید و دروغ پرستان ورن از او بیمناك شوند
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یشت تالش براي بدست آوردن فره ي ایزدي یا تاثیر آسمانی بیان شده است ، در زامیاد گاهی نیز انگیزه ي جنگ در آیین اوستا ، 
بیرون ) وروکش ( آنگاه افراسیاب تورانی نیرومند از دریاي « :آمده است  دینی آیین اوستایی است، –که دیگر منظومه ي حماسی 

د و به زردشت پاك اایرانی،آنان که زاده اند وآنان که خواهند ز را که به قوم فرّمن نتوانستم این : جست و ناسزاگویان چنین اندیشید
   )118:صفا،همان( ».متعلق است،بربایم

که جنگ در فرهنگ و ادبیات  ، نخست ایناستدریافت  قابلدو نکته ي اساسی  ،نبرد در آیین اوستایی يها شهیاند این قبیل از
که  دوم این. براي آن قایل بوده اند که شجاع و قدرتمند و قهرمان بوده است  چنان اهمیتی داشته است که خدایا الهه اي اوستایی آن

 ،شود یمنامیده  و مهریشت خداي جنگ وروشنی ندیآ یمدر کنار هم »  روشنی« و  » جنگ« دو مفهوم  ، معموالییاوستا يها شهیدر اند
  .قایل بوده اند مثبتی نیز چنین مفهوماستدالل آورد که براي جنگ  توان یبا توجه به مفهوم مثبت روشنی ، م پس

  :جنگ در ادبیات حماسی پهلوي ) ب

ي ها منظومهارتباط و تاثیر پذیري ادبیات پهلوي از ادبیات اوستایی ، باعث شده است تا مقوله ي جنگ ، یک تم اساسی در 
ایی آمده است ، سرچشمه ي حماسه سرایی آنچه در متون مقدس ادیان زردشتی و میترباید اذعان داشت که . حماسی این دوران باشد 

( حماسی و اساطیري که در زمان زردشت قانونمند شدند و در کتاب اوستا  يها داستان دیگر، در متون پهلوي بوده است ، به عبارت
 در د که عمدتامدون گردیدند ، در دوره ي اشکانیان ، بیشتر صیقل یافتند و در دوره ي ساسانیان به صورت مکتوب درآمدن) ها ت یش

  .باشند یدو نوع حماسی و مذهبی م

که بازگو کننده ي جنگ » یادگار زرایران « موضوع جنگ در این آثار یا براي حفظ دین و آیین زردشتی است مانند منظومه ي 
داستان « مانند  ها آنان ي پهلوانی وقهرمانها حماسهمیان ایرانیان و تورانیان بر سر آیین زردشتی است، و یا براي تفاخر و بزرگداشت 

ي او و فتح رویین دژ ها يدالوربیشتر مربوط به دوره ي زندگی اسفندیار و شرح  ها آنکه موضوع » کتاب پیکار « و » رستم واسفندیار 
  .است

  :جنگ در ادبیات حماسی پس از اسالم  -2
یت است که پرداختن به موضوع جنگ در ادبیات نگاهی گذرا به ادبیات حماسی ایران در دوره ي پس از اسالم ، بیانگر این واقع

در . حماسی این دوره ، کارکردي آگاهی بخش و آزادي خواهانه در جهت برانگیختن حس تفاخر و ملی گرایی به خود گرفته است
ویش و یه و خراج به آیین پدران خزپس از شکست ایرانیان از اعراب مسلمان ، گروهی با پرداخت جتوضیح این سخن باید گفت، 

 در این زمان،. بیشتر مردم با آغوش باز، اسالم را به عنوان دینی آزادي بخش و عدالت گستر ، پذیرفتندفرهنگ گذشته وفادار ماندند و 
این  .به تحقیر دیگران پرداختند ،به دامگاه غرور افتادند و با احیاي فرهنگ نژادپرستانه ،چشمگیر يها يروزیپ سرمست ازفاتحان عرب 

در مقابله با نژاد پرستی  ایرانیان .را به مقابله واداشت ان دشوار آمد و آن ،بر عده اي از غیر عرب و به ویژه بر ایرانیان ،و آزار عرب تحقیر
 کسانی چونمقابله با قوم فاتح توسط  برايسیاسی و اجتماعی  يها ایجاد نهضت ،ها آناز  در پیش گرفتند که یکی ییها راه عرب،

 زبان وشعرو ادبیات ظرفیت استفاده از ي،دیگر ویعقوب لیث و برامکه بود که باعث ایجاد نهضت شعوبیه گردید  ،انی ابومسلم خراس
که در قرن سوم  باشد یم... جهت بیان مفاخر ملی و تحریک ایرانیان به قیام توسط شاعرانی مانند اسماعیل بن یسار ، بشار بن برد و  در

  . به نظم حماسه ي ملی در قرون چهارم و پنجم منجر گردید  هجري گسترش یافت و اندك اندك

 ي نامه ابوعلی بلخی ، شاهي نامه  ابوالموید بلخی ، شاهي نامه  حماسی ایران پس از اسالم از شاه این دسته از آثاراز جمله 
نام  توان یم، باشند یوسی که به نظم مفرد ي نامه و شاه ي دقیقی  نامه مسعودي و گشتاسبي نامه  و شاه هستندابومنصوري که به نثر 

  .برد
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به سبب تسلط  ،که در آن دوران گونه ايبه  ،دچار نوعی دگرگونی شد ،حماسه سرایی پس از فردوسی ي که شیوه باید دانست
تر شد و ملی کم يها تاریخ ملی ، توجه به سرایش حماسه نبودترکان غزنوي وبعد هم ترکان سلجوقی و رواج تعصبات شدید مذهبی و 

دینی و تاریخی پرداختند و به این ترتیب شیوه حماسه سرایی پس  يها بیشتر شاعران و نویسندگان این دوره به خلق و آفرینش حماسه
با وجود این تغییر گسترده در شیوه ي حماسه سرایی ، همچنان از قالب  .از فردوسی در سه گونه ي ملی ، تاریخی و دینی ادامه یافت 

 ها حماسهاز جمله ي این . و نثر فارسی از پرداختن به موضوع حماسه و جنگ ، به دور مانده بود شد یملق حماسه استفاده نظم براي خ
  : به موارد زیر اشاره کرد توان یم

  .گرشاسب نامه،بهمن نام،فرامرز نامه، کوش نامه،بانو گشسب نامه،شهریار نامه،سام نامه:ملی مانند يها حماسه

   .ظفرنامه حمداله مستوفی،شهنشانامه فتح علی خان صبا نظامی گنجوي، ي اسکندرنامه:مانند یخیتار يها ماسهح

ي عبدالرزاق بیک  ل مشهدي،مختارنامهذخاوران نامه ابن حسام،صاحبقران نامه،حمله ي حیدري از با: دینی مانند يها حماسه
  .نامه از سروش اصفهانی،خداوند نامه فتح علی خان صبا،اردي بهشت ي حیرتی ،شاهنامهدنبلی

  ):ي عرفانیها حماسه(جنگ در ادبیات عرفانی 

که به عقیده ي او در ادبیات  کند یمطرح م» عرفان  ي حماسه« گونه اي دیگر از حماسه را با عنوان  ،کتاب انواع ادبینویسنده ي 
قهرمان حماسه ي : دقیقا شکل حماسی داردآري یک جلوه ي عرفان، در ادبیات ما « .اراستدفارسی از دایره ي گسترده اي برخور

تا با پیوستن به خداي جاودانه ، خود را از  نهد یمپس قدم به راهی پر خون . عرفانی، پهلوانی است که در آرزوي جاودانگی است 
فس که مسلح به تعلقات دنیوي است، م. طریق فنا فی اهللا ، جاودانه سازد یان آنان جنگی دراز دشمن او دیو یا اژدهایی است به نام نَ
ي خونین یا آتشین ، نهنگ ال ، دریاي توحید ، زنجیر جنون ، چاه تن ها نعرهدر این جنگ سخن از . آهنگ و تن به تن درمی گیرد

هفت وادي عشق یا هفت مرحله ي سیرو سلوك ، همان هفت . نهد یمهمین طور ، قهرمان عرفان پاي به سفرهاي مخاطره آمیز ... است 
 » .، همان دخالت نیروهاي متافیزیکی در حماسه استکند یماین که پیري، خضروار سالک را هدایت ... ون حماسی است خوان مت

  )120-119: 1381شمیسا (

 -از سرگذشت یک تمدن است که در جنگ با دشمن سپري شده است  ییها اگر بپذیریم که قالب ادبی حماسه مربوط به دوره
پذیرفت در دوره اي که آن تمدن از دشمن شکست خورده است ، دیگر چیزي براي تفاخر  توان یم -دانه خواه حمله یا دفاع پیروزمن

جاي پرداختن به دشمن بیرونی ، به دشمن ه یعنی شاعران ونویسندگان ب ؛نداشته و لذا ادبیات حماسی آن به نوعی درونی شده است
و شکستش داده اند و به این ترتیب خود را پیروز میدان نبرد جنگیده ود با او پرداخته اند و در باطن و ضمیر خ) به نام نفس ( درونی 

تسلط مغول نمود یافته است که دوره ي رشد و  ي نمونه ي بارزاین نوع حماسه ي درونی درفرهنگ ایران زمین در دوره. دانسته اند
که بحث  دست داد به ادبیات حماسی زم بندي دیگر گونه ایک تقسی توان یم ،با این توضیح .تکوین و پرداختن به ادبیات عرفانی است 

در آن قابل تاویل و تفسیر است ، زمانی به شکل جنگ با دشمن بیرونی مانند شاهنامه ، زمانی به شکل جنگ یا مقاومت در » جنگ « 
اخلی یا خارجی مانند ادبیات دوره ي مانند ادبیات عرفانی و زمانی به شکل مبارزه و مقابله با استبداد د) نفس ( برابر دشمن درونی 

  . که در ادامه به این مورد اخیر خواهیم پرداخت ادبیات انقالب اسالمی و مشروطه

 :جنگ در ادبیات حماسی مشروطه -3
که ادبیات حماسی و به تبع آن جنگ، در هر دوره اي و متناسب با مقتضیات زمان ، شکل و  دیآ یماز مطلب پیشین چنین بر 

، مانند حماسه ي عرفانی که پیشتر ذکر شد و یا ستیزه گري و مقاومت شاعران و نویسندگان ردیگ یمگر گونه به خود کارکردي دی
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در بین شاعران متاخر « در ادب حماسی دوره ي مشروطه . دوره ي مشروطه با استبداد داخلی و خارجی، به قصد اصالح ساختار جامعه 
عارف ، فرخی یزدي ، میرزاده عشقی ، ادیب الممالک فراهانی ، پروین اعتصامی ، ملک  و در آثار شاعرانی همچون نسیم شمال ،

اینان در مبارزه با استبداد و . یافت توان یمالشعراي بهار و دهخدا، شواهدي براي دعوت به مقابله با ظالمان و صاحبان زور و زر داخلی 
-322صص: 1384صهبا ، .( ش براي پیروزي مشروطه ، نقش بسزایی داشتنددخالت بیگانگان و نیز در راه بیداري افکار عمومی و تال

323(  

گفت که بحث  توان یماگر جنگ را در معناي حقیقی آن که تخاصم و دشمنی دو کشور نسبت به  هم است، در نظر بگیریم ، 
ي پهلوانی ها داستاناین اساس  جنگ در ادب فارسی تا دوره ي مشروطه بیشتر به صورت منظوم و در قالب حماسه مطرح است و بر

است که )دوره ي مشروطه(اما در همین دوران . ي عرفانی منثور ، چندان قابل توجه نخواهد بودها حماسهمنثور به مانند سمک عیار و یا 
بنابراین . بدای یمنمود » رمانس « و در فرم ادبی  ردیگ یماندك اندك نثر نیز در کنار نظم ، در خدمت بیان مضامین حماسی قرار 

( گفت دوران مشروطه، دوران گذار براي انتقال مضامین جنگی و حماسی از شکل کهنه و منظوم آن به شکل جدید و منثور توان یم
  .و حلقه ي این ارتباط و انتقال نیز چیزي نیست جز فرم ادبی  رمانس  باشد یمداستانی آن 

و اعمال محیر  ها هیشوالي رومیایی ، در مورد ها زباندي به زبان عوام یعنی میال 12و  11یی بود که در قرون ها داستانرمانس « 
حال آن که مشخصه ي اصلی رمانس در  شود یمي عشقی فهمیده ها داستانمعموال از رمانس . شد یمنوشته  ها جنگالعقول آنان در 
گفت که  توان یم. ق در مرحله ي ثانوي قرار دارد و رفتارهاي شهسوارانه یا پهلوانانه است و عش ها رشادتو  ها جنگمرحله ي اول 

بین حماسه و رمانس . ماجراهاي عاشقانه، دستاویزي است تا رمانس پرداز، اعمال خارق العاده ي قهرمان داستان را مطرح کند 
ي جادویی مثل ها سالحي بسیاري است ، در رمانس هم مانند حماسه سخن از نبرد با اژدها و دیوان و غوالن است و از ها شباهت
 1381شمیسا،( ».گفت رمانس همان حماسه در اعصار متاخر است  توان یم.  رود یمي عجیب و غریب و از سحر و جادو سخن کمندها

 توان یمو رمانس را  شوند یمدر پایان تاریخ خود، ســرانجام در هر کشـوري به رمانس تبدیل  ها حماسهگفت که  توان یم« )123ص :
  )123ص :شمیسا،همان(».ي منثور بعدها در تکامل خود به رمان تبدیل شدند ها رمانساسه و داستان دانست و در حقیقت حد واسط حم

باید دانست قالب ادبی رمان که در شکل امروزي آن در دوره ي قاجار و مشروطه و به سبب گسترش ارتباطات ایران با دول 
اگر چه به عقیده ي بسیاري از منتقدان ادبی ، بی شباهت با قدیمی ترین نوع ادبی یعنی  اروپایی، از ادبیات غرب وارد زبان فارسی شد ،

و دیوید دیچز منتقد انگلیسی نیز از میان  خواند یمهگل رمان را حماسه ي بورژوایی و جانشین حماسه عصر قهرمان «  حماسه نیست
اما نویسندگان ایرانی بنا به دالیلی از )346ص :1369دیچز، (».داند یم انواع ادبی جهان ، حماسه را نزدیکترین نوع ادبی به رمان امروز

جمله نداشتن تسلط کافی بر این قالب جدید ادبی ، واقع نشدن جنگی پیروزمندانه که بتواند احساسات حماسی آنان را تحریک نمایید 
  .این روند تا زمان انقالب اسالمی نیز همچنان ادامه داشت و بردند یماز این قالب بیشتر براي بیان مسائل اجتماعی و تاریخی بهره ... و 
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پیروزي . ي حیات اجتماعی ایران و از جمله در ادبیات بوجود آمدها عرصهبا پیروزي انقالب اسالمی تحولی عظیم در همه ي 
و نویسندگان بر انگیخته بود و دستمایه هاي جدید و بکري را در اختیار آنان  انقالب روحیه ي حماسی و مذهبی را در میان شاعران

عد حماسی چه نظم و چه نثر آثاري ارزشمند آفریده شود، ولی فاصله ي کوتاه زمانی انقالب تا  ستیبا یمقرار داده بود و قاعدتا  در ب
رتی دیگر، پس از انقالب پدیده ي عظیم دیگري به نام به عبا. شروع جنگ تحمیلی، این فرصت را از شاعران ونویسندگان گرفت

به این ترتیب . ي تازه و جدیدي را فرا روي آنان نهادها عرصهجنگ، ذهن واندیشه ي شاعران ونویسندگان را به خود مشغول کرد و 
که ادبیات انقالب چنان  بود که ادبیات انقالب، به نوعی با ادبیات جنگ پیوند خورد و در آن هضم گردید و هم از این رو است
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نمودي که شایسته ي آن بود نیافت ؛اما با شروع جنگ تحمیلی و هجوم دشمن، روحیه ي حماسی و دالوري در میان اقشار اجتماع و از 
ي دفاع مقدس ، به سبب شرایط خاص زمانی و ها سالدر نخستین . دمیده شد  -به جهت دفاع از وطن  -جمله ادیبان و نویسندگان

اهل ادب براي بیان ما فی الضمیر و دعوت و برانگیختن مردم به جنگ و دفاع از آب و خاك ، بیشتر شکل منظوم ادبیات مورد  شتاب
در چنین اوضاعی، شاعر نه فراقتی داشت و نه حوصله ي خیال بافی و نه جو حاکم بر جامعه، چنین چیزي را اقتضا . توجه واقع شده

ي جدید شعر ، بیشتر ها قالبر بیشتر شبیه به یک قطعه ي ادبی بود و شاعر به جاي کشف و ابداع فرم و ؛ به همین دلیل شعر شاعکرد یم
ي حماسی ، دینی ، عاشورایی ، سوگ سرایی و ها مضموني کهن با ها قالبو این امر منجر به احیاي  دیشیاند یمبه مضمون ومحتوا 

ار زبانی خود ، قدرت آن را ندارد که همه ي هیجانات گسترده و عمیق شعر به دلیل ساخت« از طرف دیگر . شد یمدشمن ستیزي 
) رمان ( پس رهبري ادبی را به نیروي ادبی دیگري ... اجتماعی را که در زمان جابجایی تاریخ در جامعه پیدا شده بود ، منعکس کند

ور شدن آتش جنگ ، فصل تازه اي در موضوعات و این گونه بود که با شعله ) 777،ص 4و3ج : 1386میرعابدینی، (» .کند یمواگذار 
ي ها موشکنویسندگانی چند از نزدیک شاهد وقایع جنگ بودند ، بعضی نیز زیر فشار بمب باران و . ادبیات داستانی ایران گشوده  شد 

دند مزه ي تلخ دشمن مزه ي جنگ را چشیدند و عده اي نیز در کندوکاو خاطرات دیگران و با آمیزه اي از تخیالت خود سعی کر
بدین ترتیب . ي هنري به شیوه ي داستان کوتاه ، داستان بلند ورمان آن را به دیگران بچشانندها ینیبازآفرجنگ را بچشند و در قالب 

قالب ادبی رمان که در دوران مشروطه وارد پهنه ي ادب فارسی شده بود ، در خدمت جنگ وحماسه ي دفاع مقدس قرار گرفت و 
نقش جدید خود را تحت عنوان رمان جنگ یا دفاع مقدس  تجربه کرد ، نقش و کارکردي که رمان پیشتر در ادبیات نخستین بار، 

  .به زیبایی از عهده ي آن برآمده بود ... همینگوي و» وداع با اسلحه « تولستوي ، » جنگ و صلح « جهان در آثاري مانند 

ي بی سر از ها نخلمانند رمان ) دفاع مقدس(دسته ي موافق جنگ  3هی به رمان جنگ در ایران با وجود نو پا بودن، از دیدگا
. قاسمعلی فراست ، مخالف جنگ مانند شب ملخ از جواد مجابی و بی طرف مانند زمین سوخته از احمد محمود تقسیم پذیر است 

 60ررمان جنگ دردهه يگفت،ساختا توان یمهمچنین از دیدگاه بررسی ساختار و محتواي رمان جنگ از آغاز تا کنون 
و ) دفاع(ي هنري است و محتواي آن نیزعمدتا در جهت تایید جنگ ها یدگیچیپ،بیشترساختاري ساده و گزارش گونه و به دوراز 

ي پایان جنگ و ورود به دهه ي هفتاد، شاهد نوعی تغییر در این نگرش ها سالبا عبور از . برانگیختن رزمندگان به حضور در آن است 
به گونه اي که ساختار رمان جنگ دههی هفتاد به سبب توجه نویسندگان به اسلوب و قواعد داستان نویسی ، مستحکم و هنري هستیم 

گفت ، در  توان یمبه گونه اي که  ابدی یماین روند در رمان دهه ي هشتاد ادامه . تر و محتواي آن نیز واقع بینانه تر از دوره ي قبل است
ي قبل ، در این دوره شکسته و ها دههتقریبا خط قرمزي وجود ندارد و به نوعی تابوهاي جنگ و رمان جنگ  رمان جنگ دهه ي هشتاد

  .شود یمنادیده انگاشته 

  

  :نتیجه 

پدیده ي دیرینه ي جنگ در ایران از گذشته تا به امروز، به عــنوان یک پدیده ي اجـتماعی مهم ، در کنار تاثیر بر همه ي ابعاد 
ادبیات نیز تاثیر بسزایی داشته است ؛ زمانی بعد حماسی و تفاخر آن ، ادب حماسی ما را آفریده است و زمانی هم بعد  اجتماع ، بر

معنوي ودرونی آن ادبیات عرفانی ما را بارور کرده است ، در دوره اي به عنوان وسیله اي براي ستیزه با استبداد مطرح بوده است و 
شسته است و در دوره ي معاصر هم در قالب دفاع از مرزو بوم نمود یافته است و رمان جنگ ما را ساخته ادبیات مشروطه از آن به بار ن

از دگر سوي پدیده ي جنگ در گذشته بیشتر میدان نظم فارسی را کارزار خود ساخته و امروزه نیز قدم در عرصه ي نثر نهاده . است 
  . مینام یم» ادبیات جنگ « ارسی پرداخته است که ما ان را است و بدین سان ، صحنه ي زیبایی در پهنه ي ادب ف
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  :منابع 

  .چاپ سوم ،، بیروت ، انتشارات دار صادر 6لسان العرب ، جلد ،)ق. 1414( ،ابن منظور، محمدابن مکرم
مت، چاپ اول ،، تهرانینظام يروهایجنگ و ن یشناس جامعه ،)1379(ي ،سده، مهد یبیاد انتشارات س.   

   .، چاپ اولی، جلد دوم، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمیادب فارس ي نامه دانش ،)1376(،نانوشه، حس

س  کوتاه دفاع يها در داستان يپرداز تیشخص ،)1387(،، حسنانیبارون س،  يها حفظ و آثارو نشر ارزش ادی، ، بنمقد دفاع مقد
      .تهران

  . چاپ اول ،جامعه شناسی جنگ ، ترجمه هوشنگ  فرخجسته ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی  ،)1374( ،بوتول ، گاستون 
 ،ده سال رمان وداستان بلند جنگ،مجموعه مقاالت سمینار بررسی رمان جنگ در ایران و جهان،تهران، ) 1373(،حنیف، محمد 

 .چاپ اول

انتشارات علمی،  ،تقی صدقیانی و دکتر غالمحسین یوسفی ، تهران نقد ادبی ، ترجمه محمد يها وهیش،) 1369( ، دیچز ، دیوید
 .چاپ دوم 

مهر و آبان  ،73نامه ادبیات داستانی ، سال یازدهم ، شماره  رابطه ادبیات و جنگ در طول تاریخ، ماه ،) 1382(  ،سرشار، محمدرضا
82 . 

 .تهران ، انتشارات پالیزان،جلد اول نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس ، ،) 1380(،سنگري ، محمد رضا 

 ،20ص انواع ادبی و شعر فارسی ، مجله ي خرد و کوشش ، دوره ي چهارم ، دفتر سوم ، ،)1352(شفیعی کدکنی، محمدرضا ، 
 .دانشگاه شیراز

 .انتشارات فردوس، چاپ نهم  انواع ادبی ، تهران، ،)1381(،شمیسا، سیروس  

 .سه سرایی در ایران ، تهران ، انتشارات امیر کبیر حما ،) 1369(،صفا ، ذبیح اهللا  

شعر پایداري هنر مبارزه با دشمنان سه گانه ،نامه پایداري ، مقاالت اولین کنگره ادبیات پایداري ، کرمان، ، ) 1384( ،صهبا ، فروغ 
 .  323-322صص 

  .،چاپ اولییمه طباطبا، تهران، انتشارات دانشگاه عال حقوق جنگ ،)1373(، ، محمدرضایگدلیب ییایض 
ل ،)1379(،، مسعوديکوثر  ادب یشناس در جامعه یتأملاتیتهران ، انتشارات باز ، چاپ او ،.  

  

 .، تهران،  نشر چشمه، چاپ چهارم  4و 3، جلد رانیا یسیصد سال داستان نو، )1386(،، حسنینیرعابدیم 

  .چاپ پنجم ،نشر قومس ،،تهرانيو محمدصادق مهدو يازغند رضایل، مترجم عجنگ و ارتش یشناس جامعه ،)1376(،تری، پری یم 
، چاپ یو فرهنگ یمهاجر، تهران ، انتشارات علم زیموحد و پرو اءی، مترجم ضاتیادب ي هینظر ،)1373(،وارن نیوِلک، رنه و آوست 
 .اول
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  نویسی پس از انقالب اسالمیهاي داستانبررسی جریان
 1شوهانی رضاعلی

  2ونده نوروزيطیب

  چکیده

رویدادهایی باشد که زندگی و  ◌ٔ ه داستان از جذاب ترین قالب ها براي بیان اندیشه هاي یک ملت است، ومی تواند بازتاب دهند
اخیر پس از انقالب ◌ٔ در تاریخ ادبیات ایران ، سه دهه  یأمل ترین دوره هاي داستان نویسل تاز قاب.ذهن جامعه اي را درگیر کرده است

بر  ثیر شگرفیأتادبی نیز يانقالب بانی تحوالت بزرگی در ابعاد مختلف هنر از جمله ادبیات داستانی بوده وبر جریان ها.  المی استاس
در نگاهی فراگیر .این بررسی بر آن است تا جریان هاي داستان نویسی پس از انقالب را به صورت مختصر معرفی کند. جاي گذاشته است

واقع گراي ◌ٔ یکی جریان واقع گراست که خود به چهار شاخه .پس از انقالب را در چهار دسته جاي دادمی توان جریان هاي 
، داستان نویسی رئالسیم جادویی دیگري. ،جنگ و دفاع مقدس و فمینیسم قابل تقسیم است) جدي و پاورقی(اجتماعی،رمانتیک 

به نظر می رسد داستان نویسی جنگ و دفاع مقدس ، .پسامدرن نامیدمدرنیسم است و چهارمین جریان را می توان ، سومین  جریان .است
  .        اصلی متن، بر معرفی نویسندگان و آثار دفاع مقدس است کیدأر،تحاض◌ٔ به همین دلیل در مقاله .بر جسته ترین جریان این دوره باشد

  

 ) دفاع مقدس(جنگ  ، انقالب اسالمی ، داستان ، ادبیات : کلید واژه ها 

                                                        
   استادیار دانشگاه ایالم 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی2
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  دمهمق

داستان از جذابترین قالب ها براي بیان اندیشه ها و آرمان هاي یک ملت است که می تواند مهم ترین رویدادهاي اجتماعی و سیاسی 
اما اگر به معنی حرفه اي آن چشم داشته باشیم .در ایران سابقه اي طوالنی دارد...) حکایت ،قصه و(داستان به معنی عام آن .را بازتاب دهد

با .را منتشر کرد» فارسی شکر است« شمسی ،داستان1300درست هنگامی که جمال زاده در سال .سال پیش می رسد 90آن به ◌ٔ ، سابقه 
  .                  اینکه در کشور ما داستان، قالب نوپایی شمرده می شود ،راه هاي گوناگونی پیموده و پیشرفت خوبی داشته است

ثیر شگرفی بر جاي أهاي فرهنگی و اجتماعی بزرگی بوده ، وهمینطور بر ادبیات داستانی نیز ت انقالب اسالمی ایران بانی دگرگونی
اخیر از برجسته ترین دوره هاي داستان نویسی در تاریخ ادبیات ایران به شمار می  ◌ٔ به گونه اي که می توان گفت ، سه دهه.گذاشته است

                                  .                                             آید

با 1343رخ داد، برخی از صاحب نظران چون قبادي ، بر این باورند که ادبیات انقالب اسالمی از سال 1357با اینکه انقالب در سال 
  )                                            367:1389قبادي . (شکل گرفت ) ره(تبعید امام 

ادبی عصر انقالب اسالمی معرفی می کند و دلیل این ادعا  ◌ٔ منتشر شده است ـ بیانیه 1348و شون را ـ که در سال  دکتر خاتمی نیز سو
     ﴾ 241ـ 242:1390خاتمی.(را توانایی سو و شون در دگرگون کردن سطح فنی رمان هاي ایرانی از نظر تکنیک و زبان می داند

،کلید » غرب زدگی« و» خسی در میقات«، »زن زیادي« ،»داستان هاي بی مالل« ،» همدیر مدرس« جالل آل احمد با نوشتن کتاب هاي
و دکتر علی »داستان راستان « استاد مرتضی مطهري با نوشتن.او ادبیاتی به ظاهر ساده اما موثر دارد.انقالب ادبی اسالمی ـ ملی را زد

در سال هاي نزدیک انقالب ،محمود حکیمی با کتاب .ی گرفتند،این نهضت را پ» محبوبه« و»حسن  ◌ٔ قصه « و» حج«شریعتی با نوشتن 
  .                       وعلی دوانی ،این روند را ادامه دادند » اگه بابا بمیره« با کتاب) محمد رضا سرشار(،رضا رهگذر ...و» وجدان«، »طاغوت« هاي

حوزه ادبیات داستانی ...مخملباف، سید مهدي شجاعی وامیر حسین فردي، محسن :در سال هاي ابتداي انقالب ، چهره هایی چون 
 )                                                82:1390خاتمی.(انقالب را پررنگ تر کردند

  :پس از انقالب ،سه جریان فکري مشخص در رابطه با ادبیات به وجود آمد

این گروه آثارشان را با رویکردي اجتماعی و بر . ین ادبی شده است دسته اول ،گروهی که اعتقاد داشتند ،انقالب باعث غناي مضام
دسته دوم، داستان هایی نوشته اند که به دلیل ایجاد تحوالت تاریخی، فضایی پر ابهام را .اساس تعهدات اعتقادي و انسانی می نوشتند

سوم، نویسندگان حرفه اي تر  ◌ٔ دسته. ت نشده بوددر باور گروه دوم ،این دوران از نظر دگرگونی هاي اجتماعی تثبی. تصویرمی کنند
 1390خاتمی .( بودندکه یا خود را از جریان هاي موجود دور نگه داشتند یا بیشتر به توصیف تبعات انقالب و جنگ پرداخته اند

  )               126ـ128:

تجربه اندوزي و آگاهی  ◌ٔ در این دوره که دوره.اول پس از انقالب را شاید بتوان دوره رنسانس داستان کوتاه دانست  ◌ٔ دهه کالً
 )  174ـ175: 1372صفدر تقی زاده به نقل از اکبري شلدره اي.( هاي اجتماعی است،از لحاظ بینش اجتماعی تحوالتی پدید آمد

از پایان جنگ ،  با این تفاوت که پس. اول مطرح بودند ، ادامه می یابد  ◌ٔ دوم پس از انقالب ، همان موضوعاتی که در دهه ◌ٔ در دهه
دوم رخ داد و محور داستان ها قرار گرفت ،  ◌ٔ مهم ترین حادثه اي که در دهه. بسیاري از هیجانات دوران جنگ فروکش می کند 

دوم ، پیشرفت شایان  ◌ٔ از دیگر ویژگی هاي دهه.در این دهه مسائل اخالقی وارزشی رفته رفته کمرنگ شد .بود ) ره(رحلت امام خمینی 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٥٥ 
 

: 1382اکبري شلدره اي.(نیز افزایش می یابد» رمان نوجوان«و توجه به قالب.ندگان زن در قلمرو ادبیات داستانی است توجه نویس
  )                                     211ـ214

انقالب و ادبیات ادبیات قیام ، ادبیات پیروزي :دکتر خاتمی نیز ادبیات انقالب را از منظري دیگر در سه گروه دسته بندي کرده است
  )                                                            223: 1390خاتمی.(پس از انقالب 

  

  :وضعیت ادبیات داستانی پس از انقالب

ال در باب وضعیت ادبیات داستانی پس از انقالب اسالمی باید گفت که آثار ادبی این دوران حاصل فضاي بحرانی هستند و در این س
آثار ادبی چاپ .این آثار عجوالنه و در پاسخ به مسائل روز نوشته شده اند.ها جز موارد معدودي، دستاورد ادبی قابل توجه ،وجود ندارد

این .،یا گزارش است یا خاطره و یا داستان هاي ناتورالیستی هستند که زندگی محرومان را به تصویر می کشند  59تا 57شده در سال هاي  
باورهاي معنوي موضوع برجسته اي است که در کنار .ادبیات جنگ آغاز می گردد 59از سال .زمینه اي سیاسی ـ اجتماعی دارند  باًآثارغال

  )       207ـ210: 1381طهرانی ثابت. (خا صی یافته است  ◌ٔ ادبیات جنگ جلوه

  :رداز نقاط قوت و ضعف ادبیات داستانی پس از انقالب می توان موارد زیر را بر شم

شخصیت پردازي ، پرورش مضامین و درون مایه هاي نوو انعکاس چالش هاي مهم اجتماعی،پرهیز گاري قلم و متانت ، : نقاط قوت
ـ  349: 1389قبادي.( رشد ادبیات مذهبی ، تعالی مضمون ، رشد داستان از نظر کمی ، تحول مبتنی بر کشف تجربه ، نو آوري و کشف

348                     (                                              

  :دید گاه هاي گوناگونی در باب علل سستی ادبیات پس از انقالب وجود دارد : نقاط ضعف

میر  ؛فقر زبان و رسانه اي بودن آن و نیز فقر تخیل : محمد بهار لو  ؛بی تعهدي و بی دردي اکثر نویسندگان : ابراهیم حسن بیگی
  )              145ـ150: 1382اکبري شلدره اي.   (نداشتن تنوع موضوعی  ؛در ساخت وپرداخت اشخاص متنوع داستانی ضعف : عابدینی 

  

 :جریان هاي داستان نویسی پس از انقالب 

به نظر سال ، جریان هاي ادبی متنوعی به وجود آمد که 30داستان نویسی پس از انقالب مسیر هاي متفاوتی را طی کرد و تنها در طول 
این مقاله بیشتر بر ادبیات دفاع مقدس  ◌ٔ از آنرو که تکیه.حوادث گوناگون ، تعداد زیاد نویسندگان و تنوع فکري باشد ◌ٔ می رسد نتیجه

به طور کلی در این دهه ،با چهار . است ،تنها به طور اجمالی، به گرایش ها و جریان هاي داستان نویسی پس از انقالب اشاراتی می شود 
 :            ادبی روبه رو هستیم  جریان

ـ 2؛، جنگ و دفاع مقدس ، فمینیسم) جدي و پاورقی( واقع گراي اجتماعی ، واقع گراي رمانتیک : ـ جریان واقع گرا با چهار شاخه 1
 .                                       ـ پست مدرنیسم 4 ؛ـ سیال ذهن3؛رئالیسم جادویی 

  :گرایش هاي ساختاري ادبیات پس از انقالب را درپنج مقوله بررسی کرده اند دکترحسین هاجري نیز
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  . ـ پست مدرنیسم  5 ؛ـ مدرنیسم 4 ؛ـ رئالیسم جادویی 3 ؛ـ رئالیسم دینی 2 ؛ـ رئالیسم سنتی 1

مشاهده ، ثبت دقیق جزئیات کید آنها بر أبا رویکردي انتقادي به بازتاب مسائل اجتماعی می پرداختند و ت 19درقرن : ـ رئالیسم سنتی 1
زبان . نویسندگان این حوزه بیشتر زندگی طبقات فرودست را به تصویر می کشیدند. ارسطویی استوار بود “ نظریه احتمال”و رعایت 

ن پس موضوع اصلی نقد رمان نویسا. آن در ایران پس از انقالب ، انتقاد اجتماعی است  ◌ٔ رویکرد عمده. آثارشان زبانی شفاف بوده است
 .          آثار محمود دولت آبادي ، احمد محمود و رضا براهنی: مانند  ؛خارجی پیش ازانقالب است ◌ٔ ازانقالب ، نظام دست نشانده

  :رمان هاي رئالیستی بر اساس کارکرد اصلی به چند مورد تقسیم می شوند

  .ت الف ـ رئالیسم گزارشی که کارکرد آن ، ثبت واقعیات تاریخی و اجتماعی اس

رئالیسم ژورنالی شامل رمان هاي پاورقی نیز . کامل آن ، آثار اسماعیل فصیح است  ◌ٔ نمونه. ب ـ رئالیسم ژورنالی با کارکرد تفریحی 
  .   مانند آثار نسرین ثامنی و فتانه حاج سید جوادي ؛رشد خاصی داشته اند  70می شود که در دهه 

یکی پایبندي به جهان متن و دیگري توجه به . ی ـ روان شناختی که دو مشخصه دارد ج ـ رئالیسم تحلیلی با کارکرد تبیین اجتماع
  .از نویسندگان شاخص این حوزه می توان محمود دولت آبادي ، احمد محمود و غزاله علیزاده را نام برد . روابط متقابل فرد و جامعه 

از دیدگاه رئالیسم دینی واقعیت منحصر به جهان . معاصر استرئالیسم دینی بومی ترین جریان ادبی در تاریخ : ـ رئالیسم دینی2
رئالیسم دینی را می توان منشوري سه بعدي تصور کرد که سه منظر رئالیستی ، رمانتیک و سمبلیک ابعادش را . محسوسات نمی شود 

مفاهیم اخالقی و عرفانی است و کالً این نگرش بر  ◌ٔ تکیه.ادبیات جنگ تجلی یافته است  ◌ٔ این ادبیات بیشتر در چهره. تشکیل می دهد 
خر این نگرش ، ◌ٔ در آثار متا. اول پس از انقالب می شود ◌ٔ جریانی بومی است که بیشترین آثارش مربوط به دهه. کارکرد ارشادي دارد 

  .                       ...مانند آثار محسن مخملباف ، منیژه آرمین و. کم رنگ شدن ارزش هاي دینی دیده می شود  ◌ٔ انتقاد هایی در زمینه

حرکت بین واقع گرایی و فرا واقع گرایی و در واقع نگاهی شهودي به دنیا ، باور به غیب ، مقام واالي :ویژگی هاي رئالیسم دینی 
را به انسان ، رعایت عفت و پاکی گفتار ، آرمان گرایی جایگزین ناسیو نالیسم ، نماد گرایی که اغلب تصویري آسمانی از رزمندگان 

  .                                                                   نمایش می گذارد 

  : آثار رئالیسم دینی را می توان به سه دسته تقسیم کرد 

  ؛نخل هاي بی سراز قاسمعلی فراست و عروج ازناصر ایرانی : ـ حماسی 1

  ؛یه شب ماه میاد از مصطفی زمانی نیا : ـ اجتماعی 2

  .  اشراق از میثاق امیر فجر : ـ عرفانی 3

و شاخه اي . مکتبی مستقل نیست ، بلکه روشی نوین در داستان نویسی است که ریشه در آمریکاي جنوبی دارد: ـ رئالیسم جادویی3
.  از غالمحسین ساعدي »  عزاداران بیل«گرایش به این نوع ادبیات در آثار پیش از انقالب نیز وجود دارد مانند .است از مکتب واقع گرایی

 )                                  78ـ  250:  1381هاجري( 

« :مانند. در حالی که رویکرد آنها پس از انقالب ، فرمالیستی و شکل گرایانه است .رویکرد نویسندگان پیش از انقالب سیاسی است 
 )  78ـ  250: 1381هاجري .( ی از تقی مدرس» آدم هاي غایب« و» اهل غرق از منیرو روانی پور
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  : ویژگی داستان هاي رئالیسم جادویی 

یاها، داستان پریان، ابهام ، هراس ، ؤآمیزش خیال با واقعیت ، زمان شکنی و نداشتن توالی منطقی ، ایجاد طرح هاي تودرتو ، تداخل ر
  )  225: 1383تسلیمی .( فضا اعجاب ، شوك، کم اهمیت بودن عنصر طرح و شخصیت در داستان و مهم بودن عنصر 

  . میالدي در اروپا شکوفا شد  1940تا  1890سال هاي  ◌ٔ جریانی ادبی که در فاصله:ـ مدرنیسم 4

  .       مطابق نبودن با واقعیت ، مرکزیت زدایی ، آشنایی زدایی ، انزوا و ابهام معنایی : ویژگی هاي آثار مدرنیسم از دیدگاه زیبایی شناسی 

. کسانی چون هدایت و چوبک از نویسندگان مشخص این جریان هستند .ن جریان ، پیش از انقالب آغاز شده است در ایران ای
نقش « ذنی و◌ٔ اثر علی مو» نوشدارو« :        مانند. می شود  70آغاز شد و اوج آن مربوط به دهه  60 ◌ٔ مدرنیسم پس از انقالب از دهه

                                            .            اثر محمد محمد علی » پنهان

  :مدرنیسم از نظر ساختاري نیز ویژگی هاي بارزي دارد که آن را از جریان هاي دیگر متمایز می کند 

حدیث نفس در . رمان مدرن بیشتر به حاالت موجود در خود آگاهی اشخاص داستانی توجه می کند تا جهان بیرون : الف ـ روایت 
دکتر هاجري دیدگاه اول شخص را براي رمان مدرن .ا بهره گیري از جریان سیال ذهن و تک گویی درونی شکل می گیرداین آثارب

رمان مدرن به درون ذهن اشخاص می رود وبه طور طبیعی ، اول شخص بهتر می تواند ذهنیات .موفقیت آمیز تر از داناي کل دانسته اند
تعداد شخصیت هاي موجود در رمان مدرن : ب ـ محدودیت زمان ، معدودیت شخصیت ها          .       خود را به خواننده انتقال دهد

. رمان مدرن نیزپاره اي از زندگی است اما نه از طول بلکه از عمق . بسیار کم است ونویسنده بیشتر به عمق زندگی و ذهن آنها می رود 
مثال خوب این رمان در دهه هاي پس از . اما از نظر ذهنی و روحی نه ظاهري  اشخاص در این رمان ها ، همواره در حال تغییر و تحولند

 .                              از عباس معروفی است» سمفونی مردگان«انقالب ، 

خود، دریافت یعنی آنها را متناسب با باورهاي . نویسنده مدرن ، یاد اسطوره ها را زنده می کند اما از دید خودش : ج ـ اسطوره گرایی
  .              او به موضوعی امروزي ابعادي فراتاریخی می بخشد .ویل و تفسیر می کند ◌ٔ ، تا

  ) :ایرانی ( رویکرد مدرنیسم داخلی 

چون بیشتر این رمان ها هستند که از . رمان هاي مدرن پس از انقالب باشد ◌ٔ ، برازنده» رمان مدرن داخلی « به نظر می رسد اصطالح 
  . گرش با رمان هاي مدرن خارجی بسی متفاوت اند نظر ن

رویکرد اساسی آن . دینی در جامعه می پردازد  ◌ٔ رمان مدرن پس از انقالب به نقد و نفی شرایط فرهنگی و سیاسی برآمده از اندیشه
گونه مسئولیت اجتماعی را مدرنیسم داخلی به تحوالت اجتماعی توجه دارد در حالی که مدرنیسم غربی ، هیچ . رویکردي انتقادي است 

  .                       نمی پذیرد و به اعماق ذهن پناه می برد 

ـ ستیز سنت و مدرنیسته در قالب جنگ پدران و 1: نویسندگان مدرن در نفی هنجارهاي ناشی از تفکر دینی به دو مضمون می پردازد 
  )      78ـ 250: 1381هاجري .                   (بر جامعه ـ نفی ارزش هاي اخالقی ناشی از حاکمیت نظام دینی2؛پسران 

آقاي تسلیمی ، جریان . در سطرهاي پیش ، اشاره شد که جریان سیال ذهن از روش هاي روایتگري در جریان ادبی مدرنیسم است
  :سیال ذهن اینگونه معرفی کرده اند 
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 ◌ٔ ت هذیانی ، مجنون، خواب آلوده و بیمار که به داستان و   رمان جنبهجریان سیال ذهن با تودرتویی روایات ، روایت آدم هایی اس« 
: مانند ؛این آثار گاهی در ساختار درونی خود داراي انسجامند . روان شناختی می دهند و ناخودآگاه اشخاص داستانی را آشکار می کنند

الیستی است اما چند معنایی و گاهی حوادث غیر جریان سیال ذهن گاهی رئ.شازده احتجاب گلشیري و سمفونی مردگان از معروفی 
اما بسیاري از داستان هاي منیرو . شازده احتجاب از آثار مدرن غیر جادویی است . واقعی است ، یعنی رئالیسم جادویی و سوررئالیسم 

                )                  224: 1383تسلیمی ( » .روانی پور به رئالیسم جادویی و سوررئالیسم گرایش دارند

« اولین نویسنده مهم آن ، ساموئل بکت است با اثر . مهم ترین جریان ادبی در دهه هاي واپسین قرن بیستم است : ـ پست مدرنیسم 5
پست مدرنیسم جریان مستقلی از مدرنیسم نیست بلکه ادامه همان در فازي دیگر است ، و می توان گفت شکل افراطی . »دانته و خرچنگ 

  .                                           سم است مدرنی

به نظر می آید ، پست مدرن در ایران . رواج داشت 1372ـ1378آغاز شد و بین سال هاي  70 ◌ٔ پست مدرنیسم در ایران ، از اوایل دهه
و محمد » برهنه در باد « مد محمد علی با مح.نمی تواند آثار موفقی داشته باشد ، چرا که هیچ امر قطعی ، مسلم و مقدسی را بر نمی تابد 

  ) 78ـ  250:  1381هاجري .              (از این جریان پیروي کرده اند » هیس « رضا کاتب با 

  :آقاي تسلیمی در کتاب خود ، شالوده شکنی را مولفه اصلی پسامدرن می داند و ویژگیهاي دیگر این جریان را اینگونه می شمارد 

واقعیت و فراواقعیت ، تعویق ، غیاب در برابر حضور ، تعلیق ، فقدان گره گشایی ، بازبودن متن ، عدم قطعیت ، که در بی مرزي میان 
  )   279: 1383تسلیمی.( متن با پاشیدگی زبان در صرف و نحو و ایجاد پارازیت ونامشخص شدن زوایاي دید ، خود را نشان می دهند 

  :ادبیات جنگ و دفاع مقدس 

و شلیک اولین گلوله ، ادبیات داستانی دفاع مقدس پدید می آید و جاي ادبیات داستانی دفاع مقدس  1359ز جنگ در شهریور با آغا
  )                                                              82:  1390خاتمی . ( را می گیرد 

جغرافیاي ادبیات دفاع مقدس محدود به . شود و همچنان ادامه دارد تاریخ ادبیات دفاع مقدس از نخستین روزهاي جنگ آغاز می 
.( بلکه آثار نویسندگانی که خارج از ایران در باب دفاع مقدس منتشر شده اند نیز مشمول ادبیات دفاع مقدس هستند  ؛ایران نیست 

  )    11:  1390سنگري

یا ادبیات مهاجم باشد یا مدافع ،  ؛نگ و دفاع باشد یا منتقد آن ادبیاتی که در وضعیت جنگ پدید آمده است ، چه ستایشگر ج کالً
  )  75:  1390خاتمی . ( در کلیت خود ادبیات جنگ نامیده می شود 

بلکه اگر هر اشاره اي به جنگ یا تبعات آن داشته باشد  ؛ضرورتی ندارد که ادبیات جنگ ، به صورت مستقیم ، وارد میدان نبرد شود 
ادبیات جنگ : جنگ نوشته می شوند ، عنوان هاي متفاوتی را به کار می برند  ◌ٔ در باب آثاري که درباره.ده می شود ، ادبیات جنگ شمر

  .                           ، دفاع مقدس ، ادبیات پایداري و مقاومت

اصلی  ◌ٔ دانند که دغدغهمی  70دهه  آقاي بلقیس سلیمانی ، آغاز بالندگی این نوع ادبی را، سال هاي پایان جنگ خصوصاً
  )10ـ11: 1380سلیمانی.(نویسندگان، به تصویر کشیدن جنگ از زوایاي گوناگون بوده است

  :گروه جاي داد    پدید آورندگان ادبیات دفاع مقدس را می توان در سه عموماً
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یا در پشت جبهه خدمات رسانی می چهره هاي کمتر شناخته شده اي هستند که در جبهه ها و میدان نبرد می جنگیدند ، : گروه اول 
  .       نویسندگی آنها بیشتر در قالب نامه ها ، وصیت نامه ها ، شعارها و رجزها شکل گرفته است . کردند 

  .        این گروه نیز چون گروه اول در میدان نبرد حضور داشته اند . چهره هاي حرفه اي داستان نویسی هستند : گروه دوم 

:  1390سنگري .   ( هی که قبل از انقالب شناخته شده و صاحب اثر بودند و برخی از آنان در جبهه حضور داشتند گرو: گروه سوم
39 (  

  نوع نگاه و برخورد نویسندگان با دفاع مقدس 

  :در مورد نوع نگاه و برخورد نویسندگان با دفاع مقدس ، می توان چهار نگرش عمده را نام برد 

این آثار گاهی با خاطره و گزارش پهلو می . طریق فرم داستانی به ثبت وقایع و ارزش هاي جنگ پرداخته اند ـ نویسندگانی که از 1
  .           نخل هاي بی سر از قاسمعلی فراست و مخمصه از علیرضا افزودي : مانند . زند و اغلب فرم و ساختار ساده اي دارند 

البته در بین آثار این گروه ، نیز شاهکاري خلق . ل ، به زیبایی هاي اثر نیز توجه دارند ـ کسانی که عالوه بر تعهد اجتماعی گروه او2
  .                 مردم این مرز و بوم را به تصویر بکشد  ◌ٔ نشده است که بتواند دفاع هشت ساله

محوري آثار این  ◌ٔ مسئله. ندارند ـ نویسندگانی که به پاورقی هاي سرگرم کننده روي آورده اند و نگاه ارزشی به دفاع مقدس 3
ولی گاهی نویسنده براي تشدید مسائل محوري از  ؛حول مسائل خانوادگی و جنایی ، پرداخته شده اند و عموماً. گروه ، جنگ نیست 

از مسعود »تهطالع بازیاف« از شهره وکیلی  و»خاك سرخ «از احمد اکبري ، » زیر درخت آلبالو« :مانند.موضوع جنگ نیز بهره برده است 
  . شکویی 

زمین « :مانند . این گروه از سه گروه اول حرفه اي ترهستند ... .مثل بمباران ها و ؛ـ گروهی که به مسائل حاشیه اي جنگ پرداخته اند 4
مد علی ، از محمد مح»نقش پنهان «از منیرو روانی پور ، »سنگ هاي شیطان «و » دل فوالد« از احمد محمود ، »آشنا  ◌ٔ قصه« و» سوخته

 ... .                        از اسماعیل فصیح و» 62زمستان«

با اینکه نویسندگان کروه اول و دوم ، پایه گذاران و ادامه دهندگان واقعی ادبیات دفاع مقدس هستند ، چه بسا شاهکار ادبیات دفاع 
 )   42ـ45: 1380سلیمانی.( مقدس توسط نویسندگان حرفه اي گروه چهارم ، خلق شود 

  :نویسندگان جنگ از نظر رویکرد و نوع نگاه به جنگ 

این گروه تنها از سختی هاي جنگ می نویسند و نگاهشان به . ـ نویسندگانی که رویکردي  به شدت منفی نسبت به جنگ دارند 1
  .            تقی مدرسی ، جواد مجابی و مهدي سحابی : مانند . جنگ ستایش آمیز نیست 

و حتی گاهی نسبت به جنگ بی تفاوت بوده اند .ه رویکردي منفی نسبت به جنگ دارند اما نه به شدت گروه اول ـ گروهی ک2
  .                                           منصور کوشان ، اسماعیل فصیح و منیرو روانی پور : مانند.

. گروه ، مقاوت ها و رشادت ها را در اثرشان بازتاب می دهند این .ـ نویسندگانی که رویکردي ستایش آمیز نسبت به جنگ دارند  3
  )                                                              214ـ 220: 1382اکبري شلدره اي ( 
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ید ، به هر نویسندگان ، دوره هاي ادبیات دفاع مقدس را از دیدگاه هاي گوناگون تقسیم بندي کرده اند که به صورت مختصر و مف
  :                                                                      کدام اشاره اي می شود 

با توجه به . ادبیات دفاع مقدس به آثاري می گویند که ارزش ها و جلوه هاي هشت سال دفاع مقدس را با زبانی هنري بیان کرده اند 
  :                                                 وره دارد این تعریف ، ادبیات دفاع مقدس دو د

قابل تقسیم بندي ... الف ـ آثاري که هنگام جنگ و در طول هشت سال دفاع آفریده شده اند که خود از لحاظ محتوا ، ساختار و
ه ، دعوت به وحدت ، ستایش شهیدان و تشویق به دفاع ، صبوري ، مبارزه ، ستایش مجاهدان جبه: ویژگی هاي آثار این دوره : هستند

جانبازان ، بهره گیري از نمادهاي دینی ، آیات و روایات ، تحقیر اشرافیت و دنیا زدگی ، طرح الگوهاي تاریخ اسالم ، بهره گیري از 
، توصیف عناصر رزم و  ، امید به پیروزي ، توصیف فضاي معنوي جبهه ها) ره(اساطیر ، پیوند دین و مردم وایران ، ستایش امام خمینی 

 .                 جبهه 

  .آثاري است که پس از پایان جنگ تا امروز ، آفریده می شوند  ◌ٔ ب ـ این دوره شامل همه

نگرانی براي از دست رفتن میراث و ارزش هاي جبهه ، مظلومیت شهدا و رزمندگان ، نگاه حسرت بار و وداع : ویژگی آثار این دوره 
  )                                27ـ34:  1390سنگري .( ضعف ها و نارسایی ها  با جبهه ، بیان

  :عالوه بر تقسیم بندي باال ، ادبیات دفاع مقدس را از دیدگاه هاي دیگر نیز دسته بندي کرده اند  

 60 ◌ٔ در دهه. جنگ توجه می شود ، به زوایاي پنهان تر  70اما در قصه هاي . ، نگاه ستایشگرانه محسوس تر است 60 ◌ٔ درداستان دهه
بیشتر  60◌ٔ در دهه. و داستان بیشتر دچار شعارزدگی و احساسات شده است . ، به مبانی ساختاري و ادبی داستان ، به ندرت توجه می شود 

از انقالب ، از فضاي  دوم پس ◌ٔ در دهه. بیشتر به رمان و داستان بلند توجه می شود 80و 70 ◌ٔ به داستان کوتاه پرداخته می شود اما در دهه
 )                 1390: همان. ( سوگمندي و اندوهناك نوشته ها کاسته می شود و مسائل تازه تري چون طنز ، فضاي داستان ها را پر می کند 

نی شدن کالم پایداري نیز آثار ادبی جنگ به چهار مورد کلی تقسیم شده اند که به دلیل جلوگیري از طوال ◌ٔ نامه ◌ٔ در مجموعه مقاله
  :، تنها عنوان کلی آنها ذکر می شود 

  .ـ  ادبیات پشت جبهه  4 ؛ـ  ادبیات دوران اسارت و بازداشتگاه 3 ؛ـ ادبیات جبهه  2 ؛ـ ادبیات مقاومت  1

  )  484: 1384نامه پایداري ( 

  : ع مقدس قائل شده اندداستان ها ، چهار رویکرد اصلی براي داستان دفا ◌ٔ حسینعلی قبادي ، با توجه به درون مایه

: 1389قبادي .( ـ داستان هاي انسان محور 4 ؛ـ داستان هاي انتقاد محور3 ؛ـ داستان هاي جامعه محور 2 ؛ـ داستان هاي ارزش محور 1
  )         19ـ  20

  

 : موضوعات مطرح در ادبیات دفاع مقدس 

  ). سمعلی فراست ، زمین سوخته از احمد محمود نخل هاي بی سر از قا( ـ  هجوم ، مقاومت و اشغال شهرهاي مرزي 1
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 فقط به زمین نگاه کن از محمد رضا کاتب ، روزهاي( هم آثاري که به وضعیت اسرا می پردازند . ـ  اسارت 2

از  شکل دو نگاه از یاسر هشترودي ، راز دو آینه( و هم اثاري که به وضعیت خانواده هاي اسرا می پردازند ) طوالنی از رضا رئیسی 
  )                                                                          سید مهدي شجاعی 

  ) محاق از منصور کوشان ، نقش پنهان از محمد محمد علی ( ـ بمباران ها 3

  ) از این مکان از قاضی ربیحاوي ، فراسوي ستیزها از کوروش صفایی ( ـ مهاجرین 4

  ) باغ بلور از محسن مخلباف (  ـ مشکالت پشت جبهه5

  ـ عملیات و شهادت ها 6

  ) از اسماعیل فصیح  62زمستان ( ـ جانبازان 7

  ) 73: 1380سلیمانی( شهدا  ◌ٔ ـ زن شامل زنان متفکر ، صبور ، مقاوم ، مهاجر ، پرستار و خانواده8

  

  :مضامین داستان هاي ادبیات دفاع مقدس 

 ◌ٔ در اینگونه داستان ها ، چهره.انی واقع گرایانه بود و به رشادت هاي مردم توجه می کرد در سال هاي نخست جنگ ، ادبیات داست
. در داستان هاي ابتداي جنگ ، گرایش به تیپ بیشتر از شخصیت بود . دشمن ، پست معرفی می شد  ◌ٔ مبارزان ، آرمانی و اللهی وچهره

در . قابل مشاهده است  80و 70 ◌ٔ نویسی گرایش یافتند که در آثار دهه راه ، نویسندگان رفته رفته به تکنیک هاي داستان ◌ٔ در ادامه
  )                                                                             190ـ 192: 1390سنگري. ( ، گرایش به داستان هاي ضدجنگ شدیدتر شد  80 ◌ٔ دهه

  :ر است به طور کلی ، ادبیات دفاع مقدس شامل مضامین زی

 شهادت طلبی ، ایثار ، عشق به خدا ، صبر در مقابل ظلم ، گرایش به ساده زیستی و ارزش هاي انسانی و اللهی ،

  )      87: 1380سلیمانی.              ( عدم دلبستگی به مادیات ، توجه به اندیشه هاي دینی و متافیزکی و عرفانی ، مبارزه با مصرف گرایی 

  : دبیات دفاع مقدس که آن را از دیگر جریان ها ي ادبی پس از انقالب متمایز کرده است چند ویژگی خاص ا 

  ) 41ـ 42: همان. ( تکیه بر پیام ، تبلیغی بودن ، ساده نویسی ، واقع گرایی ، کارکرد گرایی 

  :تیپ هاي ارائه شده در داستان دفاع مقدس 

ت و به نظر می رسد ، علت این ضعف ، تکیه کردن داستان ها بر پیام باشد در ادبیات دفاع مقدس ، شخصیت پردازي بسیار ضعیف اس
تیپ هاي مثبت .چرا که در زمان جنگ ، هدف داستان ها تبلیغ زودگذر ، ستایش تیپ هاي مثبت و نکوهش تیپ هاي منفی بوده است . 

صبور ، همسر فداکا ر ، روحانی ، مرزنشین مقاوم و رزمندگان و فرماندهان کاردان ، نوجوان مقاوم ، مادر  این داستان ها را عموماً
  .    شکنجه گران رژیم بعثی و منافقین کوردل نیز اصلی ترین تیپ هاي منفی داستان جنگ هستند . پرستاران سختکوش تشکیل می دهند 
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 )                                   86ـ 87: همان ( 

  

 :آثار ادبیات داستانی دفاع مقدس 

 ◌ٔ یعنی سیزده روز پس از شروع جنگ د رمجله 12/7/1359از میثاق امیر فجر در تاریخ » سرباز « داستان کوتاه جنگ با عنوان  اولین
  ) 36: 1390سنگري . ( سروش چاپ شده است 

Iنگ همت هر کدام از نویسندگان ادبیات دفاع مقدس ، با توجه به اندیشه ها و زمان و مکان خود ، به توصیف وجوه خاصی از ج
  :                                 کلی دسته بندي کرد ◌ٔ گماشته اند که می توان آنها را در چند مقوله

نویسندگان حرفه اي در داستان ، به ندرت وارد میدان نبرد می شوند و سعی می کنند بیشتر به توصیف تبعات جنگ : ـ جنگ شهرها 1
تراژیک جنگ قلم می زنند تا قهرمانی  ◌ٔ این گروه بیشتر در جهت بیان جنبه.نگ بپردازند و حال و هواي شهرها و مشکالت حاصل از ج

آفتاب در سیاهی « از احمد محمود ، » آشنا  ◌ٔ قصه« و » زمین سوخته « : این داستان ها ، می توان به موارد زیر اشاره کرد ◌ٔ از جمله. ها 
 .                                              از قاضی ربیحاوي » نگ در آسمان دهکده دیده شد وقتی که دود ج« از اصغر عبداللهی ، » جنگ گم می شود 

، » ناگهان سیالب « مهدي سحابی با        : چون  ؛نویسندگانی که در باب وقایع جنگ قلم زده اند نیز کم نیستند : ـ وقایع نویسی 2
. ( ونیز بهرام صادقی » ثریا در اعماق « و »  62زمستان « ، اسماعیل فصیح با » محاق « ، منصور کوشان با » شب ملخ « جواد مجابی با 

 )                                   890ـ 930: 1383میرعابدینی 

. اصلی سبک رمانتیک ، وحدت ذهن و طبیعت است  ◌ٔ مشخصه. ـ برخی نویسندگان جنگ نیز به رمانتیسم عاشقانه روي آورده اند 3
نویسندگان دیگري نیز در این سبک ، آثاري منتشر . ر آثار منیرو روانی پور می توان فضا و سبک رمانتیک را به خوبی احساس کرد د

« و » سمفونی مردگان «، » اهل غرق «: یا داستان هایی چون » حدیث درد کشان «و » شب ظلمانی یلدا« جوالیی در: مانند . کرده اند 
                       .        » نوشدارو 

گلشیري ، مدرس : مانند . گروهی از نویسندگان در داستان هاي خود ، به جنبه هاي گوناگون مهاجرت پرداخته اند : ـ مهاجرت 4
  .صادقی ، ترقی ، زرین ، معروفی ، اسماعیل فصیح ، خاکسار ، کوشان و گالبدره اي 

آداب زیارت « و » کتاب آدم هاي غایب «: مانند . حد گزارشی از جنگ پیش رفته اند ـ برخی آثار با خاطره پهلو می زند و تنها در 5
از علی خدایی و » نامه هایش«از احمدرضا احمدي ، » نثرهاي یومیه « از پرویز دوایی ، » باغ ، بازگشت یکه سوار «از تقی مدرسی ، » 
         .                                    از ناصر زراعتی » سبز«

ثیر آنها را بر ◌ٔ ، به جاي توجه به رویدادهاي تاریخی ، تا» راعی  ◌ٔ گمشده ◌ٔ بره«ـ برخی از نویسندگان این دوره ، چون گلشیري در 6
. عالوه بر گلشیري ، نویسندگان دیگري نیز به سرچشمه هاي ادبیات بومی توجه داشته اند . مردم ، بازتاب می دهند  ◌ٔ فرهنگ و خاطره

  )                               931ـ983: همان. (از مجابی» خوابگرد « و » حدیث ماهیگیر و دیو« ستان مانند دا

و پهلوي منتشر می شود ، رمان تاریخ گرا نیز رواج  قاجاربه محض اینکه خاطرات سیاستمداران عصر : ـ نویسندگان تاریخ گرا 7
روش اغلب رمان نویسندگان تاریخ گرا ، خاطره . واقعیت هاي تاریخی الهام گرفته اند این ها رمان هایی هستند که از . خاصی می یابد 

: چون . دیگران نیز به این شیوه رمان هایی نوشته اند . عالی  رمان تاریخ گرا است  ◌ٔ اثر دولت آبادي ، نمونه» کلیدر«.گویی است 
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از رضا جوالیی » جامه به خوناب«از معروفی و » سمفونی مردگان« نی ،از براه» رازهاي سرزمین من«از احمد محمود ، » داستان یک شهر«
 )                                                                                                          985ـ988: همان .                     (

م فرودست جامعه پرداخته اند و در این راستا ، رمان ها وداستان هاي جذابی کسانی نیز به ثبت مشکالت مرد: ـ رمان مردم اعماق 8
فردا « نادر ابراهیمی در . » کالغ ها و آدم ها «و » بادها خبر از تغییر فصل ها می دهند «، » آتش از آتش «جمال میر صادقی در : آفریده اند 

جویندگان نان «، محمدرضا ماهیدشتی در » قلعه نشینان «، محسن حسام در » نسیمی در کویر«، مجید دانش آراسته در » شکل امروز نیست
: همان.    (» در گزارش عذاب«و نورالدین سالمی در » دلی سپرده به طوفان«، محمود احیایی در » این سال ها«، هوشنگ عاشورازاده در »

                                                )                                                          817ـ 824

عقب افتاده اي می داند که در اثر برخورد با  ◌ٔ بومی را جامعه ◌ٔ ، نویسنده جامعه 60 ◌ٔ در داستان اقلیم گراي دهه: ـ ادبیات اقلیمی 9
ویژگی عمده اي که اقلیم . می دهد و این آشفتگی ها را در قالبی رئالیستی ـ جادویی نشان . تجدد ، دچار آشفتگی و مالل شده است 

اقلیم گراي این دوره دیگر با هدف گزارش انتقادي از  ◌ٔ نویسنده. گرایان این دوره دارند ، جایگزینی تخیل به جاي مستند نگاري است 
  )          829ـ 830:همان . (زندگی بومیان قلم نمی زند بلکه هدفش رازگونه کردن منطقه با راه گشایی به درون باورهاي افسانه اي آنهاست 

 :          نویسندگان بسته به اینکه در باب کدام منطقه دست به قلم شده اند، به چند گروه قابل تقسیم هستند 

، احمد » سال هاي عقرب«منیرو روانی پور ، محمد بهارلو با داستان : مانند .ـ نویسندگانی که به مناطق جنوب کشور توجه کرده اند 1
، ناصر » سیاسنبو«، محمد رضا صفدري با » باغ اناري«، محمد شریفی با » سایبانی از حصیر«، اصغر عبداللهی با » آشنا ◌ٔ قصه«با محمود 

، محمد کشاورز با » جنوبی ◌ٔ پنجره«اهللا رضازاده و دیگران در ء، ماشا» میعاد در مه«، مسعود میناوي با » وجان  ◌ٔ جزیره«ذن با ◌ٔ مو
  )                              830ـ 860:همان. (» نان وآفتاب«و ناصر شاهین پر با » شیپورچی گردان ما«ري با ، صمد طاه» پایکوبی«

فقدان عدالت اجتماعی و رشادت هاي : ـ اغلب نویسندگان به توصیفات عادي از منطقه می پردازند و از موضوعات تکراري چون 2
رحمان « از مجید دانش آراسته ، » نسیمی درکویر « از بهزاد عشقی ،       » ن بیابانی آرایشگرحس«: مانند . میرزا کوچک خان دم می زنند 

  .  از حسن اصغري » خسته ها«از فرامرز طالبی و » در راه

البته . را درمورد شرایط اقلیمی شرق ایران نوشته است» کلیدر«محمود دولت آبادي از چهره هاي سرشناسی است که داستان معروف 
را « داستان. »مردم سالخورده ◌ٔ روزگار سپري شده«و » جاي خالی سلوچ«: آثار دیگري نیز دارد که هر کدام در جاي خود قابل تقدیرند 

  .از احسان طبري در باب مسائل شمال کشوراست» ستم  ◌ٔ ند ه

از امیر حسین فردي نیز » سیاه چمن« حسین علی اکبرزاده و» ماه طال«از خسرو نسیمی ، » رقص رنج«از منصور یاقوتی ، » دهقانان«
  ) 861ـ885: همان. (داستان هاي اقلیمی خوبی محسوب می شوند 

اخیر نوشته  ◌ٔ عالوه بر داستان هایی که در این بررسی مختصر از آنها یادي شده است ، داستان هاي بسیار دیگري در طول سه دهه
  . مقاله ، تنها به ذکر مثال هاي محدودي اکتفا شده است کالم ، در این  ◌ٔ شده اند که به دلیل جلوگیري از اطاله
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 منا بع

اکبري شلدره اي ، فریدون ؛ درآمدي بر ادبیات داستانی پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران ، مرکز اسناد انقالب اسالمی ، تهران ، 
                  .                                                          ، چاپ اول  1382

 .      1387پایداري ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ، تهران ،  ◌ٔ امیري خراسانی ، احمد ؛ نامه

 .                           ، چاپ اول  1383تسلیمی ، علی؛ گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران ، اختران ، تهران ، 

  .   1390کتاب ، تهران ،  ◌ٔ ادبیات انقالب اسالمی ، خانه ◌ٔ و گفت و گوهاي کتاب ماه ادبیات دربارهگزیده مقاالت  ؛خاتمی ، احمد 

  .             ، چاپ اول  1380نقد و تحلیل رمانهاي جنگ ، روزگار ، تهران ، : سلیمانی ، بلقیس؛ تفنگ و ترازو 

  .       ، چاپ اول  1389لی گونه هاي ادبی ، صریر ، تهران ، مباحث نظري و شناخت اجما: سنگري ، محمدرضا ؛ ادبیات دفاع مقدس 

  .             ، کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس  1367تا  1357، بررسی سیر نقد داستان در ایران از سال  1381طهرانی ثابت ، ناهید ؛ 

  .  ، چاپ اول  1389ی ، تهران ، قبادي ، حسینعلی ؛ ادبیات فارسی ، انقالب اسالمی و هویت ایرانی ، جهاد دانشگاه

  .             3و4، چاپ سوم ، ج  1383میرعابدینی ، حسن ؛ صد سال داستان نویسی ایران ، چشمه ، تهران ، 

، دکتري ، تربیت ) 1357ـ1378( رمان نویسی از انقالب اسالمی تا امروز  ◌ٔ ، تحلیل گرایش هاي عمده 1381هاجري ، حسین ؛ 
                                                                                                .          مدرس 
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٢٦١  

  بررسی افعال در تاریخ جهانگشاي جوینی
د حسین شهاب رضوي 1سی 

  2رضا شاکر اردکانی

  :چکیده
و، تاریخ خوارزمشاهیان و حکام مغولی ایران و تاریخ جهانگشاي جوینی در سه جلد، شرح ظهور چنگیز و احوال و فتوحات ا      

اطالعات و مطالب این کتاب، یا حاصل مشاهدات مستقیم مؤلف یا از اطالعات . فتح قالع اسماعیلیه و شرح جانشینان حسن صباح است
گونه اي متن را سر و موثقی است که مؤلف بر صحت آن اشراف داشته است، با این همه چون وي از جمله رجال دربار هالکو بوده، به 

در این مصیبت که مصیبت مشترك مورخان گذشته است، از » جوینی«سامان داده که شرح وقایع باشد و به انصاف باید حکم راند که 
 مرز ضرورت فراتر نرفته و تا آنجا، به شگرد نثر وجمع بستن افعال براي چنگیز پیش رفته که دهان حاسدان و محرکان هالکو را ببندد و

  .متن را به تاریخ و به ما بسپارد و نه بیشتر از آن

تفاوت هاوتازگی هایی .این نوشتاربرآن است تا انواع فعل وساخت هاي متفاوت افعال رادر کتاب تاریخ جهانگشاي بیان نماید
 کیعید  که گاهی وازآن جمله آوردن ماضی نقلی، ماضی مطلق و ماضی ب شود یمدرصرف وطریقۀ استعمال افعال درجهانگشا دیده 

برد واین جمله بندي پیش از  یکارممرتبه ماضی نقلی آورده و بار دیگر مضارع اخباري و باز بار دیگر ماضی نقلی و باز ماضی مطلق به 
ز فعل مضارع ا يها غهیصوسایر ›› بوند‹‹و ›› بود‹‹ فعلهاي قدیمی مانند . از او پیروي ننموده است  یکساو رسم نبوده و بعد از او هم 

از  کمتربر سر مصادر و افعال  دیتأکهمچنین باء . کند یماستعمال ›› باشیدن ‹‹، و به جاي آنها مضارع از فعل  آورد ینمرا ›› بودن ‹‹
حذف فعل به قرینه از قرن . اند  کردهبر سر مصادر و افعال ماضی از او تقلید  دیتأکقدیم آورده است و منشیان بعد هم در نیاوردن باء 

در «مثال :کند یمرا بدون قرینه نیز حذف  ها فعلشده است و  دهیکشبه افراط  کار، اما در جهانگشاي این شود یمجم به ندرت شروع پن
   کردندیعنی تبلیغ » شهر ندا در دادند و سخن او تبلیغ 

را  یکسبال چون آشیانۀ هماي اق« : شده باشد، مثال بیترکبا خواستن  کهبه خصوص فعلی  مرکبحذف جزء نخستین از فعل  
حذف . در جمله ي دوم حذف شده است » خواهد « و» چون » « مأوي خواهد ساخت و صداي ادبار آستانۀ دیگري را مالزمت نمود 

یعنی در » را حایل باشد ، و لشگرها از هر دو طرف با او در جنگ  ها یکشتبودند تا  دهیکشزنجیري در میان آب «: بی قرینه فعل مثال 
  . گ بودند جن

  .تارخ جهانگشاي، فعل، ساختمان فعل، انواع فعل،دستور تاریخی :هاهکلیدواژ 

                                                        
 واحد یزد -ستادیار دانشگاه آزاد اسالمیا - 1

 03527239654دانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی - 2
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مه مقد:  

  :که عبارتند از  شوند میافعال در زبان فارسی از نظر ساختمان به سه دسته تقسیم 

  فعل پیشوندي  -3فعل مرکب  -2فعل ساده -1

 یفارسفعل در زبان  جیرااز انواع مهم و  یکی يشوندیپ يها فعل. است» شوندیپ«آن  یرفعلیغعنصر  کهاست  یفعل، يشوندیپفعل 
 يبرامتمم را  ای دیق کارکردو  گاهیجاعمدتاً مفهوم و  شوندهایپ رایزبه فعل است ، دیقبا فعل ساده نسبت  شوندیپاند، نسبت  بوده يدر

  )30: انوري.( فعل ساده دارند

صفت  ایآن اسم  یفعل ریغعنصر  که یفعل(،  مرکب ایشده و فعل ساده  کاستهها  فعل نیا ییکارااز رواج و  امیاباگذرزمان و مرور 
 شوندهایپاز  يادیدارشمارز)گروه حرف اضافه(متمم ای دیباق یفعل شوندیپ که يابانسبت ورابطه . شود یمها  فعل نیا نیجانش) است
به فعل ساده در الحاق  يامعنا ومفهوم تازه  که شوندهایازپن دسته وآ. شوند یممستقل در جمله  يدیقگروه  ای یاسمگروه  کیبه  لیتبد

 یفعلعبارت  ای مرکبملحق وفعل  یفعلوبه گروه  شود یمگروه حرف اضافه  یوحتصفت  ایبه اسم  لیتبد، دندیبخش یم یفعلبه گروه 
تاریخ زبان :خانلري.( اند داشته کاهشرو به  يریسسو،  نیابه  یفارسزبان  نیتکو هیاول يها دورهها از  و فعل شوندهایپ نیا. سازد یم

  )115فارسی

و ضمن بر  میکن یبررستاریخ جهانگشا   یفعلرا در گروه  شوندیپ گاهیجا میا دهیکوش یفارسفعل در زبان  ي گونه نیا لیتحلدر   
  .یان نماییمب يحدودرا تا  يشوندیپ يها فعلو  شوندیپ، تطور و تحول یفعل يشوندهایپ ي عمده یمعرفشمردن و 

 توانند یمدارند و  يواحد کاربرد یگاه، مرکبدر فعل  یفعل ریغو عنصر  یمتممو  يدیق يها گروه یبرخو  یفعل شوندیپ
را  حرکتمفهوم جهت و  شوندیپ کهآن جا . افتد یمشد، اتفاق  ذکردر مقوله تحول زبان،  کهچنان  ینیگزیجا نیاهم شوند و  نیگزیجا

است وآن  یکی دیقبا متمم و  رود یم کاروقوع فعل به  دیتأکفعل و  يمعنا تیتقو يبرا که یزماناست و  کسانی دیقبا  دهد یمنشان 
تحول زبان از دوره . شود یم یکی مرکبدر فعل ) صفت/ اسم ( یفعل ریغ، با عنصر بخشد یمتازه به فعل ساده  ییومعنامفهوم  کهگاه 
  .است مرکبو فعل  یمتمم،  يدیق يها گروه شیزاافو  شوندیپ کاهشسبب  یدرسبه دوره  نیتکو

باستان و  يها دورهدر  که یفعل يشوندهایپاز  یبرخ کهاست آن است،  ذکر ستهیشا يشوندیپ يها فعلدر تطّور  که يگرید نکته
 یابی یته تکواژبه  لیبدتگشته و  فیضعها  آن ییمعناداللت  امیا، با گذشت اند شده یمپر محسوب  تکواژاند و  معنا بوده يدارا انهیم
بوده است و بعد  يزیچدرون و داخل  یمعنبه ) اندر(خود  کهنتردر با صورت  شوندیپ. »در«و » اندر«: اند  گونه نیااز . اند شده یمعن یب

به  لیتبدر و به مرو دهد یمفعل را نشان  حرکتاستعالست عمدتاً جهت  يمعنابه  که زین) بر( شوندیپ. به حرف اضافه شده است لیتبد
 که یحالهستند در  مشتركفعل با حرف اضافه  يشوندهایپاز  يتعداد کهاز صاحبنظران اعتقاد دارند  یبرخ. حرف اضافه شده است

  .اند تبدل شده یتهپر به  تکواژاز  که هیتوجو  حیتوض نیابا  میبدان یکی بلکه مینخوان مشتركبهتر است آنها را 

  

  انگشاي جوینیبررسی انواع فعل در تاریخ جه
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در سه جلد، شرح ظهور چنگیز و احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان و حکام مغولی ایران و فتح » تاریخ جهانگشاي جوینی«
اطالعات و مطالبات این کتاب، یا حاصل مشاهدات مستقیم مؤلف یا از اطالعات . قالع اسماعیلیه و شرح جانشینان حسن صباح است

لف بر صحت آن اشراف داشته، با این همه چون وي از جمله رجال دربار هالکو بوده، به گونه اي متن را سر و موثقی است که مؤ
، در این مصیبت که مصیبت مشترك مورخان ماضی است، از »جوینی«سامان داده که شرح وقایع باشد و به انصاف باید حکم راند که 

وجمع بستن افعال براي چنگیز پیش رفته که دهان حاسدان و محرکان هالکو را ببندد و  مرز ضرورت فراتر نرفته و تا آنجا، به شگرد نثر
  .متن را به تاریخ و به ما بسپارد و نه بیشتر از آن

به دلیل . اي است که در طول سمت خود در امر دیوانی به نگارش کتاب پرداخته است کتاب مذکور ماحصل تالش نویسنده 
با وجود حضور . مختلف و به تدریج بنویسد يها دورهمنصب حکومت دربغداد منجر گردید که کتاب را در کثرت امور دولتی به ویژه 

بی گمان مرارت و تلخی . دهد ینمنویسنده در جریان فتح بغداد جاي تعجب است که جوینی هیچ گونه توضیحی در مورد این فتح 
  .ترجیح داده است که از آن یادي نکندناشی از این حمله براي وي بسار سخت و طاقت فرسا بوده که 

 681-623(صاحب دیوان عالء الدین ابوالمظفر عطا ملک بن بهاء الدین محمد بن شمس الدین محمد بن محمد بن علی جوینی 
وي از خاندان بزرگ صاحب دیوانان جوینی . از جمله بزرگترین مورخان و نویسندگان ایرانی در قرن هفتم هجري است) هجري قمري

هجري در شمار خواص هالکو درآمد  654وي در . ست که در قرون پنجم و ششم و هفتم همواره متصدي مشاغل بزرگ دولتی بودندا
در فتح قالع اسماعیلیه، خدمت بسیار در حق فرهنگ ایران کرد و از هالکو اجازت خواست که از . و با او در همه سفرها همراه بود
. اري باشد جدا کند و در نتیجه، بسیاري از نسخ بی مانند را از آتش خشم سپاهیان مغول نجات دادکتابخانه آنان، آنچه الیق نگاهد

با ارزش در زمینه تاریخنگاري  ماحصل حضور جوینی در رکاب هالکو و نظاره گر بودن چپاول مغوالن منجر به خلق اثري بدیع و
  .دوره مغول گردید

از دو نوع نثر مرسل و مسجع است که درآن  یبیترکاراي نثري فّنی است، این نثر تاریخ جهانگشا د: هاي نثر جهانگشا ویژگی
و  یلفظدر نثر مصنوع، انواع صنایع . نیزبه کار رفته است يادیزآیات و اصطالحات و تعبیرات  و لغات و ترکیبات و مثلها و روایات 

  . رود یمو استعاره و غیره به کار  تلمیحچون اطناب و سجع و جناس وتضاد و تقابل و  يمعنو

کار و عالوه بر استفاده از سجع و به  سدینو یمدر این نوع از نثر همانگونه که از نام آن پیداست، نویسنده با لفاظی عباراتی مصنوع 
بردن اشعار و شواهد عربی و فارسی و آیات قرآنی و احادیث و اصطالحات علمی و لغات مهجور و استعارات و تشبیهات مختلف، 

تفننهایی است که در «و البته مراد از این صنایع  دیآرا یمکالم خود را به شیوه اي مصنوع با پیرایه اي و ظرایف ادبی و صنایع لفظی 
و به جانب شعر که محل هنرنمایی  آورد یمو همین تنوعهاست که کالم را در واقع از صورت نثر بیرون  شود یمالفاظ و عبارات 

بنابراین اتخاذ چنین شیوه اي در نگارش از آن جهت که نویسنده زحمت اظهار مهارت و بیان تخیالت . سازد یمگوینده است، متمایل 
و به  پوشاند یمن جهت که نگارنده مطالب ساده خود را در لباس عبارات متکلف ، قابل توجه است و از ایدهد یمشعري را به خود 

، کار او به منزله نقض غرض در امر نویسندگی و مانع ایراد آزادانه معانی تلقی پردازد یمجاي توجه به مقصود اصلی، به مقاصد فرعی 
د را به دامان زبان عربی بیفکند، زیرا زبان فارسی تاب تحمل به عالوه در شیوه نثر متکلف یا فنی، نویسنده ناگریز است خو. شود یم

یش از اندازه ندارد و به همین جهت و این گونه صنعتهاي لفظی را ب ترصیع ایراد صنایع گوناگون خصوصاً استعمال سجع و جناس و 
  .مبالغه در این روش،باعث راه یافتن تعداد فراوانی از لغتهاي غیر الزم عربی به زبان پارسی است
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مصنوع و بخشی نسبتاً ساده ، و بخشی نقل شده از نوشتۀدیگران ، و  یکلبه طور خالصه متن جهانگشاي بر سه قسم است ، قسمی به 
جلد دوم احوال خوارزمشاهیان ازین مقوله  که رسد یمخود مؤلف نوشته ، و به نظر  که کتابستتر از متن خود این قسمت آخر ساده 

  .باشد و نقل عبارات دیگران در آن زیاد است

و از آن جمله  شود یمتفاوتها و تازگیهایی در صرف و طریقۀ استعمال افعال در جهانگشاي دیده صرفی يها یژگیو: الف 
شده و از احوال با خبر  ساکندر قضیۀ اري در مزارات آن چند سال «: نقلی ماضی مطلق و ماضی بعید درین عبارات مثالآوردن ماضی 

پسر نهاده است و گفته اگر تو پدر خود را بینی باز  کینزدروي به ...  کهچون پسر را دیده است    رفت یمبه هر وقت به جانب خجند 
  »است  کردهاز پدر باز ماندم باز نشناسم ، اما غالمی هست او را بداند ، غالم را حاضر  کهبودم پسر گفت من شیر خواره  ، شناسی 

مرتبه ماضی نقلی آورده و بار دیگر مضارع اخباري و باز مرتبۀ دیگر ماضی  کیبنایش بر ماضی مطلق است  کهباال  تیحکادر 
فعلهاي . پیروي از او ننموده است  یکساز او رسم نبوده و بعد از او هم و این جمله بندي پیش  برد یم کارنقلی و باز ماضی مطلق به 

›› باشیدن ‹‹، و به جاي آنها مضارع از فعل  آورد ینمرا ›› بودن ‹‹مضارع از فعل  يها غهیصوسایر ›› بوند‹‹و ›› بود‹‹ قدیمی مانند 
  . کند یماستعمال 

بر سر مصادر و افعال  دیتأکآورده است و منشیان بعد هم در نیاوردن باء  از قدیم کمتربر سر مصادر و افعال  دیتأکهمچنین باء 
  . اند  کردهماضی از او تقلید 

و گاهی ›› خیزان خیزان ‹‹و ››  کشان کشان‹‹مانند   کنند یم مکررعمل  تکراردر زبان فارسی گاهی صفت فاعلی را منباب تجسم 
و صفت چون ›› گیرا گیر ‹‹و ››  کشاکش‹‹سازند مانند  یمکررمعمل  تکرارو  دیتأکي نیز ریشه و اصول افعال را مانند دیگر اسامی برا

 بیترکاین  کهاند ، مگر در جهانگشاي  نکرده بیترکنرم نرم ولی هیچ وقت اساتید زبان ، اصول افعال را با صفت فاعلی  –خرد خرد 
  ! ... کشان کشان: یعنی) . 163: : هانگشاج( ›› او را به در  آورد  کشان کشچست او را بر بست و « : دیده شد

  اختصاصات نحوي ضمایر و اشارات و حروف عطف : ب

هر ‹‹ : مانند ››  کسهر ›› ‹‹هر ‹‹، از آن جمله ارجاع ضمیر شود یمدیده  کتابضمایر هرج و مرجی عجیبی در این  يریکارگدر به 
  ) 148:همان(»دگفتن یماز غایت استعجاب  کردند یمآن مجلس را مشاهده  که کس

  )  204:همان(.روان شده بود... چون ایلچیان به اقاصی وادانی عالم ‹‹: گاهی ضمیر جمع صریح را مفرد آورده است ، مثال

خان از حصار بیرون آمدند،  یکسلچون حمید بور و سنج و  لشکرامراي « !  آورد یمگاهی ضمیر مفرد غایب  او را در مورد جمع 
  » بر او افتادند محافظان وطالیۀ لشگر

 گفتند یم کهخان  کوكاز لشگر بیرونی بیست هزار مرد بود ، مقدم ایشان «: مرجع او معلوم نیست مثال   کهگاه ضمیر آورده است 
  ) 80همان( »گریخته و به سلطان پیوسته ) ؟(مغولی بود از او 

  .است کمبسیار  آوردند، در گذشته بر سر اسامی می که»این و آن « اسم اشاره  کتابدرین 

  جمله بندي در جهانگشاي : ج  
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به  کارآن را بسط داده است اما در جهانگشاي این  لهیکل، و ابوالمعالی در  شود یمحذف فعل به قرینه از قرن پنجم به ندرت شروع  
یعنی ) 53: 1ج :همان» تبلیغ  در شهر ندا در دادند و سخن او« مثال : کند یمشده است و فعلها را بدون قرینه نیز حذف  دهیکشافراط 
   کردندتبلیغ 

را  یکسهماي اقبال چون آشیانۀ « : شده باشد، مثال بیترکبا خواستن  کهبه خصوص فعلی  مرکبحذف جزء نخستین از فعل  
حذف در جمله ي دوم » خواهد « و» چون «  –)14، 1همان  ج( »مأوي خواهد ساخت و صداي ادبار آستانۀ دیگري را مالزمت نمود 

  . شده است 

را حایل باشد ، و لشگرها از هر دو طرف با او در جنگ  ها یکشتبودند تا  دهیکشزنجیري در میان آب « : حذف بی قرینه فعل مثال 
  .  یعنی در جنگ بودند  –) 72، 1همانج (» 

مرتفع ساخته بود ،  یکوشک که است› یمامه  زرقاء  تیحکا« : فاعل او معلوم نیست از جمله این مثال  کههست  ها جملهبعضی 
 وشکردهاگر خصمی قصد او پیوستی از چند منزل لشگر ایشان را بدیدي و دفع و منع ایشان را مستعد و  کهوحدت نظر او به غایتی 

  »ببریدند و هر سواریدرختی پیش گرفتند ها شاخهفرمود تا درختها با ...شدي 

و دعاها گفتند و بعد از آن بر عقب آن بیرون ... خان نام نهادند  وكیکاو را « :بی مورد دارد مانند  يتکرارهاگاهی در عبارات 
  ) 207همان (» بارگاه آمدند و سه نوبت آفتاب را زانو زدند

و پند این گویاي نه بزفان مانع و نصیحت او را در « زبان فارسی همخوانی ندارد ، بیترکگاه عباراتی از لحاظ سجع آورده است با 
  ).  216، 1همان ج(» ، قبول ، رادع نهگوش عقل 

ذیاب ذئاب را از صدور صدور جشن  ساختند ، عقاب بر « : وگاه لغات غریب و نامأنوس از نظر جناس و جمع آورده است مثال 
  ) 140، 1همان ج .(» کردندعقاب از لحوم غید عید 

  : جمله ي معترضه 

چه رونق  –مسلمانی بی رونق  کار یکلبه «: تازه است ، مثال  یکلبه  کهه است بین مسند و مسندالیه و بین فعل، جملۀ معترضه آورد
  . برد یمرونق عبارت و معنی را  کهمعترضه ي بسیار نیز دارد  يها جملهو ) 49،  1همان ج(» محو شد  یکبارگی که

  و صنعت  تکّلف

ازین روي بلند و در همان حال به هم در فشرده  ها جمله، و اطناب و ایراد مترادفات از لفظ و جمله بر ایجاز غلبه دارد  یکلبه طور 
  . در تاریخ بلعمی وتاریخ سیستان و بیهقی سراغ داریم خالی و بی بهره است  کهو دلچسب  کوتاه يها جملهاست ، و از 

بر « و مانند  مرکبندن از تند را هیکناهر دو »  کردن سبکعنان « و »  کردنگران  رکاب« : چون  –افعال به معنی خاص  : دیگر 
« : گشاده شدن ، به معنی بیرون جستن ... ص »  بکشتقلعه بر او افتاد و او را  کوتوال‹ : یبرکسبه معنی حمله بردن و زدن » افتادن  یکس
  .  35)،1همان ج(»گشاده شوند  مکامناز 
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به معنی سهل، : از دو لنگه بار ، آسان زخم  کیبه معنی عدیل و هر : صفات تازه ،جنگ افروز ، در صفت مرد مبارز ،هم تنگ 
  .  باكبی :  ناباكمتحد و متفق در جنگ  : تیغ  کی

  . صفت لشگر » دریاي در موج« :چون  –تازه و عجیب  يها جمله

( یا ) بیت (و عالمت  کردهبرده و قافیه ي شعر را با سجع نثر قرینه سازي  کاربه  ها نیتضمو  ها لیتحلجوینی در ابیات هم این قبیل 
  : گوید ) 1،159ج : همان( هم نیاورده است ، از آن جمله درصفحه ي ) شعر

ناسازگار رام شد ، و در زمان  فلکحاتم طی در روزگار اوطی شد در عهد دولت او جهان جهان آرام گرفت و صعاب  ذکر« 
و  کردهبیت تمام را طوري در اثر حل  کیرست و د» خانیت او گردون تند توسن منقاد ناشده در زیر این طاعت او خوش خرام شد 

  . دربادي نظر براي اهل فن هم تشخیص دادن آن دشوار است  کهتضمین نموده است 

  

  :گیريجهینت

در تاریخ جهان گشا انواع فعل از نظر ساختمان به کار رفته اند واین افعال به مرور زمان تغییر  کهپژوهش آن است  نیا ي جهینت
تازه به آن بخشیده  یمفهومهمراه شده اند و همراه  با فعل معنا و  ییشوندهایپبا  ها آنرخ داده است وبعض از  ها اندر وتحول معنایی 

 يها فعلودر عوض برشمار  شود یم کاسته يشوندیپ يها فعل کاربرداز شمار و   نیتکو يازدوره  يدر یفارسدرتحول زبان .اند 
مفهوم  که ییشوندهایپ،آن يشوندیپ يها فعلدرتطور .شود یمافزوده )صفت است ایهااسم آن  یرفعلیغعنصر  که ییها فعل(مرکب

 لیتشکرا  دیق ينحونقش  ای گاهیجادر جمله  کهمستقل شدند  یاسمگروه  کیبه  لیتبد،دادند یمفعل را نشان  حرکتجهت وسمت 
نقش  کهمستقل  یاسمگروه  کی،غالبا به کردند یم تیتقو فعل را يمعناو  دندیبخش یم دیتاکبه فعل  که ییشوندهایپ نیهمچن.دادند یم

 ایخودرابه اسم  يجا،عمدتًا دادند یمتازه به فعل  یمفهوم که ییها شوندیوپشدند  لیتبد،کردند یم فایارا درجمله  دیتاک دیق ينحو
 - ن نقش قابل توجه داشتآ جادیدرا زین يوشاعر یسندگینو سبک رییتغ که -تطور  نیا.دندیبخش یفعلصفت درساختمان گروه 

 .درآثار قرن هفتم مخصوصاً تاریخ جهان گشا داشته است» ها جملهشدن  یطوالن« یسبک ي جادمختصهیدرا یسهم  
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٢٦٢  

 
  در شاهنامه فردوسیکیخسرو داستان  شناسی ریخت

  
  1زینب شهبازي 

  2بیژن ظهیري ناو
  

  چکیده
یکی از رویکردهاي . شوند در دوره معاصر نقد ادبی در کانون توجه قرار گرفته است و آثار ادبی از دیدگاههاي مختلف بررسی می

س از کشف و معرفی کوچکترین واحدهاي ساختاري، روابط متقابل میان این واحدها و است که محقق پ شناسی ریخت نقد ادبی
صحت و  توان میکه  دهد میتجزیه و تحلیل ساختاري، روشی تجربی و بر مبناي آزمون ارائه . کند میچگونگی ترتیب آنها را بررسی 

  .کرد ريگی نتیجهو  بندي دستهبدست آمده را  هاي یافتهسقم آن را امتحان کرد و 
به صورت جدي مطرح شد، وي در مطالعاتی که بر روي صد  "پریان هاي قصه شناسی ریخت "مطالعات ساختاري در کتاب پراپ 

 ، داستانشناسی پراپ ي ریخت نظریهدر این مقاله  با استفاده از . قصه انجام داد به سی و یک واحد ساختاري یا خویشکاري دست یافت
با  ها درکنشبا اندك جابجایی و تغییري ضمن اینکه دوسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، این داستان فر ي شاهنامهدر کیخسرو 

  .هاي فارسی است ، داراي عناصري است که خاص داستانپراپ هماهنگ است ي نظریه
  

  .، کیخسرو، پراپشناسی ریخت  :هااژه.کلید 

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی - 1
 دانشیار دانشگاه محقق اردبیل - 2
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  مقدمه

ها  ها و افسانه شمندان به لزوم گردآوري و تنظیم و تدوین ادب شفاهی از جمله قصهي نوزدهم میالدي،اندی نخستین بار در سده   
ها تجزیه و  ها بیابند یکی از این شیوه بندي آن هایی براي تعریف و طبقه ها محققان کوشیدند شیوه پس از گردآوري قصه. پرداختند

فرمالیسم به عنوان یک مکتب نظري ،در قرن . ی و فرمالیسم بودهاي ساختارگرای-که حاصل نظریه.تحلیل ساختار و قالب این آثار است
ها بسیار  آنچه براي فرمالیست. ي ساختار روایی ادبیات شفاهی را شروع کرده بودند آغاز شد نوزدهم میالدي که اروپائیان مطالعه

درواقع فرمالیسم . ها بود ی موجود در آنهاي تاریخی، محیط فرهنگی و مفاهیم اجتماعی یا روان اهمیت داشت خود متن، فارغ از ریشه
شود و نیز به یافتن گرامري که الگوهاي آن بتواند ساختار  ي آنها ساخته می به کشف قواعدي عالقمند است که متن بوسیله

ن یکی از مباحث مورد توجه محققا). 3-42: 1387خدیش، (ي یک اثر را از وراي جمالت آن تعیین و تعریف کند  یافته سازمان
). 33-36: 1371اخوت، (ها و داستانها حاکم است  ساختارگرا، یافتن دستور زبان داستان است، یعنی قانونمندي و قواعدي که بر قصه

کوشد به روابط متقابل میان این واحدها و چگونگی  ترین واحد ساختاري، می در ساختارگرایی محقق پس از کشف و معرفی کوچک
ویژگی ). 47: 1378خدیش، . (ترین قسمت کار باشد برد که البته تعیین آن کوچکترین واحد شاید مشکلترتیب آنها با یکدیگر پی ب

بندي  هاي ادبی طبقه ها انبوهی از داده کند، الگوهاي تفسیري ارائه دهد که به کمک آن ي ساختارگرایی آن است که تالش می برجسته
پردازد و ارزیابی کننده نیست و ضمن  ررسی ساختاري این است که تنها به تحلیل میاز مزایاي ب). 92: 1348برتنس، ( شوند  و تفسیر می

؛ زیرا ساختارگرایان به دنبال ) 132: 1380ایگلتون، ( هاي درون اثر است  ساخت رد معنی آشکار، در صدد جدا کردن برخی از ژرف
به عبارت دیگر، در بررسی ساختاري، . گیرند در نظر میبررسی روابط اجزاي یک متن هستند و عناصر را جداگانه و خارج از متن، 

. بخشد کند و به یک متن شکل و انسجام می هاست که ماهیتشان را مشخص می عناصر به خودي خود اعتبار ندارند بلکه روابط میان آن
شناسی راهی است  مچنین ساختاره. هاي موجود میان آثار به ظاهر یکسان پی برد توان به تفاوت از طرف دیگر با بررسی ساختاري می

توان تحول ادبی را توصیف  زیرا فقط در سطح ساختارهاست که می. براي یافتن تغییراتی که به مرور زمان در یک اثر ایجاد شده است
( ار داریم آگاهی از ساختارها، نه فقط مانع آگاهی از تغییرها نیست، بلکه تنها راهی است که براي آگاهی از تغییرها در اختی. کرد

گونه که  هاي اخیر، ساختارگرایی نقش مهمی در تجزیه و تحلیل آثار ادبی ایفا کرده است و همان در دهه). 106: 1382تودوروف، 
شناسی را  و در حقیقت علم ادبی کامال جدیدي به نام روایت. بررسی شعر را دگرگون ساخت در بررسی داستان نیز انقالبی پدید آورد

روند  هاي نامدار آن به شمار می گریماس، تزوتان تودوروف، ژرار ژنت، کلود برمون و روالن بارت از چهره. ج. که آبنیان گذارد 
شناس روسی، با  والدیمیر پراپ،ریخت. ي ادبیات است شناسی رویکردي نوین و ساختارگرا در مطالعه روایت). 143: 1380ایگلتون، (

  )82: 1390زاده میرعلی،  حسن.( شناسی نوین بود ، آغازگر روایت1928ان روسی در سال هاي پری ي قصه شناسانه ي ریخت مطالعه

  :ریخت شناسی

ي  گراي روسی پراپ آنرا در زمینه شناس صورت ي مطالعات ادبی است که نخستین بار مردم شناسی رویکردي در حوزه ریخت
شناسی و دانشی است که از ساختمان و شکل ظاهري  الحات زیستاین واژه از اصط). 735: 1381انوشه، (ها مطرح کرد  ي قصه مطالعه

محققان پیش از ). 3: 1368سرامی، (کند و بطور کلی تحقیق در اشکال ظاهري موجودات است  موجودات زنده و غیر زنده بحث می
او . تحلیل ساختاري قصه پرداختپراپ به ).  65: 1382مارتین، (کردند  بندي می ها را بر مبناي موضوع یا درونمایه طبقه پراپ قصه

آمیز نیست  بندي قصه بر اساس مضمون و محتوا نه تنها موفقیت به اعتقاد وي تقسیم. روشهاي محققان قبل از خود را ناکارامد دانست
 يها قصهریخت شناسی خود، پراپ در کتاب  ).28: 1368پراپ، (انجامد و بطور کلی غیر ممکن است  بلکه یکسره به آشفتگی می

وي ، پرداختبا یکدیگر و با کل قصه  ها سازهآنها و روابط متقابل این ي  سازندهعامیانه بر اساس اجزاي  هاي قصهبه توصیف  ،پریان
 هاي قصهوي از تجزیه و تحلیل یکصد قصه از مجموعه  نامیدخویشکاري جدا و آنرا پریان را  هاي قصه ي اي سازندهجزاکوچکترین 
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پراپ (پرداخت آنگاه به بررسی چگونگی ترکیب این واحدها  یافت،واحد ساختاري یا خویشکاري دست  آفاناسیف، بر سی و یک
شود  خویشکاري عمل شخصیتی از اشخاص قصه است که از جهت اهمیتی که در جهان عملیات قصه دارد تعریف می. )7: 1386

هایشان  کند، اما کارهاي آنان و خویشکاري ت  آنها تغییر میپراپ معتقد است نام قهرمان داستانها و همچنین صفا) 53: 1368پراپ، (
وي سی و یک خویشکاري اصلی را تعیین، و هر خویشکاري را تعریف کرد و براي هر کدام عنوانی انتخاب کرد، . کند تغییر نمی

حدود هشتاد سال از تاریخ نگارش  اگرچه. سپس براي هر کدام با استفاده از الفباي زبان روسی، عالمتی را بعنوان نماد در نظر گرفت
  ).55: 1389ذوالفقاري، ( گذرد، هنوز این روش وي معتبر و کارامد است کتاب پراپ می

  پریان برمیشمارد عبارتند از هاي قصهسی و یک کارکردي که پراپ در    

  α                                 وضعیت آغارین                -1
  β                                                  غیبت            -2
  γ                                 نهی                               -3
  δ                                 نقض نهی                        -4
  ε                                 خبرگیري شریر                 -5
  ζ                                       کسب خبر                 -6
  λ                                         فریبکاري                -7
  A                                            شرارت               -8
  B                                      میانجیگري                 -9

  C                                     اولیه         ي مقابله -10
  ↑                                     عزیمت                  -11
  D                               اولین کارکرد بخشنده       -12
  E                                 واکنش قهرمان             -13
  F                              دریافت عامل جادویی       -14
  G                                  انتقال مکانی              -15
  H                                     مبارزه                   -16
  J                                     داغ گذاشتن             -17
  I                                    پیروزي                   -18
  K                                   رفع مشکل               -19
  ↓                                    بازگشت                  -20
  Pr                                 پیگیري، تعقیب           -21
  Rs                                            نجات           -22
  O                                  ورود به طور ناشناس    -23
  L                                          پایه بیادعاهاي  -24
  M                               کار دشوار                    -25
  N                                انجام کار دشوار            -26
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  Q                                              شدن شناخته -27
  хE                               رسوایی شریر               -28
  T                               تغییر شکل                    -29
  U                                   مجازات شریر            -30
 W                                  عروسی                   -31

 Xصورتهاي نامشخص یا بیگانه                                  

  >  جدا شدن از هم بر سر دوراهی                              
 .motانگیزش                                                        

  §ربط دهنده، پیوند دهنده                                         
  posیا  +نتیجه مثبت براي یک خویشکاري                     

   negیا   ‾نتیجه منفی براي یک خویشکاري                     
 
  کند نوع شخصیت ذکر می 7خویشکاري،  31اپ عالوه بر این پر
  نامند در اینصورت او را قهرمان قربانی می. گردد ها می گاه قربانی توطئه. دالوري جستجوگر است:قهرمان -1
  زنی نیکوکار که قهرمان در جستجوي اوست:شاهدخت -2
  شود او می که نخست آزمایشگر قهرمان است و سپس یاور: بخشنده یا پیشگو -3
  دوستان و حامیان قهرمان: یاریگران -4
  فرستد شخصیتی که قهرمان را به مأموریتی می: گسیل دارنده -5
  گري که دشمن قهرمان است کنش: ضدقهرمان -6
  ).145: 1384احمدي، . (کند کسی که خود را به جاي قهرمان معرفی می: قهرمان دروغین -7

ها را بر  ها بر اساس موضوع و محتواست؛ او حرکت ارائه داده است و آن تقسیم حرکت بندي دیگري نیز در قصه پراپ تقسیم
  :اساس محتواي آنها به چهار دسته تقسیم کرده است

 H-Iبسط از طریق خویشکاري   -1

  M-N بسط از طریق خویشکاري  -2

 M-Nو  H-Iبسط از طریق دو خویشکاري -3

  بسط بدون هیچ یک از این خویشکاریها -4

شناسی پراپ دارد، مورد  این مقاله، داستان کیخسرو از زمان تولد وي تا کشتن افراسیاب، با قابلیتی که در تطبیق با الگوي ریخت در
  .گیرد بررسی قرار می

داراي دو حرکت . است  M-Nو  H-Iبسط از طریق دو خویشکاري : ها از نوع سوم یعنی این داستان بر اساس محتوي حرکت
ي  و حرکت دوم که یک حرکت فرعی است از رده H-Iي  حرکت اول از رده. در میان حرکت اول جاي دارد حرکت دوم. است

M-N در حرکت اول خویشکاریها .کند و حرکت اول ادامه پیدا می. یابد حرکت دوم پیش از پایان یافتن حرکت اول پایان می. است
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ها بیشتر ماجراها مربوط  هاي حماسی باشد چرا که در اینگونه داستان داستان تواند بدلیل ویژگیهاي که می) (H-I(شوند، بویژه تکرار می
  .)به میدان نبرد و وصف دالوریهاست

  
  :اند در جدول زیر در ضمن گزارش داستان، خویشکاریها نیز مشخص شده

خویشکاري مشخص  45است، ضمنا همانطور که گفته شد بدلیل اینکه بیشتر خویشکاریهاي این داستان،  تکرار تعقیب و گریزه   
  شده است

نوع خویشکاري در داستان نیست بلکه  45خویشکاري موارد تکراري هم وجود دارد و این عدد مشخصص کننده  45که در این 
  .اند گذاري شده تنها به منظور جلوگیري از اشتباه، تمام خویشکاریها اعم از تکراري و جدید به ترتیب وقوع، شماره

1 (α  آغازینوضعیت  

  آغاز حرکت اول            
2(²γ  دستور یا فرمان  

3(  ²β     مرگ پدرکه از طرفی شرارت افراسیاب هم
  هست

                           
4( ¹ε  خبرگیري شریر  

                        
5(  ᶟ¹A  شرارت  

                        
  رویداد پیوند دهنده  §) 6

                     
7( ¹ζ  کسب خبر  

                        
8(  ⁹A  شرارت  

                        
  رویداد پیوند دهنده  §  )9

                       
10( D   نخستین خویشکاري بخشنده  

11(  ²E  واکنش قهرمان  
                

12( G انتقال مکانی  
            

13( F  هاي  دریافت عامل جادویی که در اینجا کمک

در آن زمان فرنگیس . خبر تاختن افراسیاب به سیاووش گرد را به سیاوش رساندند
سیاوش به او سفارش کرد که پس از مرگ او اگر پسري ). 1(پنجماهه آبستن بود 

به اسبش ، شبرنگ بهزاد نیز سفارش کرد که . بدنیا آورد نام وي را کیخسرو بگذارد
که افراسیاب از ) 3(بعد از کشته شدن سیاوش) .2(ی نیک براي کیخسرو باشدمرکب

خواست فرنگیس را بخاطر این کودك به دو  می) 4(حاملگی فرنگیس آگاهی یافت
اما پیران پایمردي کرد و قول داد که چون این کودك متولد شود او را ) 5(نیم کند

 )6(به نزد افراسیاب برد تا هرچه خواهد با او بکند

شبی پیران بخاطر خوابی که دید همسر خود، گلشهر را بنزد فرنگیس فرستاد، اما تا 
پیران ویسه او را همانند کودکی یکساله دید . رسیدن گلشهر کیخسرو متولد شده بود

اما افراسیاب از ). 7(و فردا بنزد افراسیاب شتافت و اوصاف کودك را برایش گفت
کند و از  ك جهان را پر از جنگ و آشوب میاین تولد نگران شد و گفت این کود

پیران نیز کیخسرو را به شبانان ). 8(پیران خواست که این کودك را به شبانان بسپارد
  .کوه قال سپرد

کیخسرو چون به هفت سالگی رسید نژاد و هنر نمودن را آغاز کرد و به شکار 
کرد  ار میدر ده سالگی گردي سترگ شد و گراز و خرس و گرگ شک. پرداخت

و کیخسرو نیز او را ستود و از )10(پیران بنزد وي رفت و او را در بر گرفت). 
اما پیران پاسخ داد ) 11.(گیرد ابراز شگفتی کرد اي را در بر می زاده اینکه پیران شبان

). 13(و پروردنش را آغاز کرد) 12(زاده نیست و او را به ایوان خود برد که او شبان
ز برگشتن کیخسرو مطلع شده بود از رفتار خود با او اظهار پشیمانی افراسیاب که ا

جویی  پیران که نگران انتقام. کرد و از پیران خواست که او را به کاخ افراسیاب ببرد
افراسیاب بود کیخسرو را کودکی از بیهشان خواند که از کار گذشته هیچ اطالعی 

پیران از کیخسرو خواست . او نرساندندارد و از افراسیاب پیمان گرفت که آسیبی به 
که چون با افراسیاب روبرو شد چون دیوانگان رفتار کند تا هراس را از دل افراسیاب 
به دور سازد، سپس وي را لباس کیانی پوشاند و بنزد افراسیاب برد افراسیاب از 

پرسدکیخسرو به سؤاالت افراسیاب پاسخهاي نامربوط گفت و  کیخسرو سؤاالتی می
شبی ) 15(گرد فرستادند اسیاب فرمان داد تا کیخسرو را به همراه مادرش به سیاوشافر
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  پیران است
14(  B  گسیل کردن قهرمان از خانه   

                  
  )D E F( تکرار خویشکاریهاي  )15

   شود میحرکت دوم آغاز 
رویداد پیوند دهنده که در نتیجه آن کیخسرو به  §  )16

  )G(شود ایران آورده می

17(  M  کار دشوار  
                  

18( N  انجام دادن کار دشوار  
                 

  بازگشت قهرمان  ↓  )19
                

20( W*  نشستن بر تخت شاهی  

  یابد میحرکت دوم پایان 

  ادامه حرکت اول

21(   B   رویداد پیوند دهنده  

a  انتقام(کمبود و نیاز(  
و  آید میاقع داستان کیخسرو در امتداد مرگ سیاوش در و

محرك کیخسرو براي جنگ با افراسیاب انتقام خون پدرش 
  .و پیروزي نیکی بر بدي است

22  (C↑  راضی شدن به مقابله، عزیمت  

23(   )⁻H-I(  

  .شوند میتکرار ) H-I: (از ایجا به بعد خویشکاریهایی چون

و رستم قهرمان  شود میداستان عوض با آمدن رستم قهرمان 
  شود می) اصلی

گودرز سروش را در خواب دید و سروش او را از وجود کیخسرو در توران آگاه 
گودرز گیو را به دنبال کیخسرو فرستاد و گیو پس از هفت سال جستجو در . کرد

کیخسرو و فرنگیس را به ایران توران وي را یافت و با وجود موانع و سختیهایی 
کاووس و ایرانیان از کیخسرو ، براي رسیدن  پس از استقبال گسترده کی) 16. (آورد

چون شرط پادشاهی ویران کردن (به دژ بهمن رفت ) در رقابت با فریبرز(به پادشاهی 
با  اي نوشت و در آن ایزد را ستود و نامه را به گیو داد تا وي نامه .)17) (این دژ بود

اي بر دیوار دژ بهمن نهد و چون گیو چنین کرد در هماندم به فرمان یزدان دیوار  نیزه
و پس از آنکه ایرانیان دیوان ) 18(دژ ویران گشت و همه جا را تیرگی فرا گرفت 

ي آذرگشسب را بنا نهاد  فراوانی را کشتند، کیخسرو به درون دژ قدم نهاد و آتشکده
و پس از مدتی به پارس )داغ یا نشان کردن قهرمان(کرد و موبدان را در آنجا گرد 

و مورد استقبال کاووس قرار گرفت و کاووس وي را به جاي خود ، ) 19(بازگشت
  ).20.(بر تخت شاهی نشاند

شاه کیخسرو از این به بعد به آبادانی جهان پرداخت و غمگینان را شادمان ساخت 
کیخسرو .ان و سرسبز و خرم فرا رسیدکرد و پس از سالها قحطی، سالهاي پر بار

ها را آباد کرد و چون به آذربایجان  سپس به گردش در زمین پرداخت و ویرانی
ي آذرگشسب شتافت و به نزد کاووس رفت کاووس از او  رسید، به آتشکده

سوگند یاد )21(خواست دل از کین افراسیاب پر کند و انتقام خون سیاوش را بگیرد، 
سپس کمر به جنگ . افراسیاب مهر نورزد و با او به جنگ بپردازدکرد که هرگز به 
آوري سپاه پرداخت بیژن را براي کشتن پالشان و تژاو داماد  بست و به جمع

افراسیاب، و اسسپنوي کنیز وي برگزید و گیو پیمان بست تا تژاو را بکشد و در مرز 
ي کیخسرو به  دن نامهتوران کوهی هیزم را به آتش بکشد و گرگین میالد داوطلب بر

نزد افراسیاب گشت و چون سپاه از هر جهت آماده گشت کیخسرو سپاه را سان دید 
ولی در اولین مرحله با شکست ) 22(و نبردهاي ایران و توران بار دیگر آغاز گشت

) 23(ي ایران به نزد کیخسرو بازگشت  خورده ایرانیان پایان یافت لشکر شکست
در توران زمین کرد طوس بدون یاري رستم پیروزي را  دوباره او را مأمور جنگ

رستم به فرمان . اي به کیخسرو نوشت و رستم را به یاري خواند غیرممکن دید و نامه
و پس از پیروزي در نبرد با خاقان چین افراسیاب را هم .کیخسرو راهی توران شد 

) 25(بازگشت و او را به چین و ماچین گریزاند و خود به ایران ) 24(شکست داد
  .کیخسرو از وي استقبال کرد و با او مهربانیها نمود

بنابراین ) 26(کیخسرو سپس آگاهی یافت که افراسیاب در فکر حمله به ایران است
آوري سپاه فرمان داد و پس از چهل روز  فرماندهان سپاه خود را گرد آورد و به جمع

ي  ز سپرد و آنان را روانهچهار بخش لشکر را به رستم، لهراسب،اشکش و گودر
اما افراسیاب نیز از طریق جیحون به ایران تاخت و کیخسرو خود نیز به . توران ساخت

یاري گودرز شتافت و ایرانیان پیروزمندانه گروي زره، قاتل سیاوش و نیز پیران را 
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24(  )H-I(  

  بازگشت قهرمان   ↓  )25

  رویداد پیوند دهنده  §)  26

    )27)   (C↑ H-I U(  

28       (↑C  

29(  ¹ɳ 

)30(  θ⁻ 

31(  )H-I(  

)32)    (W (  

ردن قنائم، در اینجا با وجود پیروزي در جنگ و بدست آو
 اش انگیزهرسد چون کیخسرو هنوز به -حرکت به پایان نمی

دست نیافته است،   از جنگ که کشتن افراسیاب است
بنابراین تعقیب شریر همچنان ادامه دارد و خویشکاریها هم 

  شوند میتکرار 

)33 ( )H-I(  

34)   (θ⁻ - ¹ɳ(  

35)   (B C↑ H-I W* (  

به فرمان کیخسرو براي پیران ). 27(و جسد گروي زره را تکه تکه کردند . کشتند
کیخسرو سپس با سپاهی گران به جنگ افراسیاب ) X(ي شاهوار ساختندا دخمه

شتافت و در کنار جیحون با سپاه افراسیاب روبرو گشت و نخست فرمان داد تا در 
افراسیاب پیشنهاد آشتی ) 28.(هایی کندند و آب در آن نهادند کنار جیحون خندق

تی موافق بودند رستم و و با وجودي که بسیاري از سرداران ایرانی با آش) 29(داد
و کیخسرو خود داوطلب نبرد با شیده پسر ) 30(کیخسرو بنا را بر جنگ نهادند

کیخسرو با فره .افراسیاب گشت و در نبردي دشوار پیاده با شیده به نبرد پرداخت
اي شاهوار برایش  تنش را با مشک و عبیر شستند و دخمه). 31(ایزدي شیده را کشت

افراسیاب شبانه ساز و ).گروهی نیز به نفع ایرانیان پایان یافتهاي  جنگ) X.(ساختند
هاي فراوان  ها را رها کرد و از جیحون گذشت و گریخت و خواسته برگ و سراپرده

بنابراین ) a(اما کشتن افراسیاب تنها هدف کیخسرو بود) 32. (به دست کیخسرو افتاد
آنکه مردم  گنگ شد بیاز جیحون گذشت و به سغد رفت و از آنجا رهسپار بهشت 

چون کیخسرو به گلزریون رسید با سپاه افراسیاب . سرزمینهاي بین راه را بیازارد
افراسیاب بار دیگر از سپاه کیخسرو شکست . روبرو گشت و نبردي سخت درگرفت

و شبانه گریخت  تا به گنگ رسید و افراسیاب این بار فرزند خود ) 33(خورد 
و رستم را ) 34(کیخسرو فرستاد اما کیخسرو نپذیرفت  جویی نزد را به آشتی "جهن
آرایی فرمان دادو گودرز و گستهم را به فرماندهی دو بخش دیگر از سپاه  به سپاه

و فرمود تا خندقی از زیر . گماشت و خود چهارمین بخش سپاه را فرماندهی کرد
د و آن را با نفت ي دژ کندند و از چهار سو دژ افراسیاب را مورد حمله قرار دادن باره

رستم درفش . و چوب به آتش کشیدند و لشکر کیخسرو به درون دژ را یافتند
افراسیاب را سرنگون کرد و درفش بنفش شیرپیکر کیخسرو را برافراشت اما 

و سپاهیان را به ) 35(افراسیاب از دژ گریخت  و کیخسرو بر تخت زرین وي نشست 
   .کیخسرو روزگاري در گنگ دژ ماند) X(فت دنبال وي فرستاد ولی نشانی از وي نیا

چین یار .در این هنگام کارآگاهان خبر آوردند که افراسیاب در چین و ختن با فغفور
کیخسرو به رویارویی افراسیاب شتافت و . آید شده و با لشکري به سوي کیخسرو می

 چون پس از هفت روز با وي روبرو گشت افراسیاب بار دیگر آشتی خواست و چون
رستم کیخسرو را از پذیرش این . کیخسرو نپذیرفت، او را به نبرد تن به تن خواند

تواند با رستم یا گیو  پیشنهاد بازداشت و کیخسرو به افراسیاب پیغام داد که می
نبردي گروهی آغاز گشت و افراسیاب ناکام ماند و با هزاران تن از یاران . بجنگد

  خود گریخت 
دژ گریخته  و شنید که افراسیاب به گنگ)36(ازآمد کیخسرو به بهشت گنگ ب

دژ شش ماه راه بود به چین رفت و به  پس از راه دریاي زره که تا گنگ. است
ها بستند و  گرد رو نهاد و فغفور و خاقان چین از او استقبال کردند و آذین سیاوش

در چین  کیخسرو به کاخ فغفور درآمد و سه ماه در چین ماند و پس از آن رستم را
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36)  (↓ H-I θ⁻ ¹ɳ ↑C Ɛᶟ(  

37)  (↑  C²Ɛ(  

38).    (↓ )⁻H-I(↑ C²Ɛ(  

)39  (B    

40)  (H-I (  

41  (²Ɛ  

42  (↑C  

)43  (U  مجازات شریر  

)44  (U  مجازات شریر  

45  (K  یابد یا نیاز و کمبود بر طرف  مصیبت پایان می

پس از سالی که در مکران ماند کشتی ساخت تا از . و به مکران رفت. گذاشت
شش ماه دریانوردي کرد و در دریا موجودات عجیب دید و . دریاي زره بگذرد

چون به خشکی رسید و از بیابان گذشت به شهرهایی رسید که چون شهرهاي چین 
این سرزمینها به نزد شاه ایران  پادشاهان. بود ولی مردم آن زبان مکرانیان داشتند

ي افراسیاب پرسش کرد  و کیخسرو از آنان درباره) 37(آمدند و فرمانبرداري کردند
دژ است که تا اینجا صد فرسنگ راه است  پاسخ دادند که افراسیاب در گنگ

دژ شتافت اما افراسیاب زودتر از وي از آنجا گریخته بود و  کیخسرو بسوي گنگ
دژ ماند و نتوانست از افراسیاب خبري بیابد  ینکه یک سال در گنگکیخسرو پس از ا

بدلیل دلتنگی ایرانیان و نیز ترس از اینکه افراسیاب به ایران حمله کند و کاووس پیر 
را یاراي مقابله با او نباشد، یک ساله راه دریایی را هفت ماهه پیمود و به مکران آمد 

ا رهسپار چین شد و رستم یک هفته از او و با استقبال اشکش مواجه شد و از آنج
و بر تربت پدر زاریها کرد و ) 38(گرد شتافت  پذیرایی کرد و از چین به سیاوش

گنجی را که سیاوش در آنجا نهاده بود بخشید و از خداي براي یافتن افراسیاب یاري 
گنگ ماند و پس از راه چاچ و سغد و بخارا و ري و  یکسال در بهشت) 39(خواست 

بغداد به پارس شتافت و کاووس او را در نشابور پذیرا شد و هر دو به آتشکده 
در این هنگام هوم افراسیاب را یافت و در بند کشید ولی . آذرگشسب رفتند

و گودرز به ) 40(افراسیاب به حیله گریخت و به دریاي چیچست نهان گشت
سرو و و کیخ) 41(ي آذرگشسب شتافت و کیخسرو را آگاه کرد  آتشکده

اندیشی هوم، گرسیوز را در  و با چاره) 42(کیکاووس به ساحل چیچست رو نهادند
آور فریاد و خروش برآورد و افراسیاب  ي درد گاو نهادند و او در زیر این شکنجه خام

از شنیدن فریاد برادر از دریاي چیچست بیرون آمد و هوم او را دستگیر کرد و به 
را به جرم کشتن نوذر، اغریرث و سیاوش  کیخسرو سپرد و کیخسرو نیز او

پس از کشتن افراسیاب کیخسرو فرمان داد تا گرسیوز را به دو نیم ). 43.(بکشت
و ) 44(کردند و هر دو برادر را بر خاك افکندند و مردم به تماشاي آنان شتافتند 

ي آذرگشسب آمد و خداي را سپاس گزارد و گنجی به آتشگاه  خود به آتشکده
 )45.(به هر سو نامه نوشت بخشید و
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  یابد پایان می شود و در اینجا داستان می
 پایان حرکت دوم

  :شناسی پراپ چنین است ها بر اساس ریخت شناسی شخصیت تیپ

با اینکه شرارت گرسیوز و گروي زره در این داستان ذکر نشده است، اما آنها را نیز (افراسیاب، گروي زره و گرسیوز : شرور.  -
  )شوند هم اینکه در پایان داستان همچون افراسیاب مجازات میاند و  آوریم چون هم در مرگ سیاوش سهیم بعنوان شرور به حساب می

  پیران: بخشنده.  -

  کیخسرو، رستم: قهرمان.  -

  کیخسرو، رستم، توس و سپاه ایران: شونده روانه.  -

  پیران ویسه، رستم: یاریگر.  -

شود  در نقش قهرمان ظاهر  رد ماجرا میاي که درباره قهرمان باید ذکر شود این است که در شاهنامه رستم به محض اینکه وا نکته
گیرد اما نکته جالب توجه این است که  فرستد نقش قهرمان می در داستان کیخسرو نیز زمانیکه کیخسرو او را به یاري طوس می. شود می

و در اینجا باید کیخسر. شود شود نقش رستم به یاریگر تبدیل می تنها در مورد کیخسرو و از زمانیکه خود کیخسرو وارد ماجرا می
تواند  و این می.چون کشتن او نمادین است و کاري در حیطه پهلوانی صرف نیست.قهرمان باشد و افراسیاب باید به دست او کشته شود

  .خواهد اي، دینی، ملی، و حماسی کیخسرو برگردد که بحث درباره آن مجالی دیگر می به شخصیت منحصر به فرد اسطوره

  

  :گیري نتیجه

ي پراپ در  ترین آنها شیوه شناسانه دارند و با الگوهاي رایج در این زمینه، که مهم هاي شاهنامه، کارکردهایی ریخت تانداس   
در این تحقیق برخی از مصادیق کارکردهاي پراپ دیده نشد، . بندي هستند هاي روسی است، قابل تجزیه و تحلیل و دسته بررسی قصه

، که در ) انتقام(اي که کیخسرو از جنگ دارد  مانند انگیزه.ان یافت شد که در فهرست پراپ نیستبعالوه عوامل جدیدي در این داست
توالی . اش براي کشتن شریر نیز با داستانهاي پراپ متفاوت است میان نیاز و کمبودهایی که پراپ عنوان کرده، نیست و همینطور انگیزه

سپاسگذاري از خداوند و نیایش با او نیز عنصري . کارکردهاي پراپ یکسان نیستکارکردها نیز در این داستان،بطور کامل با توالی 
خواهد و  کند و از او یاري می کیخسرو قبل از نبردهاي سخت، با یزدان نیایش می. شود است که بیشتر در داستانهاي ایرانی یافت می

ه  نیایش کیخسرو به درگاه الهی و تقاضاي کمک و نیرو کردن البت. گذارد آید و خدا را سپاس می پس از پیروزي نیز به درگاه الهی می
 D E(توانیم بمنظور تطبیق با الگوي پراپ، جزو خویشکاریهاي  از خداوند براي کشتن افراسیاب، و همینطور فر ایزدي کیخسرو را، می

F (بشمار آوریم.  
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ود دارد اما در داستانهاي حماسی مانند شاهنامه که ي قابل توجه دیگر این است که در الگوي پراپ فقط تعقیب قهرمان وج نکته
. پاي انتقام و حیثیت و ارزشهاي یک ملت در میان است ، قهرمان باید از شریر قویتر باشد بنابراین فرار شریر و تعقیب وي را داریم

  .گوي پراپ چنین عنصري وجود ندارداما در ال. ي جنگ و محور ماجراها باشد که مانند داستان کیخسرو انتقام انگیزه مخصوصا هنگامی

، در )تر به آن اشاره شد همانطور که پیش( کند، ي دیگري که در این داستان در مقایسه با داستانهاي پراپ جلب توجه می نکته
ه خواهد رستم را ب طوس از کیخسرو می. دارد کیخسرو طوس را به جنگ افراسیاب گسیل می. شود آنجاست که رستم وارد ماجرا می

در حالی که رستم به محض ورود، قرمان ) که در واقع  رستم نقش یاریگر طوس و سپاه ایران را به عهده بگیرد( کمک او بفرستد 
این . شود کنیم که کسی که تا بحال در داستان حظور نداشت، به محض ورود، قهرمان داستان می در اینجا مشاهده می. شود داستان می

اي که  هاي رستم در شاهنامه و توجه ویژه و به ویژگی. شود هاي دیگر کمتر دیده می اهنامه است که در داستانهاي ش نیز یکی از ویژگی
  .گردد فردوسی به او دارد بازمی

آوردهاي جالب  توان به دست سخن آخر اینکه تجزیه و تحلیل ساختاري هدف نیست بلکه یک آغاز است اما با کمک آن می    
همچنین با کمک نتایج حاصل از این . هاي یک اثر، همچون موارد اشاره شده در سطور پیشین، دست یافت توجهی درباره ویژگی

 .شناسی و روانشناسی پرداخت شناسی، جامعه هاي مرتبط با اعتقادات مردمی، از جمله مردم توان به بررسی در سایر زمینه طرح می
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٢٦٣  

  ها و سبک شعري فریدون مشیري  مضامین مشترك در اندیشه

 و نزار قبانی

  1یاريفاطمه شهر

  چکیده

در این . هاي زبان شعري آن دو، خالی از لطف نیست بررسی اندیشه و سبک شعري فریدون مشیري و نزار قبانی با توجه به مشابهت
هاي مشترك و فضاي  هاي مختلف اشعار مشیري و قبانی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مقایسه و شرح ویژگی نوشتار ابتدا جنبه
  :گونه برشمرد هاي این دو شاعر را این هاي مشترك سروده توان مضامین و جنبه گرفته، می با مطالعات صورت. ردازیمپ شعري آن دو می

  .شوند عنصر عشق، هر دو شاعر عشق و تغزل محسوب می.1

بخشی از . است هاي اجتماعی و سیاسی، اشعار زیادي با درونمایه اجتماعی دارند که متأثر از رویدادهاي زمانه خویش درونمایه.2
  .ها اشعار وطنی است اجتماعیات آن

اند اما در شعر مشیري پرداختن به زن بسیار  نامیده» شاعر زن«زن یکی از عناصر اصلی در شعر نزار قبانی است تا جایی که او را .3
  .شود کم دیده می

  .یعت در جاي جاي اشعارشان استهاي طب هاي هر دو شاعر به کار گرفتن جلوه عناصر طبیعت، از وجوه مشترك سروده.4

 

  

  .هاي سیاسی و اجتماعی فریدون مشیري، نزار قبانی، عشق، جایگاه زن، درونمایه :ها کلیدواژه

                                                        
 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی - ١
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مه مقد  

هایی که در زبان  هاي نوستالژیکی هر دو شاعر و مشابهت بررسی اندیشه و سبک شعري فریدون مشیري و نزار قبانی با توجه به جنبه
در رویکرد جدید شعر معاصر با توجه به تأثیرپذیري شاعران از وقایع و رویدادهاي اجتماعی . ود خالی از لطف نیستش آن دو دیده می

سرایان دیگر تأثیر مستقیم داشته و بازتاب همه وقایع اجتماعی و  و سیاسی، این عوامل بر شعر این دو شاعر نیز مانند بسیاري از سخن
  .شود حساس میهایشان به خوبی ا فردي در سروده

از آنجا . شود هاي فریدون مشیري و نزار قبانی پرداخته می ها و عناصر شعري مشترك در سروده در این نوشتار به بررسی درونمایه    
هاي نوستالژیکی مشترك هر دو  توان رمانتیک دانست ابتدا به طور اجمالی به معرفی این مکتب و سپس به جنبه که هر دو شاعر را می

  .ردازیمپ می

به . اند نامیده» شاعر عشق«یا » شاعر زن«دانند و او را  می» عشق و زن«اغلب منتقدین دو محور اصلی زبان شعري نزار قبانی را     
هاي مکتب  همچنین عنصر عشق که از ویژگی. پردازیم همین دلیل به بررسی و مقایسه جایگاه زن در شعر نزار قبانی و مشیري می

وجه مشترك دیگر، اشعار اجتماعی و گاه سیاسی آن دو است که تحت تأثیر وقایع . کنیم ا در زبان هر دو بررسی میرمانتیسم است ر
تواند جنبه دیگر تشابه زبان شعري و اندیشه فریدون  اند؛ همچنین کاربرد چشمگیر عناصر طبیعت در اشعارشان می زمان سروده شده

  .ها به طور مجزا خواهیم پرداخت از آنمشیري و نزار قبانی باشد که به هر کدام 

 

  نهضت رمانتیسم

هاي عرب قرون  یعنی نتیجه برخورد میراث. هاي ادب عربی به تدریج و آهسته نشأت یافت شعر عربی معاصر مانند دیگر رشته«
یان به مصر آن را از ها پس از حمله فرانسو وسطا بود ـ که در کشورهاي عربی تا پایان قرن هجدهم میالدي رواج داشت ـ که عرب

مدتی از پایان قرن نوزدهم نگذشته بود که نوعی جدید و متمایز در شعر عربی پدید آمد و در . زمین کسب کردند تمدن جدید مغرب
این مکتب در عرصه ادب عربی انعکاسی بود از تحولی فکري که هدفش . آن تا حدي میان قالب و مضمون تفاوت و مغایرت بود

اوج رمانتیسم در فاصله میان دو جنگ جهانی است و . هاي زندگی اروپایی بود د و پیروي از بسیاري از جنبهدگرگونی، تجد
تعارض میان قالب و محتوا به کلی از میان رفت و مثل اعالي شعر آن بود که غنایی و از : هاي این مکتب ازین قرار است ویژگی

. شود غنایی زیباترین و شکوهمندترین دستاورد جنبش رمانتیک محسوب می تردید شعر بی. عواطف و احساسات شخصی لبریز باشد
  )36ـ  17: 1369بدوي، (» .نهضت رمانتیسم در شعر عربی معاصر پیروان فراوان داشت

شود،  فریدون مشیري نیز رمانتیک محسوب می. است» نزار قبانی«ترین چهره  از بین شاعران رمانتیک عرب شاید برجسته    
  .مشیري هر چند اشعار اجتماعی زیادي سروده است اشعارش به طور کلی بیشتر روح و لحن غنایی دارد. اي ایرانی اما به شیوه رمانتیک

  

  نوستالوژي

رفتاري است ناخودآگاه، که در شاعر یا نویسنده بروز کرده و متجلی «شناسی است و به طور کلی  نوستالوژي یک اصطالح روان
هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با مرور آن . هاست عمومی، طبیعی و غریزي در میان انساناین یک احساس . شود می
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دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم با نوعی حالت لذت سکرآور شود، این همان نوستالوژي است که در زبان فارسی آن را غالباً به غم 
  )1: 1386 شریفیان،(» .اند غربت و حسرت گذشته ترجمه کرده

اي از  هاي ادبی به شیوه شناسی وارد ادبیات شده است و در بررسی شناسی روانی است از روان اي از آسیب نوستالوژي که شاخه    
اي را در نظر دارد یا سرزمینی که یادش را در  شود که بر پایه آن، شاعر یا نویسنده در سروده یا نوشته خویش گذشته نگارش اطالق می

نوستالوژي و خاطره ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، به عبارت دیگر . کشد کند و به قلم می آمیزانه و دردآلود ترسیم می ، حسرتدل دارد
  )26: 1375رك به شاملو، . (یک پاي ثابت نوستالوژي بازگویی و یادآوري بیش از حد خاطره است

نوستالوژي غربت، معشوق، : ها عبارتند از مهمترین آن. آثار خود دارند هاي قوي در مایه مشیري و قبانی به لحاظ نوستالژیکی بن    
  .دوران کودکی و جوانی، مرثیه بر عزیزان از دست رفته

  کشد؛ فریدون مشیري نوستالوژي دوري از معشوق را در قالب خاطرات خود به نحوي زیبا به تصویر می    

  بی تو مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم،«

  چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم،همه تن 

  شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،

  )54: 1378مشیري، (» .شدم آن عاشق دیوانه که بودم

تاباند که غبار سربی اندوه بر فضاي آن بال گسترانده  اي از تجربه خود را از هستی در جهانی باز می مشیري در فراق یار لحظه    
  ، بود همه را به فراموشی سپرده است؛است و شاعر با نبود او

  تو نیستی که ببینی چگونه دور از تو«

  به روي هر چه در این خانه ست

  غبار سربی اندوه بال گسترده ست

  تو نیستی که ببینی، دل رمیده من

  » بجز تو، یاد همه چیز را رها کرده است

  )86: 1378مشیري، (                                   

گوید و کمتر حسرت گذشته را  هاي مسیر عشق است و در عشق از غم و درد نمی ار پیش از مرگ همسرش شاعر شادينز    
  کند؛ خورد فقط گاهگداري از سر دلتنگی از دوري معشوق گله می می

  اي زن«

  که لحظه لحظه من
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  در دست توست

  من چه کنم بی تو

  »ها؟ بدون لحظه

  )104: 1378قبانی، (               

  .، غم خود را در فراق وي به ثبت رساند»بلقیس«اي به نام  اما پس از مرگ همسرش با سرودن منظومه    

  !بلقیس«

  .اندازد اندوه از پایم می

  و بیروت

  ـ که تو را کشته است ـ

  .داند عمق جنایت را نمی

  بیروت

  ـ که دلباخته تو بود ـ

  داند دلبر خویش را نمی

  با دست خود کشته است

  ه راو ما

  ».خاموش کرده است

  )149: همان(                

داند عقده دل را چگونه  همچنین تأثیر مرگ مادر بر مشیري چنان عمیق است که حتی سی سال بعد هم مانند همان روز اول نمی    
  بگشاید؛

  در گذرگاه غروب«

  آویز افق در غم

  بینم واي خندد و می اي می سایه

  !خندد مادرم می
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  گویند؛ ز از کودکی و جوانی از دست رفته با یأس سخن میگاهی نی

  سوزي اي واي چه سرنوشت جان

  »این است حدیث تلخ ما، این است

  )154: 1378مشیري، (                                                                   

***  

  ...دانم  و می                                ...و اعرف «

  »...کبوتر کودکی تا دور دست پرواز کرده است            ... یداًنّ حمام الطفوله طار بعأ

  )295: 1382قبانی، (                                                                  

  

  عشق

است؛ از آنجا که عشق از » عشق«توان آن را محور زبان شعري فریدون مشیري و نزار قبانی دانست، عنصر  عنصري که می
اي براي جوالن احساسات است، بنابراین از آغاز، یکی از مضامین اصلی شعر به  گیرد و شعر نیز عرصه احساسات انسان سرچشمه می

گذاشته  شعر عاشقانه زبان فارسی امروز که با افسانه نیما آغاز شده ادوار مختلفی را با تغییرات و تحوالتی پشت سر«. رفته است شمار می
شعر عاشقانه امروز اگرچه در مقایسه با شعر گذشته سمت و سویی دیگرگونه یافته و از حالت کلیت به سوي جزئی شدن تغییر . است

دنیایی که شاعرانی چون نیما، توللی، نادرپور، . یافته است اما در چگونگی تجلی عالم عاشقانه در زبان شعر با یکدیگر تفاوت دارند
اند، در نوع نگاه و تماشاي  فرخزاد، رحمانی و مشیري بر اساس نگاه و بینش عاشقانه به هستی در شعر خود به وجود آوردهشاملو، فروغ 

  )226: 1378دهباشی، (» .عالم بیرون از همدیگر متفاوتند

همه کسانی که مرا شاعري برخالف تصور «: شناسیم اگر چه خود او گفته است سرا می فریدون مشیري را به عنوان شاعر عاشقانه    
همیشه مرا به عنوان شاعر اشعار عاشقانه ) مانند کوچه(ام  دانند من یک شاعر اجتماعی هستم ولی به خاطر اشعار عاشقانه سرا می عاشقانه

  ».اند معرفی کرده

ین تماشا بر روي معشوق انسانی خورده است بلکه بیشتر افق ا هاي اجتماعی سیاسی گره تفکر عاشقانه او کمتر با عواطف و اندیشه    
مشیري همه . بیند زیرا تجربه او تجربه انسان امروز از عشق است از این رو همواره معشوق زمینی را می. و طبیعت گسترده شده است

ین دفتر به نام در شعر عاشقانه مشیري از اول. نگرد بنابراین رنگ شعرهایش رنگی شاد و دلپذیر است عالم و آدم را با دیدي عاشقانه می
، همواره مثلث عاشق، معشوق و طبیعت وجود دارد و شعر عاشقانه او بر پایه همین »ها و احساس لحظه«تا آخرین دفتر، » تشنه طوفان«

اي نیست، بنابراین ساحت معنایی او نیز گسترده و گوناگون نیست و در  دنیاي عاشقانه شعر مشیري، دنیاي پیچیده. گیرد مثلث شکل می
  .توان یک معنا یافت لب شعرهاي او  فقط میاغ

سراسر دیوان او از عشق، از دوستی و از محبت و . توان گفت اکثر اشعار فریدون مشیري آواي مهربانی و مهرورزي است می    
  او انسان را به صداقت و پاکی و مهر دعوت کرده است؛. یکرنگی لبریز است
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  ست،جام دریا از شراب بوسه خورشید لبریز ا«

  جنگل شب تا سحر تن شسته در باران،

  !انگیز خیال

  ما به قدر جام چشمان خود، از افسون این خمخانه سرمستیم

  :در من این احساس

  ورزیم، مهر می

  »                !پس هستیم

  )121: 1378مشیري، (                                       

***  

  

  !ام جهان یافته را من دالویزترین شعر» دوستت دارم«

  !این گل سرخ من است

  دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق،

  !که بري خانه دشمن

  !که فشانی بر دوست

  »!راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست

  )126: همان(                                             

. است» عشق«سرا و رمانتیک است و بارزترین ویژگی شعرش  ي عاشقانههمان طور که پیش از این گفته شد نزار قبانی شاعر    
توان گفت بهترین  رسد نام نزار قبانی است، که به جرأت می شاید اولین چیز که به ذهن هر کس از شنیدن شعر عاشقانه معاصر عرب می

ولی عشق در زبان و شعر نزار . مقایسه است از این جهت با فریدون مشیري قابل. گوید هایش اشعاري است که از عشق سخن می سروده
  .هایی دارد قبانی با عشق فریدون مشیري تفاوت

شود، عشق نیز با  همچنان که شیرینی با سیب زاده می. هاست اي هستم که عشق پیشه آن من از خانواده«: گوید قبانی خود می    
داند و معتقد است بیشتر از آن که  سرا نمی ي خود را شاعر عاشقانهاما مشیر) 67: 2536قبانی، (» .یابد اطفال خانواده ما تولد می

رغم اعتقاد وي شعرش از نظر بسیاري از منتقدان سرشار از مضامین عشق و دوستی است و  شعرهایش عاشقانه باشد اجتماعی است؛ علی
عشق به «در شعر نزار . دهد معاصر پیوند می نزار قبانی زبان و مضمون عشق را با زندگی. کند خواننده را به صداقت و مهر دعوت می
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کند، بیشتر به جنبه جسمانی  اگر معشوق را توصیف می. پرواست هاي عشق است و در عشق بی او شاعر شادي. تر است برجسته» معشوق
  :برد کند تا روحانی و معنوي؛ در نتیجه در بیان عشق از اعضاي بدن معشوق بسیار نام می او توجه می

  من از آغاز آفرینش                              ینبدأ التکوأنا من «

  ام در جستجوي وطنی براي پیشانی خود بوده                          ینیابحث عن وطن لجب

  در جستجوي گیسوان زنی                                    عن شَعر امرأه

  »یزني لبان جستجور د...                 یتجعلن... عن شفه امرأه 

  )133: 1382ی، قبان(                                                              

در سراسر . یري منزه و محترم استمشکالم «. یموده استنپیش جز راه صداقت و شرافت و نجابت شعرهایري در مشی که حالدر     
ین و تر زشتیان بی در حتیب و با ادب و ادي است شاعراو . شود ینمیدا پفت ي دور از عا واژهی حتمجموعه اشعارش عبارت یا 

  )31: 1375یري، مش(» .کند یمیخ، حرمت زبان را حفظ تاریع وقاها و  ترین لحظه رحمانه یب

  یشه خواهان معشوق است؛هم. کند یمیان بیر عشق را مسیرین شها و حوادث  يشادیشتر بین همچننزار     

ک کلهاس یشکراً عل« ي عشق توها سالسپس بر همه                 نوات حب  

  ییز و زمستانشانپابا                                  و شتائها یفهابخر

  با ابرناك و صافشان،                          و بصحوها، یمهاو بغ

  .با تناقضات آسمانشان                             .و تناقضات سمائها

  »...یبا زسپاس بر اندوه                   ... یلالحزن الجم یشکراً عل

  )129: 1382ی، قبان(                                                              

، ی چون تصوف، رقصعرفانیاري از اصطالحات بسشود و  یمیده دیانه در اشعار نزار صوفی و عرفانی اشاره به عشق گاه    
  :خورد یمدر شعرش به چشم ... یش و درو

  ...دستان تو                                       ... یداك«

  کتاب تصوف است و کشف و شهود،                کتاب التصوف، و الکشف،

  »...یش دراوي ها حلقهو رقص در          ... یشحلقات الدراو یو الرقص ف

  )239همان، (                                                                           
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  هاي سیاسی و اجنماعی گرایش

دو گونه شعر با درونمایه اجتماعی در دفترهاي مشیري به . بخش اعظم اشعار فریدون مشیري و نزار قبانی درونمایه اجتماعی دارند
  :مثل شعر امیرکبیر با این مطلع. اي دارد تاریخی و حادثه اي که سفارشی و مناسبتی است و بار خورد؛ گونه چشم می

  رمیده از عطش سرخ آفتاب کویر،«

  ».غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر

 1351این دو گونه شعر از سال . کند هاي موجود در جهان و درون جامعه را القا می گونه دیگر شعرهاي اجتماعی وي نابسامانی    
محتواي شعرهاي . اند رایط اجتماعی آن روزگاران و جو دانشجویی و روشنفکري مطبوعات آن دوران سروده شدهبه بعد، به اقتضاي ش

در نشریات » سارتري«مشیري هم به تبعیت سفارش و پسند روز، به سمت تعهد و پذیرش مسئولیت هنر روي آورد تا همسوي نقد رایج 
د طبقاتی، با زبانی ساده و عاري از هر گونه آرایه لفظی و برگرفته از منطق ادبی، پاسخگوي درخواست جامعه، آینه نیازها و تضا

  .وگوي مردم کوچه و بازار باشد خودجوش گفت

  

  در زیر تازیانه جور ستمگران«

  اند روزي هزار مرتبه در خون تپیده

  آواز جهل و سیلی فقر است و خانه نیست

  »اند هاي خام که بر خاك چیده این خشت

  )94: 1378مشیري، (

شعر معاصر عرب بیانگر همه آن چیزي است . خورد در شعر معاصر عرب هم گرایش به مضامین اجتماعی و سیاسی به چشم می    
این عصر را در زندگی، ) سیاسی ـ اجتماعی(هاي  ها و نابسامانی کشد و ما ردپایی از همه بحران که انسان معاصر را به چالش می

  .بینیم میروحیات و آرزوهاي شاعران 

هاي پر از صلح و عدالت  تفاوت نیست؛ گرایش او به اجتماع باعث نشده که همواره به گذشته نزار هم نسبت به مردم و جامعه بی    
  :اش آرامش بود، حسرت بخورد و همواره از نبود مبارزان راه آزادي گله کند که در هر گوشه

  دارم، همه شهرهاي عربی تو را دوست می وقتی      یهاحبک ـ کل مدن العرب ینتتظاهر ـ ح«

  هاي سرکوب کنند بر ضد دوران راهپیمایی می                    تتظاهر ضد عصور القهر،

  »...خواهی  هاي کین بر ضد دوران                              و ضد عصور اثّار

  )151: 1382قبانی، (                                                    
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خورد، هم در لفظ و هم در محتوا به ویژه در  به بعد، در شعر مشیري جنبشی به سوي تحول به چشم می 49و  48هاي  از سال«    
او بی آن ) 374: 1370شکیبا، (» .شود که راهگشاي وي به سوي تکامل است آخرین شعرهاي او، نوعی فلسفه و تفکر اجتماعی دیده می

  .هاي اجتماعی و گاه سیاسی نشان داد ي به اندیشه چپ نشان دهد، تمایالتی به دغدغهکه دلبستگی آشکار

  چون آتش و خون، سرخ برآمد خورشید«

  شرمنده شد از خون جوانان رشید

  چون الله، فرو شکست و پژمرد، که دید

  »!از هر قطره، هزار خورشید دمید

  )687: 1378مشیري، (                            

اي دردناك و  هاي نخست دهه هشتاد میالدي با حادثه اي که موجب تحوالتی در شعر نزار قبانی شد این بود که در سال واقعه«    
او بلقیس، همسر خود را در انفجار سفارت عراق در بیروت از دست داد و این حادثه، جداي از تألمات روحی، . رو گردید عاطفی روبه

  )13: 1378قبانی، (» .هاي عربی را به ناسزاي بیشتري بست از آن به بعد در شعرهاي خود حکومت زبان خشم او را تیزتر کرد و

  

  نوشته حاکمانمان هستیم ما بازداشتگان طومار دست«

  ما اسیران دین تفسیر شده پیشوایمانیم

  هامان اسیر در خون و اندوهیم و چه شیرین است غم

  نخانه و در منزل، در رحم مادرانما در قهوه

  »همه جا، تحت نظریم

  )74: 1382قبانی، (                                        

وار حین مضمون  اشعار سیاسی ـ اجتماعی نزار با اشعار عاشقانه او آمیخته شده است، به طوري که مضمون سیاست را اشاره    
عر عاشقانه به شعر سیاسی یک تجارت سودمند نیست، زیرا من معتقدم که تحول از ش«: گوید او می. آورد می) عشق به معشوق(اصلی 

  )127: 1380شفیعی کدکنی، (» ...هاي خاردار است و  تر از خواب در میان سیم خواب در چشم زنان آرام

کشد که عشق و  اي را به تصویر می او جامعه. کند شهر ویژگی برجسته شعر اوست که بسیار آن را توصیف می تصویر آرمان    
  :ست داشتن معشوق آن را آرمانی کرده استدو

  بانوي من                                                یدتیس یا«

  چه مایه آرزو دارم به سرزمینی سفر کنیم                                     لو سافرنا یکم أتمنّ
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  کند بر آن گیتار فرمانروایی میکه                                 یتارالغ یحکمهانحو بالد 

  »...آنجا که بر عشق حصاري نیست                              ...الحب بال أسوار  یثح

  )329: 1382قبانی، (                                                                                     

هایی در دلسوزي براي  هایی براي وطن و همچنین سروده مشیري و نزار قبانی سروده اي دیگر از اشعار اجتماعی فریدون گونه    
  :بشریت و برخاسته از وقایع سیاسی روزگارشان است؛ برخی اشعار مشیري لبریز از عشق به ایران و مردم ایران و فرهنگ ایرانی است

  نام او» ایران«سرزمین سرفرازان بود، «

  نوش جام او مهرورزان جرعه

  شوري چشم و چراغ خاوران؛ک

  اندیشان و پاکان جهان، سرزمین نیک

  نیک گفتاران،

  کرداران، نیک

  ».آوري آوران با مردم نام کشور نام

  )620: 1378مشیري، (                              

  بیروت سروده؛همچنین نزار قبانی در اشعارش به طور گسترده عشق به سرزمینش را اثبات کرده، گاهی نیز براي     

  شود هنگامی که شوق به وطن در دلم زنده می«

  برم آن را با خود به میکده شهر می

  نشانم و بر میزش می

  »کنم و تا پگاه با او جام زده و گفتگو می

  )86: 1382قبانی، (                                          

***  

  ام را فرش خاك پاي پاك تو کردم مژه«

  !چرا به سرزنش بیآغازمپس اي دمشق 

  ها به سویت آمدم، وطنم من از مشیمه غم
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  »زنم هایت و بر ستارگان درخشانت بوسه می بر زمینت، دروازه

  )192و  191همان، (                                                    

  و شعري که مشیري تحت تأثیر جنگ ویتنام سروده؛    

  ستعهد خودرأیی و خودکامی «

  !آشامی ست عصر خون

  تر از خوشه پروین سپهر که درخشنده

  »خوشه اشک یتیمان ویتنامی است

  )148: 1378مشیري، (                                

***  

  !اي در لبنان و کشته شدن چند صد کودك پس از بمباران مدرسه

  !شرمتان باد اي خداوندان قدرت، بس کنید«

  !و قساوت بس کنیدبس کنید از این همه ظلم 

  :کنم هایم، باز ـ نومیدانه ـ خواهش می با تمام اشک

  »!بس کنید! بس کنید

  )149: همان(                             

هاي داخلی در لبنان و  نزار قبانی با توجه به حضور در لبنان از نزدیک شاهد برخی وقایع بوده است ولی پس از درگرفتن جنگ    
  .هاي زیادي در این راستا دارد وي نیز سروده. لبنان را ترك کرد 1982ش، در سال کشته شدن همسر

  دارم اي بیروت شوریده هنوزت دوست می«

  اي رودي از خون و جواهر

  دارم اي بیروت نهاد پاك هنوزت دوست می

  بیروت ناهنجاري و آشفتگی

  »و اي بیروت سر بریدن از گوش تا گوش

  )185: 1382قبانی، (                                      
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***  

  همه آنان مردگانند در این میان تنها«

  این لبنان است که زنده است

  ...گرداند  ور می و هر صبحگاه کفن بر تن، جنوبش را با اصرار و نیرومندي شعله

  کوبد آمریکا بدون رفق و مدارا بر سرمان می

  »سازد ور می ها و دوران را شعله و آب

  )19: 1382قبانی، (                                                         

  جایگاه زن

شود، او همواره با قامتی چون سرو و  در عرصه ادبیات فارسی از ابتدا تا دوره مشروطه تغییر و تحولی در توصیف زن دیده نمی
ا این زن که زمانی در قالب ایزدبانوهاي مقدسی چون ام. کند صورتی چون ماه در ادبیات کالسیک ایران حضور خود را اعالم می

همچنین با بررسی و . نمود، موجودي منفک و منفعل از پیشبرد روابط انسانی و اجتماعی در ایران است آناهیتا و اسپندارمز جلوه می
است که ادبیات ایران از او  آید تقریباً همان تصویري مطالعه ادبیات کالسیک عرب، تصویري که از زن در این اجتماع به دست می

رود که غالباً به  در واقع زن در ادبیات عرب داراي اصالت انسانی نبوده و در حرکتی نابرابر دوش به دوش مردانی راه می. دهد ارائه می
  .نگرند او تنها به عنوان وسیله می

ان مشروطه و با تالش نیما یوشیج این مؤلفه نیز رود که در دور در زمینه ادبیات فارسی این حرکت یکنواخت تا آنجا پیش می    
یابد تا به نوعی حضور خود را اعالم کرده و در نتیجه تعریفی تازه و روشن پیدا  هاي دیگر این فرصت را می همچون بسیاري از مؤلفه

اما . باید دیده و درك نشود شود که این موجود آنچنان که کند اما حضور پررنگ و غلبه مسائل سیاسی در این دوره نیز باعث می می
  .شود زن از چهارچوب معشوق تا حدي خارج می

در شعر نیما عشق به زن براي نخستین بار در ادبیات شعري ایران از حد برخورد با . توان به موقعیت زن در آثار نیما اشاره کرد می    
  .آید و معشوق نیمه گمشده و پنهان شاعر است جنس دوم به در می

توان حوزه ادبیات معاصر را در این  توجه به آنچه از پیشینه ادبیات فارسی و عربی در مورد جایگاه و موقعیت زن گذشت میبا     
، »پروین اعتصامی«، »فروغ فرخزاد«هایی همچون  اي متفاوت و انسانی قلمداد کرد چرا که در این دوره زمانی ما با شاعره زمینه حوزه

هاي زنانه را به منصه ظهور  بینی خاص خود به نوعی ارزش روبرو هستیم که هر کدام با توجه به جهان» مالئکهنازك ال«و » غاده السمان«
  .اند کند، نقد کرده داري حرکت می نهاده و جهان مردانه را که با استبدادي تاریخی در جهت اهداف نظام سرمایه

حتی از مرحله عشق رمانتیک پا را فراتر نهاده و به نوعی محبت محض عشقی است که » نزار قبانی«عشق به زن در آثار و اشعار     
این عشق در اصطالح همان وابستگی پاك میان عاشق و معشوق است که در آن زن به عنوان بخشی از وجود مرد، هویت . رسیده است

  .کند و اصالت ارزشمندي پیدا می
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یر نهاده تا آنجا که این شاعر بسیاري از مکنونات و منویات خود را از راه زنی است که در زندگی نزار قبانی بسیار تأث» بلقیس«    
سازد که براي شاعر خود  حضور و ظهور این زن در کلیت آثار شاعر این نکته را بیش از پیش مبرهن می. کند عشق به این زن بیان می

هاي پنهان زنی را  نویسد ارزش در رثاي او می نزار قبانی در شعري که پس از مرگ همسرش و. داراي ارزش و اهمیتی خاص است
  .سازد که تنها شاعر قادر به درك آن بوده است براي آیندگان برمال می

شکنی در توصیف  سنت: بندي کرد توان در سه حوزه تقسیم در واقع وجود و موقعیت زن را در ذهنیت و شعر نزار قبانی می    
  .وق به عنوان همسر، بیان مسائل سیاسی و اجتماعی از راه معشوقزیبایی معشوق، نگاه تازه به جایگاه معش

دهد آن چنان اندوهگین و متأثر  نزار قبانی آن هنگام که بانوي پرشکوه عشق خود را در خالل مسائل سیاسی عرب از دست می    
هاي آرمانی نزار  ند بلقیس تحقق ایدهک ها، احساسات و عواطف اصیل خود را نسبت به او بیان می شود که در پی کوچکترین بهانه می

  .آور ورود به دورانی است که در آن دیگر از عشق و شعر اثري نیست است و فقدان او براي جامعه عرب پیام

ندرت به  شود، وي به اما در شعر مشیري برخالف شعر نزار پرداختن به زن به عنوان یکی از عناصر شعري وي، بسیار کم دیده می    
  کند؛ گوید و حرمت زبان را حفظ می هایش همواره با احترام سخن می کند و در عاشقانه ي جسمانی زن توجه میها جنبه

  سرم به  شانه بانوي مهربان نسیم«

  »رفتیم به سوي دامنه دوردست می

نسیم . شود همسفر مینسیم به زنی تشبیه شده است که براي رسیدن به دامنه دوردست، که شاید امیدها و آرزوهاست با شاعر «    
مشیري، (» .اش بگذارد دهد که سر بر شانه شود و به او اجازه می چون مادري دلسوز، یا چون همسري همراز با او همراه و همزبان می

1375 :41(  

و  توان در چهارچوب نگاه فرهنگ ایرانی به زن و پیشینه تقدس معشوق در شعر عاشقانه زبان مشیري در پرداختن به زن را می
  . عارفانه فارسی توجیه کرد

  گرایش به طبیعت

وجه مشترك دیگري که در اشعار مشیري و قبانی قابل توجه است توجه به طبیعت و به کار بردن عناصر آن در سراسر اشعارشان 
  .را در شعر خود دارند) گرایی طبیعت(هاي مکتب ناتورالیسم  هایی از ویژگی توان گفت این دو شاعر جنبه می. است

شود که معتقد به قدرت محض طبیعت است و هرگز  هاي فلسفی اطالق می به مفهوم فلسفی، به آن رشته از روش ناتورالیسم«    
شود و به مکتبی اطالق  از نظر ادبی بیشتر به تقلید دقیق و مو به موي طبیعت گفته می. شناسد طبیعت را آلتی در دست نظم باالتري نمی

  )229، 1، ج 2537سیدحسینی،(» .و یارانش بنا نهادندشود که امیل زوال  می

اندیشد، تمام ظرایف  کند به آن می فریدون مشیري به راستی با تمام وجودش با اجزاي طبیعت سر و سرّي دارد، با آن زندگی می    
کوه، آب، . گذرد عتنا نمیا کاود و از هیچکدام بی کند، نگاهش سطحی نیست بلکه اعماق طبیعت را می و لطایف طبیعت را درك می

به عمق . ستاید فهمد و می بیند، می همه را می... خاك، چمن، ماه، باران، خورشید، درخت، برف، آبشار، آسمان، رودخانه، نسیم و 
  دهد؛ در برخی اشعار هم نوید آمدن بهار را می. گیرد رود و از آن براي شعرش مایه می ها و عظمت آفرینش فرو می زیبایی
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  باران، بوي سبزه، بوي خاك، بوي«

  هاي شسته، باران خورده، پاك شاخه

  آسمان آبی و ابر سپید،

  هاي سبز بید، برگ

  عطر نرگس، رقص باد،

  نغمه شوق پرستوهاي شاد،

  ...خلوت گرم کبوترهاي مست 

  رسد اینک بهار، نرم نرمک می

  »!خوش به حال روزگار

  )180: 1378مشیري، (                  

ار قبانی نیز مانند مشیري در سر تا سر اشعارش ار عناصر طبیعت بهره گرفته گویی بدون طبیعت و بدون ابر و باران و چلچله و نز    
هاي  این عناصر را در قالب صور خیالی شگفت و زیبا براي بیان حرف. رسد شعرش به کمال نمی... آفتاب و دریا و باغ و گل سرخ و 

  .ردگی نگفته درونش به کار می

  اي که به حافظه من آمدي«

  از سپیدي یاسمن

  از نهرهاي آب در غرناطه

  ...و بندرگاه به تمامی بسته ... پیانو غرقه در اشک است 

  ...و شراب دریا آتشگون است 

  »عشق را در نزد من جغرافیایی نیست

  )349: 1382قبانی، (                               

کند، از این رو تشبیه معشوق و اعضاي بدن او به عناصر  توصیف معشوق از عناصر طبیعت استفاده می همچنین براي بیان عشق و    
  :هاي شعر اوست طبیعت، از ویژگی

  ...دستانت                              ... یداك«

  ...جاده اي از موز                     ...من الموز  یقطر



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٩٧ 
 

  ...و تنباکو                             ...و التبغ  

  »... و زنجبیل است                           ... یلو الزنجب

  )289همان، (                                                  

  

  گیري نتیجه

  :هاي مشترك شعر فریدون مشیري و نزار قبانی را به چند دسته تقسیم کرد توان جنبه با توجه به آنچه بیان شد می

هاي نوستالژیکی هر دو شاعر که در مضامین دوري از معشوق، حسرت کودکی و جوانی سپري شده و فراق عزیزان از  ـ جنبه1
  .دست رفته نمود پیدا کرده است

ل محسوب می2 آن هم از جنبه » عشق به معشوق«شوند، عشق در زبان نزار قبانی بیشتر  ـ عنصر عشق، هر دو شاعر عشق و تغزّ
  .ت ولی در زبان مشیري عشق بیشتر به معنی مهر و محبت و دعوت همگان به مهرورزي و صداقت و دوست داشتن استجسمانی اس

هاي اجتماعی و سیاسی، هر دو شاعر در کنار اشعار عاشقانه، اشعار زیادي با درونمایه اجتماعی دارند که تحت تأثیر  ـ درونمایه3
ها  بخشی از اجتماعیات آن. اند ي ستمگر و به جانبداري از ستمدیدگان سروده شدهها رویدادهاي عصر خویش و گاهی علیه حکومت

هم مشیري دلی لبریز از عشق به ایران و ایرانی و فرهنگ و تمدن کشورش دارد هم نزار قبانی عشق به وطن و . اشعار وطنی است
  .زادگاهش را به خوبی اثبات کرده است

هایی  هایش آن اند و شاید زیباترین سروده نامیده» شاعر زن«ار قبانی است تا جایی که او را ـ زن، یکی از عناصر اصلی در شعر نز4
اما در شعر مشیري بسامد واژه زن بسیار . با این شیوه تحولی عظیم در شعر معاصر عربی ایجاد کرد. است که در عشق به زن سروده است

  .ا مشیري در همه جا حرمت زبان را حفظ کرده استپرواست ام نزار در سخن از عشق و توصیف زن بی. کم است

هاي طبیعت در جاي جاي اشعارشان است، که  هاي هر دو شاعر به کار گرفتن جلوه ـ عناصر طبیعت، از وجوه مشترك سروده5
  .اند تفاده کردههاي مختلف اس هایشان به صورت از این عناصر براي بیان اندیشه. کنند حس شادابی و طراوت را به خواننده منتقل می
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٢٦٤  

  هاي شفاهی زبان در آثار ادبی فارسی ارتهاي مهبررسی جلوه 
  

  1االسالمیگالویژ شیخ

  چکیده

ت جلوه هاي مهارت هاي شفاهی  ت و کیفی در آثار ادبی ) صحبت کردن و گوش دادن(پژوهش حاضر در جهت شناخت کمی
ت تا با تطبیق و تلفیق این مؤلّفه ها با با این هدف که ببینیم به چه عناوینی از مهارت هاي شفاهی در این آثار اشاره شده اس. فارسی است

این . مؤلّفه هاي مطرح در مطالعات غربیان بتوانیم به نمودار جامعی از همۀ مؤلّفه هاي مؤثّر در مهارت هاي شفاهیِ زبان دست یابیم
، لیدز، زندي، ، گرایس، لیچ، براون و لوینسون، هارجی، لینچ، نادیگ)و دیگران(پژوهش عمدتاً بر اساس نظریات باي گیت 

فرایندهاي چهارگانه ي  پیش نیاز مهارت «نتیجه ي مطالعه ي آثار باي گیت، دست یابی به . ضیاحسینی و طیب صورت گرفته است
ن«، یعنی تفکّر، مشارکت، دانش و نکته سنجی و دقّت است که به طور اختصار از آن ها به عنوان »هاي شفاهی زبان نام برده می » تمد

بر اساس این فرایندهاي   -چه در زمینه ي صحبت کردن و چه در باره ي گوش دادن –مؤلّفه هاي مهارت هاي شفاهی زبان سایر. شود
  :در این راستا چهار فرضیه به این شرح مطرح گردیده است. صورت بندي شده اند) تمدن(پیش نیاز 

  .بیشتري با نظرات باي گیت و دیگران داردمهارت هاي شفاهی در آثار ادبی نظم و نثر فارسی هماهنگی . 1      

  .در آثار منظوم فارسی نسبت به آثار منثور بیشتر به مؤلّفه هاي مهارت هاي شفاهی توجه شده است. 2      

  .در آثار ادبی فارسی به مهارت صحبت کردن بیشتر از مهارت گوش دادن توجه شده است. 3      

ت در مهارت هاي شفاهی توجه شده استدر آثار ادبی فارسی به ک. 4       ت بیش از کمی یفی .  

روش انجام تحقیق تحلیل محتواست وجامعه ي مورد پژوهش، کلیه ي آثار ادبی فارسی، از قرن چهارم تا قرن سیزدهم است؛       
اعر و نویسنده مورد بررسی قرار گرفته که از میان آن ها سی اثر ادبی نمونه، شامل هفده اثر منظوم و سیزده اثر منثور ازبیست و هشت ش

ق ساخته است که به وسیلۀ آن ها مهارت هاي صحبت کردن و گوش دادن در آثار ادبی، به . است ابزار تحقیق، چک لیست هاي محقّ
ی تبدیل پس از آن داده هاي کیفی به داده هاي ک. طور جداگانه و به تفکیک منظوم و منثور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است م

. بر اساس تحلیل آماري، به سؤال هاي پژوهش جواب داده شده، سپس فرضیه ها آزمون شده اند SPSSشده است و با استفاده از ابزار 
در پایان، نتایج پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جلوه هاي مهارت هاي شفاهی، ابتدا به تفکیک صحبت کردن و گوش دادن 

ی ارزیابی شده اند و مقایسه اي بین پدید و سپس مجموعه ي  این دو مهارت در هریک از آثار ادبی نمونه با استفاده از مقادیر کم
بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه هاي اول . آورندگان آثار ادبی در رابطه با توجه آن ها به مهارت هاي شفاهی صورت گرفته است

همچنین دررابطه با مهارت صحبت کردن وگوش دادن نمودارهاي نسبتاً جامعی . تأیید شده استو دوم رد و فرضیه هاي سوم و چهارم 
                                                        

 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی 1
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طبق این نمودارها، بعضی مؤلّفه هاي صحبت کردن در آثار ادبی وجود دارد که چون . از مؤلّفه هاي این مهارت ها به دست آمده است
ار علمیِ جدید مورد استفاده در این پژوهش اشاره اي به آن ها دیده برخاسته از فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ي ایرانی است، در آث

  .نشد

 

 

  .ثار ادبیآفرآیندهاي پیش نیاز مهارت هاي شفاهی، صحبت کردن، گوش دادن،  مهارت هاي شفاهی زبان، :کلید واژه ها
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  :مقدمه

عه ملزم به رعایت آن بوده و تخطّی از آن زندگی اجتماعی بشر همواره نحوة روابط خاصی را ایجاب کرده است که همۀ اهل جام
شرایط زمانی و مکانی، فرهنگ هاي مختلف و افکار و عقاید گوناگون، هریک به نوعی در چگونگی این روابط . را ناپسند دانسته اند

ده اند که او را از انواع دیگر البته توانایی برقراري ارتباط مختص انسان نیست؛ اما ارتباطات انسانی به قدري پیچی. تعیین کننده بوده اند
 حیوانات جدا می کند؛ زیرا او می تواند پا را از رویدادهاي حال حاضر فراتر بگذارد، دربارة گذشته یا آینده، و رویداهایی که این جا و

و این همه، در صورت آن جا اتفاق می افتد صحبت کند، یا در مورد واقعه اي خاص یا کلی، عینی یا انتزاعی به تبادل نظر بپردازد؛ 
ر می شود به عنوان مهارت هاي گفتاري یا شفاهی ( این مهارت ها شامل گوش دادن و صحبت کردن . داشتن مهارت هاي زبانی میس (

در بین آن ها گوش دادن و صحبت کردن، یعنی مهارت هاي شفاهی زبان، . است) به عنوان مهارت هاي نوشتاري ( و خواندن و نوشتن 
زیرادر هر شرایط زمانی و مکانی و به وسیلۀ هر کسی به کار می رود و ارتباطات میان فردي بر پایۀ آن ها شکل . شتري دارداهمیت بی
  .بنابراین با توجه به اهمیت و نقش این مهارت ها، در آموزش هر زبانی، بررسی و طبقه بندي آن ها باید مد نظر باشد. می گیرد

  :بیان مسئله

روان شناسی : بان با هدف رسیدن زبان آموزان به توانش هاي ارتباطی و زبانی، بر مبناي علوم مختلفی از جملهامروزه آموزش ز
زبان، جامعه شناسی زبان، زبان شناسی آموزشی و سایر علوم وابسته صورت می گیرد و دانشمندان زیادي در سراسر جهان می خواهند 

آموزش زبان فارسی به عنوان زبان اولیا دوم نیز ، ازاین قاعده . ي آن بیابند و به کار برندعلمی ترین راه ها و بهترین شیوه ها را برا
مستثنی نیست؛ و باید براساس تازه ترین و علمی ترین نظریات اندیشمندان و محققان جهان در این زمینه، انجام پذیرد و براي آن برنامه 

  . هاي دقیق، مدون و علمی تهیه گردد

به این که قابلیت زبان فارسی، تابعی از توانش زبانی و ارتباطی گویشوران آن است، در کنار تبیین نظریه هاي علمی و  لذابا توجه
، مانند هر رشتۀ تحصیلی دیگر، توجه به آثار گذشتگان و دستاوردهاي آنان نیز ضروري »آموزش زبان فارسی«مباحث مربوط به رشتۀ 

گذشته تا به امروز امتداد داشته است و یافتن نکات مطروح، به ویژه در زمینۀ مهارت هاي شفاهی است؛ چرا که حوزة علم ودانش از 
ی و کیفیِ . زبان، توسط دانشمندان و ادباي ایران زمین به تقویت نظریه هاي علمی روز در این رشته منجر خواهد شد ضمناً بررسی کم

گان، به نوعی بومی شدن این علوم را در پی دارد؛ ضمن این که طبقه بندي هاي توجه به مؤلّفه هاي مهارت هاي شفاهی در آثار گذشت
  .دقیق تري را به دست خواهد داد

آن چه در این پژوهش بدان پرداخته شده، مروري گذشته نگر در آثار ادبی فارسی براي یافتن مؤلّفه هاي مهارت هاي شفاهی در 
و مؤلّفه ) گفتن و شنیدن(یت پرداختن بزرگان ادب فارسی به مهارت هاي شفاهی زبان می خواهیم بدانیم کیفیت و کم. این آثار است

هاي آن ها چگونه بوده است و ردپاي نظراتشان را دربارة این نوع مهارت ها بیشتر در کدام دسته از آثار نظم یا نثر می توان جستجو 
  کرد؟ 

  

  :ضرورت تحقیق

همواره موضوع پژوهش بوده ) بدیع و بیان(که آثار ادبی فارسی از جنبه ي زیبایی شناختی با مرور تحقیقات انجام شده در می یابیم 
اقه و  و دیدگاه بزرگان ادب فارسی دربارة مسائل مختلف دینی، عرفانی، فلسفی، تربیتی، اخالقی و اجتماعی بارها و بارها مورد مد
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مواردي با موضوع مهارت هاي زبانی و نه با این عنوان  ،آثار ادبیهمچنین در برخی . موشکافی اندیشمندان معاصر قرار گرفته است
در ضمن بررسی مسائل اجتماعی یا تربیتی،  ،دربارة آداب سخن گفتن، فواید خاموشی، گوش دادن، ارزش قلم و نوشتار و خواندن 

کردن و گوش دادن از دید گویندگان اما هیچ یک از این پژوهش ها به قصد بررسی مؤلّفه هاي صحبت . مورد توجه قرار گرفته است
این است که با توجه به نشریات مختلف و کتاب هاي گوناگون و نیز پایان نامه هاي . و نویسندگان متقدم و متأخّر صورت نگرفته است

ام آوران ادب بی شمار می توان گفت در هشتاد سال اخیر هیچ یک از پویندگان عرصۀ علم و ادب ایران به قصد استفاده از آثار ن
  . فارسی جهت آموزش مهارت هاي شفاهی زبان اثري خلق نکرده اند

هدف این تحقیق دست یابی به دیدگاهی روشن دربارة جایگاه و اهمیت مهارت هاي شفاهی زبان در آثار ادبی فارسی و در نتیجه 
پدیدآورندگان آثار ادبی با نظریات جدید محققان دست یابی به چارچوب منسجمی از مؤلّفه هاي این مهارت ها از طریق تلفیق آراء 

  .غربی است

  :بر اساس مبانی نظري مطروح فرضیه هاي تحقیق عبارتند از

  .دارد) باي گیت و دیگران ( مهارت هاي شفاهی در آثار ادبی نظم و نثر فارسی هماهنگی بیشتري با نظرات محقّقان غربی . 1

  .منثور بیشتر به مؤلّفه هاي مهارت هاي شفاهی توجه شده است در آثار منظوم فارسی نسبت به آثار. 2

  .در اثار ادبی فارسی به مهارت صحبت کردن بیشتر از مهارت گوش دادن توجه شده است. 3

  .در آثار ادبی فارسی به کیفیت بیش از کمیت در مهارت هاي شفاهی توجه شده است. 4

  :مباحث نظري

  .را در دو بخش صحبت کردن و گوش دادن، به اختصار مرور می کنیم در این قسمت نظریات مطرح شده

  1صحبت کردن .1
را، به عنوان کاري بین رشته اي، شامل درك عوامل روانی زبان، عوامل میان » صحبت کردن«مطالعه و بررسی 2مارتین باي گیت

وي زبان گفتاري ). 27: 2002باي گیت، (ه است فردي تولید گفتار، شکل ها، معنا، فرآیندهاي میانجی و چگونگی توسعه ي آن دانست
را در دو معناي ارائه ي دیالوگ و ارائه ي ویژگی هایی که عمدتاً همراه با کاربرد روزمره ي زبان است، یعنی به صورت محاوره اي، 

م زبانی را در کاربردهاي ها، دانش منظّ آنچه باي گیت مورد بحث قرار می دهد، این است که چرا و چگونه گوینده. در نظر می گیرد
ی استفاده می کنند و محتواي ارتباط و تناسب آن را با قصد  جهان واقعی به کار می برند و از واژه ها و دستور زبان و نحوة تلفّظ خاص

دهد که به را در چهار سطح ارائه می» 3مدل یک پارچه ي تولید زبان شفاهی«باي گیت همچنین ). 28: همان(گوینده توجیه می نمایند 
تش در این جا نقل می شود خاطر اهمی:  

                                                        
1.Speaking 

2. Martin Bygate 
3.An Integrated Model of Oral 
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در صحبت کردن باید طرح گفتاري : بعد اول. از چهار بعد مورد بررسی قرار گرفته است ،این سطح« :1مدل سازي گفتار. 1سطح 
همان طور که دوست  -» تعامل«بسازیم که بعضی مقاصد و تمایالت کلّی، یعنی موضوع کلّی ما و پیامد مورد نظر را نشان دهد تا 

). 29: 2،1991باي گیت به نقل از هاي(به الگوهاي محتمل گفتار شفاهی مربوط می شود : بعد دوم. طبق آن پیشرفت کند -داریم
: 4،1975و سینکالر و کالتارد1991، 3باي گیت به نقل از کالتارد(مطالعات، ساختاربندي گفتگوي کالسی و مواجهه را نشان داده اند 

). 29: 1983، 5باي گیت به نقل از گامپرز(فاوت هاي سازمان گفتگو را در فرهنگ ها و از دیدگاه بین فرهنگی ارائه کرده اند و ت)  29
باي گیت به (دانش محتوایی را مطرح می کندکه به طور واضح به مدیریت ارتباطات موضوع هاي مختلف مربوط می شود : بعد سوم

این ابعاد گفتار در عمل باید توسط گویندگان و از طریق تعامالت مشترك بررسی : بعد چهارم). 29: 1985، 6نقل از سلینکر و داگالس
بنابراین ممکن . شود؛ زیرا گویندگان نمی توانند به طور یک جانبه و با به کار بردن الگوهاي ثابت در مورد آن ها تصمیم گیري کنند

ند دعوت کردن یا راهنمایی کردن با استفاده از حرکات آماده سازي و خالصه است گویندگان مسیرهایی استراتژیک براي اهدافی مان
 ).29: 1983 7باي گیت به نقل از ویدوسون(کردن ایجاد نمایند 

باعث صحبت کردن می » تفکّر«توجه به تولید زبان اول و دوم ما را به این نکته رهنمون می شود که «: 8مفهومی کردن پیام. 2سطح 
استراتژي هاي برقراري . ان مشکالت ارتباطی خود را از طریق استفاده از استراتژي هاي برقراري ارتباط حل میکنندشود و گویندگ

بنابراین مفهوم . ارتباط بخشی از مرحله ي تنظیم است و شامل تعبیه کردن ارتباط معنایی در جایی است که زبان عادي فاقد آن است
باي گیت، (» پیش بیانی، نظارت و در صورت نیاز تنظیم و مفهوم سازي مجدد فراهم می کند سازي، مبنایی براي تنظیم پس بیانی و

2002 :30(.  

. این امر شامل ارزیابی نظام ذخیره ي زبان گوینده و ایجاد تصمیمات متمایز اما به هم پیوسته است«): صورت بندي(9تنظیم. 3سطح 
  :دهاي زیر می دانند که ابعاد عملی گسترده اي دارداین مرحله را شامل فرآین) 1999(و همکاران  10لولت

  انتخاب شعارهاي موضوع، شناسایی خانواده ي واژگان مربوط به هم؛   -

  تشکیل قالب نحوي بر مبناي آگاهی اولیه از گروه هاي کلمات موردنیاز؛   - 

  انتخاب کلمه هاي مرتبط از جمله اقالم چند کلمه اي؛   - 

  توري؛انتخاب واژگان دس  - 

                                                        
1.Discourse modeling 

2.Hoey 
3.Coulthard 

4. Sinclair and Coulthard 
5.Gumperz 

6.Selinker and Douglas 
10.Widdowson 

8. Message Conceptualization 
9. Formulation 

10.Leveltet al, (1999) 
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  ارزیابی تکواژهاي دستوري مربوط مثال به صرف افعال؛  -

  ).31و  30: 1999باي گیت به نقل از لولت و همکاران،(» آماده کردن طرح آوا شناختی براي کالم  - 

نظر ه )32: همان(» تلفظ شامل اجراي طرح هاي پیش تلفظی است که در مرحله ي تنظیم آماده شده اند«: 1تلفظ و بیان. 4سطح 
کالرك، (است » گفتگو«گفته و کالم وقتی وجود پیدا می کند که سخن بگوییم و اساسی ترین نوع سخن 2کالرك. اچهربرت 

اما صحبت . »گوش دادن«و » صحبت کردن«و عبارت است از ) 158: همان(کاربرد زبان نوعی فعالیت اجتماعی است «). 80: 1379
  ).9: همان(» ي دیگر است و از یک فعالیت به فعالیت دیگر تغییر ماهیت می دهدکردن و گوش دادن خود بخشی از فعالیت ها

  :کالرك نگرش هاي فرد گرایانه و تعاملی را درباره ي کاربرد زبان مطرح می سازد      

3در نگرش فردگرایانه درباره ي کاربرد زبان«
کار گرفته می باید به دنبال ساخت زبان بود و بررسی کرد که چگونه این ساخت به  »

  .باید در جستجوي کارکردهاي زبان بود» 4نگرش تعاملی«شود، اما در 

اشاره  7گفتاري کنشِو  6هماهنگی،  در صحبت 5نوبت گیريدر مباحث مطرح شده از سوي کالرك می توان به فرایندهایی چون 
  .کرد

گره » 9مدل مشارکتی«نام وي با مبحث . اخته استاز جمله متفکرانی است که در مورد مهارتهاي ارتباطی به پژوهش پرد 8گرایس
ت«در حقیقت این مدل ریشه در اصول مشارکتی گرایس، یعنی. خورده است ت10کمیوي براي هر . دارد» 13و روش 12، ربط11، کیفی

ت و کیفیت از نظر گرایس. کدام از این اصول شعارهایی مطرح می کند شعارهاي کمی:  

  ه براي هدف تبادل فعلی الزم است؛تا حدي اطالع دهنده باشید ک -

 چیزي را که باور دارید اشتباه است نگویید؛ -

  چیزي را نگویید که شواهد کافی موردنیاز آن را ندارید؛ -

                                                        
1. Articulation 

2. Herbert H. Clark 
3 .Individualistic View of Language Use 
4.Interactionist View of Languages Use 

5. Turn Taking 
6. Coordination 

7. Speech act 
8. H.P.Grice 

9.Collaborative Model 
10.Quantity 

11. Quality 
12. Relation 
13. Manner 
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 مختصر بگوئید؛ -

  :همچنین وي شعارهاي ربط و روش را شامل موارد زیر می داند

  :در مکالمه، مربوط و شفاف باشید و به ویژه

 رهیزید؛از پیچیدگی بپ -

 از ابهام بپرهیزید؛ -

  .منظم و با ترتیب باشید -

لیچ مسئله ي «: در مورد دیدگاه لیچ دربارة ادب می گوید) 1381(طیب. را به اصول چهارگانه ي گرایس افزود 2اصل ادب 1لیچ
  :این اصل مطرح ساخت ادب را مورد بررسی دقیق قرار داد و جنبه هاي مختلف آن را تفکیک نمود و بر مبناي آن شش شعار در

  ؛)راحت را براي طرف مقابل به حداکثر برسانید(زحمت را براي طرف مقابل به حداقل برسانید : 3شعار لطف -

 ؛)زحمت را براي خود به حداکثر برسانید(راحت را براي خود به حداقل برسانید: 4شعار بذل -

 ؛)مجید از طرف مقابل را به حداکثر برسانیدت(تنقید از طرف مقابل را به حداقل برسانید: 5شعار تمجید -

 ،)تنقید از خود را به حداکثر برسانید(تمجید از خود را به حداقل برسانید : 6شعار تواضع -

 اختالف بین خود و طرف مقابل را به حداقل برسانید؛: 7شعار وفق -

» )ن خود و طرف مقابل را به حداکثر برسانیدمرافقت بی(مخاصمت بین خود و طرف مقابل را به حداقل برسانید: 8شعار رفق -
  ).1983؛ به نقل از لیچ، 59: 1381طیب، (

براون و لوینسون «: را در اصل ادب واقع بیناته تر دانسته و آن را این گونه معرفی می کند 9راهبرد براون و لوینسون) 1381(طیب 
بارت است از احترامی که هر فرد براي خودش و حفظ حیثیت و آبروي از نظر آنها وجهه ع. قرار داده اند» 10وجهه«مبناي ادب را بر 

از نظر براون و لوینسون تمام تالشی که فرد براي رعایت احترام و ادب نسبت به دیگران می کند در واقع در . خود در خلوت قائل است

                                                        
1. G. Leech 

2. Politeness 
3. Tact 

4. Generosity 
5. Approbation 

6. Modesty 
7.Agreement 

8. Sympathy 
9. P. Brown & S. C. Levinson 

10. Face 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٠٦ 
 

رضیه ي ادب خود را مطرح ساختند که از جنبه بر همین مبنا براون و لونیسون ف. »جهت پیشگیري از به خطر افتادن وجهه ي خود است
  :هاي زیر تشکیل شده است

  تصویر اجتماعی فرد؛ : وجهه

  عالقه ي فرد براي این که او را دوست بدارند و درك کنند؛ : وجهه ي مثبت

  عالقه ي فرد براي آزادي عمل؛ : وجهه ي منفی

  کند؛  بت برقرار میراهبردي که طی آن فرد با شنونده رابطه ي مث: وجهه مثبت ادب

طیب به نقل از . (راهبردي که طی آن فرد تالش می کند که به خطر افتادن وجهه ي شنونده را به حداقل برساند: وجهه منفی ادب
 ).59: 1381براون و لونیسون، 

  :مهارت هاي اساسی کاربرد گفتار را به ترتیب زیر دسته بندي می کند  )1383(زندي 

  ها و جمله هاي متناسب با موقعیت گفتگو؛استفاده از کلمه . 1

 بیان روشن نظرات اصلی با استفادة به جا از کلمات مناسب؛. 2

 ن را به خوبی بشنوند؛ صحبت کردن با صداي رسا در آن حد که شنونده یا شنوندگان آ. 3

 صحبت کردن به نحوي که شنونده مقصود گوینده را دریابد؛. 4

ص؛کاربرد واژه ها به طور وا. 5  ضح و مشخّ

 استفاده از واژه هاي زنده ي زبان؛. 6

 ).97: 1383زندي، (درخواست و دادن اطالعات درست . 7

 

  1گوش دادن

گوش دادن مانند درك مطلب در خواندن، معموالً به عنوان مهارتی «: در بارة گوش دادن می گویند) 2007(  2مید و رابین
بحث  1979، 4نیز نگاه کنید به الندستین(تحلیلی تشکیل شده است  -ی و فرایند تفسیريتعریف می شود که از فرآیند فیزیک 3دریافتی

  ).در مورد گوش دادن

                                                        
1.Listening 

2. Mead, Nancy A. & Donald L. Rubin 
3. Receptive Skills 

4. Lundsteen 
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پنج توانایی و سه مهارت SCANS(1(وزارت کار ایاالت متحده و کمیسیون دست یابی به مهارت هاي ضروري  1991در سال«
 )SCANS(د ضروري است و گوش دادن یکی از این مهارت هاي بنیادي بنیادي را شناسایی کرد که براي افرادي که وارد کار می شون

  )2007، 2مک کی(» .بود

  . در ادامه مهمترین آراي ارائه شده در خصوص مهارت گوش دادن را مرور می کنیم

فرآیند  گوش دادن عبارت است از«. شود ، گوش دادن، اغلب شامل پیام هاي کالمی و غیر کالمی می)1384( 3هارجیاون به نظر 
ك هاي شنیداري و غیر کالمی ص به محرّ هارجی (» شنیدن و انتخاب، جذب و سازمان دهی و به خاطر سپردن و دادن پاسخ هاي مشخّ

گوش دادن فرآیندي است که طی آن فرد به عالیم کالمی وغیرکالمی ارسال شده از سوي «). 217: 1983و دیگران،  4به نقل از ولف
  ).217: 1384، هارجی(» عی می کند آنها را بفهمددیگران دقّت می کند و س

  :هارجی کارکردهاي گوش دادن را وابسته به بافت تعامل دانسته آن ها را بر این اساس دسته بندي کرده است

  تمرکز بر پیام هاي دیگران؛ . 1

 دست یابی به برداشتی کامل و دقیق در مورد منظور دیگران؛ . 2

 وجه؛ابراز عالقه، نگرانی و ت. 3

 تشویق طرف مقابل به ابراز کامل، آزادانه و صادقانۀ مسایل؛. 4

  )217: همان(در حین تعامل  5»دیگري مدار«اتخاذ رویکردي . 5

وي گوش . را نیز به طور مبسوط مورد توجه قرار داده است» موانع گوش دادن«و » گوش دادن فعال و منفعل«هارجی دو مبحث 
  :در چهار دسته طبقه بندي می کند) 1983(و ولف و دیگران ) 1982( 6کواکلی دادن را براساس نظر ولوین و

  گوش دادن جهت درك مطلب؛) الف

 گوش دادن جهت ارزیابی؛ ) ب 

 گوش دادن جهت قدردانی؛ ) پ

 گوش دادن همدالنه؛ ) ت

                                                        
1. Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills 

2. McKay, Dawn Rosenberg 
3. Owen Hargie 

4. Wolf 
5. Other Centered 

6. Wolvin and Coakley 
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. 4سوگیري فردي . 3بی توجهی . 2گوش دادن به دو نفر . 1: وي هم چنین موانع گوش دادن را در پنج دسته طبقه بندي کرده است
  .انسداد. 5آمایه ي ذهنی و 

  :کند براي گوش دادن سه حالت قایل است و آن را به به سه دسته تقسیم می) 2007( 1نادیگ

این نوع گوش دادن زمانی روي میدهد که ما بیشتر عالقمند به ارتقاي دیدگاه خود هستیم تا : »مبارزه اي«یا » رقابتی«گوش دادن . 1
  .این که نظر فرد دیگر را درك کرده یا جویا شویم

کامال عالقمند به شنیدن و درك دیدگاه دیگران هستیم ما توجه داریم و به صورت : یا با توجه کامل» انفعالی«گوش دادن . 2
 .نیماما منفعل می مانیم و تأیید نمی ک. کنیم که به درستی شنیده و درك کرده ایم دهیم فرض می انفعالی گوش می

در گوش دادن فعال به درك آن چه فرد دیگر . مهم ترین و مفیدترین نوع گوش دادن است: »انعکاسی«یا » فعال«گوش دادن . 3
در بررسی درك خود فعال هستیم؛ پیش از آن که به . کند، یا می خواهد و نیز به معناي پیام عالقمند هستیم  فکر می کند، احساس می
. ك خود را از پیام مجدداً بیان کرده، تکرار می کنیم و آن را براي تأیید به فرستنده ي پیام منعکس می کنیمپیام جدید پاسخ دهیم، در

  . سازد  این تأیید یا باز خورد چیزي است که باعث تمایز گوش دادن فعال می شود و آن را مؤثّر می

در سطح آوایی و واژگانی مکالمه، گویندگان باید «: است لینچ پایین ترین و باالترین سطوح پردازش را مورد بحث قرار دادهتونی 
عملی،  -تحقیقات اجتماعی ،در سطح باالتر... و » اوهو«، »هوم«: به عالئم هم صحبت هاي خود در مورد موضوع جاري توجه کنند مثالً

و 1996ل از برمر و دیگران، لینچ به نق(» نشان دادند که تجربه ي شنوندگان از فرهنگ خود باعث اختالل درك دیگري می شود
، ) وظیفه(متن، گوینده، کار : به نظر لینچ پنج مشخّصه بر سهولت یا دشواري گوش دادن تاثیر می گذارند که عبارتند از). 40: 1997

  ).41: 1994لینچ به نقل از روبین، . (این عوامل در زبان اول و دوم مطرح است. شنونده و فرآیند شنیدن

دادن را داراي چهار مرحله ي متوالی می داند که در تلفیق با نظرات تیت به صورت زیر دسته بندي کرده  گوش) 1383(زندي 
  :است

  احساس آواهاي زبانی و تمیز دادن آنها از هم؛. شنیدن-1

 تمرکز بر منبع پیام و نیز خود پیام؛. دقت و تمرکزحواس-2

 واژه ها و جمله ها؛ شامل درك معناي. دریافت، فهم و ادراك اولیه ي پیام-3

دریافت و جذب نهایی مقصود گوینده که منجر به عکس العمل در برابر شنیده ها می شود؛ مثل ابراز . پردازش معنایی پیام-4
 ).94: زندي، همان... (توافق، پرسش، اضافه کردن مطلب، حذف کردن و

  :هار دسته تقسیم کرده استبا توجه به اعمال شنونده در زمان گوش دادن زندي این مهارت را به چ

 گوش دادن حاشیه اي یا منفی؛. 1

 گوش دادن با دقت؛ . 2

                                                        
1. Larry Alan Nadig 
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 گوش دادن فعال؛ . 3

 گوش دادن تحلیلی یا انتقادي؛ . 4

  )صحبت کردن(نتیجه گیري

شد به زعم پژوهشگر می توان براي آن اصول، تقسیم بندي جدیدي قایل » اصول صحبت کردن«با توجه به آراي مختلف درباره ي 
ت و چگونگی بیان یا  ت قرار داد و سایر اصول را که جدا از کیفیت و کیفیبه این ترتیب که براي صحبت کردن دو اصل کلّی کمی

ضمناً چون در همه ي سطوح ارتباطات اجتماعی و تعامالت میان فردي وجود . محتوا نیستند به عنوان زیر مجموعه ي کیفیت آورد
پذیر است و برداشت پژوهشگر آن است که در کنار هر اصلی از اصول صحبت کردن قرار دارد، بنابراین وجهه یا صورتک اجتناب نا

  .هر اصلی از دو جنبه با وجهۀ مثبت و منفی مورد بحث قرار می گیرد

  

  :اصل کمیت. 1

ز شرح و بسط هاي غیر طبق این اصل سخن زمانی می تواند تاثیرگذار باشد و به ارتباطات میان فردي کمک کند که به دور ا
همچنین به قدري کوتاه نباشد که ایجاد ابهام در شنونده نماید و نهایتاً به سوء برداشت . ضروري بوده و اعتدال در آن رعایت شده باشد

گویی  طبق این اصل اندازه گویی و کم گویی به شرطی که به ابهام نینجامد وجهه ي مثبت، و پرگویی وگزافه گویی و کم. او بینجامد
ت هستند) کم حرفی( در مواقعی که باید سخن گفت وجهه منفی کمی. 

  

  :اصل کیفیت. 2

ت محتوا ت بیان و کیفیاین اصل از دو جهت قابل بررسی است؛ کیفی .  
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  .دبیان کاملی از صورت بندي اصول صحبت کردن را که از خالل مبانی نظري استخراج شده است، نشان می دهد 1نمودار شماره .

  

  )گوش دادن(نتیجه گیري

  :مباحث مطرح شده در باره ي گوش دادن را می توان به صورت زیر جمع بندي کرد

 .می شود: کاربرد.3: پردازش. 2: درك. 1مراحل گوش دادن؛ که شامل ) الف

  . گوش دادن فعال و گوش دادن انفعالی یا منفعالنه: انواع گوش دادن؛ که  دو دسته ي کلّی است) ب

  : ادن فعال خود به دو نوع تقسیم می شودگوش د

I.  دارد بیرونیو گوش دادن  درونیگوش دادن غیر رقابتی که دو حالت گوش دادن. 

II. گوش دادن رقابتی 

 غیرارادي و  ارادي: گوش دادن انفعالی نیز دو حالت دارد

  :موانع گوش دادن) پ

  :این موانع عمدتاً دو منبع اصلی دارند

  طرف گوینده؛ موانع گوش دادن از. 1
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  .موانع گوش دادن از طرف شنونده. 2

  سطوح ارتباط ) ت

مکان و طرف   بنا به اقتضاي موضوع، زمان، -ارتباطات سطوح مختلفی دارد که هر یک از ما به عنوان گوینده در سطحی از آن 
 .قرار می گیریم -تعامل

  :سطوح ارتباط را به چهار دسته می توان تقسیم کرد

  ؛)یشه هاکل(قالب ها. 1

  حقایق ؛.  2

  افکار و باورها؛ .  3

  .احساسات و عواطف.  4

بیان کاملی از صورت بندي عوامل گوش دادن مؤثّر را که از خالل مبانی نظري استخراج شده است، نشان می   2نمودار شماره 
 .دهد

  
  

ل مبانی نظري استخراج شده است، نشان می در بیان کاملی از صورت بندي عوامل گوش دادن مؤثّر را که از خال 2نمودار شماره 
 .دهد
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  چارچوب نظري

تفکّر، مشارکت، دانش و نکته «باید چهار فرآیند ) صحبت کردن و گوش دادن(براي بیان ارتباط بین دو مهارت شفاهی زبان  
اج است و می توان آن را به را مورد تأکید قرار داد که از بطن مباحث مطرح شده در آراي صاحبنظران قابل استخر» سنجی و دقّت

با کمک این چهار مؤلّفه به عنوان پیش نیاز مهارت هاي شفاهی زبان، سایر اصول و مؤلّفه هاي این مهارت ها . نامید» تمدن«اختصار 
  .شناسایی و صورت بندي می شود

) زبان اول و چه زبان دوم چه(در واقع تولید زبان ). 30: 2002باي گیت، (» تفکّر باعث صحبت کردن می شود«: 1تفکّر .1
نگاهی به . براساس تفکّر صورت میگیرد؛ زیرا مفهوم سازي پیام ریشه در تفکّر و تعقّل دارد همچنین تفسیر پیام به این امر وابسته است

یت تفکّر و نقش دچار اختالل در مفهوم سازي پیام یا تولید زبان هستند ما را متوجه اه) بیرونی یا درونی(کسانی که به علل مختلف  م
به عالوه تفکّر سبب مشارکت صحیح ومؤثّر در ارتباط، دست یابی به دانش و نکته سنجی و دقّت . آن در تولید و تفسیر کالم می کند

  .همچنین به کمک تفکّر است که طی مراحل گوش دادن مؤثّر امکان پذیر می گردد. می شود
ی است که طبق آن مشارکت در ارتباطات میان فردي ام: 2مشارکت .2 گویندگان و (طرفین تعامل «ر بسیار مهم

). 148: 2000گرایس، ( » به صورت مشارکتی در مکالمه شرکت می کنند و هر لحظه به برقراري معنا کمک می نمایند) شنوندگان
ه و روان شناسان اجتماعی و فرآیند مشارکت به عنوان پیش نیاز مهارت هاي شفاهی مورد تأیید و تأکید همه ي زبان شناسان و فالسف

فرهنگ مشترك « نیز تاثیر به سزایی در مشارکت دارد تا جایی که » فرهنگ«ضمناً در تعامالت میان فردي . زبان قرار گرفته است
موجب سهولت تعامالت میان فردي می شود در حالی که در فرهنگی جداگانه تعامالت میان فردي و سخن گفتن، با دشواري رو به رو 

 ).2007: کالرك(» ی گرددم

، دانش و آگاهی گویندگان و ) 29: 2002(در تعبیر اول براساس نظر باي گیت . دانش داراي دو تعبیر است :3دانش .3
شنوندگان از نحوه ي روابط وتعامالت میان فردي و ساختار گفتار و به ویژه موضوع گفتگو است که توانش ارتباطی و زبانی هر چه 

آنها می توانند با تسلّطی مدبرانه بدون تضییع حقوق مخاطب یا مخاطبین و یا چشم پوشی از حقّ . دگان را در پی داردبیشتر تعامل کنن
خود، برطرف یا طرف هاي تعامل تأثیر گذاشته به اهداف منطقی خود دست یابند و در این راستا به شفّاف سازي روابط خود و دیگران 

). 32: 1979: هارجی به نقل از فیلمور(»ین دانستن موضوع و دانستن نحوة انجام آن هم تمایز گذاشتدر این میان باید ب«کمک نمایند 
در تعبیر دوم دانش فرآیندي است که کسب یا منتقل می ). 32: 1383: هارجی(» مورد دوم براي اجراي مناسب عمل ضرورت دارد«

 .راد که در باال ذکر شد امکان پذیر استشود و این کسب و انتقال دانش باز هم براساس دانش زبانی اف

پس از تفکّر، مشارکت و دانش آن چه در تعامالت میان فردي باید مورد توجه قرار گیرد و : 4نکته سنجی و دقت .4
آن را ) 32: 2002(براساس نظر هیم که باي گیت . است» نکته سنجی و دقّت«تأثیر زیادي بر به کارگیري دانش در امر مشارکت دارد، 

نقل کرده است عامل دقّت سبب می شود تا گوینده بتواند متناسب با قصد و هدفی که دارد صحبت کند عالوه بر آن بافت تعامل، 
مخاطب، موضوع و زمان را در نظر بگیرد و به آداب و رسوم و افکار و عقاید و بافت فرهنگی جامعه اي که تعامل میان فردي در آن 

ضمناً گام اول در کسب مهارت گوش دادن . نانش بیشترین تاثیر را در مخاطب یا مخاطبین داشته باشدجریان دارد توجه کند تا سخ
ن"فرآیندهاي پیش نیاز مهارت هاي شفاهی زبان، یعنی.نکته سنجی و دقّت است ،مؤثّر کالم را مؤثّر می کند و به درك عمیق "تمد ،

                                                        
1.Thinking 

2. Collaboration 
3. Knowledge 

4. Accuracy 
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زم به یادآوري است که گویندگان و شنوندگان ثابت نیستند و در جریان گفتگو ال. شنونده و نهایتاً رضایت وي از گفتگو ختم می شود
ن"در این پژوهش در قالب مؤلّفه هاي . با رعایت فرآیند نوبت گیري، بارها جایشان را به یک دیگر می دهند به کنکاش در آثار  "تمد

با مهارتهاي گوش دادن و صحبت کردن پرداخته شده  ادبی فارسی به منظور استخراج نکته سنجی هاي صاحبان آن آثار در ارتباط
  .است

  
  

  "تفکّر  "با مرکزیت  "تمدن"یا به اختصار) صحبت کردن و گوش دادن(فرایند هاي پیش نیاز مهارت هاي شفاهی:  3نمودار 

  

  روش تحقیق

در بین روشهاي مختلف تحقیق، براي زیرا . از روش تحلیل محتوا استفاده شده است ،در این تحقیق با توجه به موضوع و سؤال ها
در این روش محتواي آشکار پیامها به طور . بررسی محتواي پیامهاي موجود در یک متن می توان از روش تحلیل محتوا استفاده کرد

ی توصیف می شود ی قلمداد کرد. نظام دار و کم حلیل محتوا ت«. از این رو می توان آن را روش تبدیل داده هاي کیفی به داده هاي کم
جامعه ي آماري در این ). 132: 1374سرمد و همکاران، (» روش مناسبی براي پاسخ دادن به سؤال هایی دربارة محتواي یک پیام است

و از بین همه ي آثار ادبی موجود قرن . تحقیق، کلّیه ي آثار ادبی منظوم ومنثور فارسی، ازقرن چهارم تا قرن سیزدهم هجري است
دهم با توجه به حجم زیاد آن ها و محدودیت زمانی تحقیق، تعداد سی اثر نظم و نثر بزرگان ادب فارسی به عنوان نمونه  چهارم تا سیز

 :انتخاب نمونه ها با توجه به عوامل زیر صورت گرفته است. انتخاب شده است

  ؛) قرن(شاخص هاي ادبی هر دوره . 1

  .رت هاي شفاهی پرداخته شده استبیشتر به مها ،گمان این که در آثار منتخب. 2

بدین ترتیب که ابتدا چک . روش گردآوري اطّالعات، کتابخانه اي است و ابزار مورد استفاده چک لیست هايِ محقّق ساخته است
با سپس ضمن مطالعۀ متون ادبی، موارد الزم به تفکیک نوع مهارت و ارتباط . لیست هایی بر اساس چارچوب نظري تحقیق تهیه گردید

این کار در مورد آثار منظوم و منثور (نظریه هاي مطرح شده، در چک لیستها وارد شده و این کار تا آخرین متن ادامه پیدا کرده است 
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توضیح آن که براي یافتن موارد توجه به مهارت هاي شفاهی زبان، سی اثر منتخب به طور کامل مرور شده ). جداگانه انجام شده است
ار، شش جلد کلیات صائب و : براي مثال(اند نه جلد شاهنامه، سه جلد تاریخ بیهقی، دوجلد خمسه ي نظامی، پنج جلد سمک عی .(...  

ات استفاده شده است       در بخش توصیفی از آماره . در این تحقیق از روش آماري توصیفی و استنباط علمی جهت آزمون فرضی
نمودار ستونی براي توصیف داده ها بهره گرفته شده و در بخش استنباطی نیز از آزمون هاي  هاي فراوانی، کمترین، بیشترین، میانگین و

  .تی مستقل و تی همبسته براي آزمون فرضیه ها استفاده شده است

  

  نتایج تحقیق

  .نتایج حاصل از یافته هاي تحلیل محتوا در جداول آمده در صفحات بعد، به طور خالصه ارائه شده است

  

  آثار ادبی به ترتیب فراوانی جلوه هاي مهارت هاي شفاهی در آن ها. 1ه جدول شمار

  آثار ادبی به ترتیب جلوه یمهارت هاي شفاهی در آن ها  ردیف
  فراوانی توجه آثار ادبی به

  مهارت هاي شفاهی

  691  )هفتم. ق(سعدي شیرازي : بوستان و گلستان   1

 390  )چهارم و پنجم. ق(فردوسی توسی : شاهنامه   2

  373  )ششم . ق(منشی  هللانصرا: کلیله و دمنه   3

  349  )پنجم. ق(ناصر خسرو قبادیانی : دیوان اشعار   4

  343  )یازدهم. ق(صائب تبریزي : کلیات   5

  328  )نهم. ق(جامی : هفت اورنگ   6

  321  )ششم. ق(نظامی گنجوي : خمسه یا پنج گنج   7

ین توسی : اخالق ناصري   8 254  )هفتم .ق(خواجه نصیرالد  

  248  )پنجم. ق(بن قابوس وشمگیر...عنصرالمعالی: قابوس نامه   9

  240  )هشتم. ق(حافظ شیرازي : دیوان اشعار   10

  211  )هفتم. ق(مولوي رومی بلخی : مثنوي معنوي   11

  185  )دهم. ق(وحشی بافقی : کلیات   12
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  157  )مپنجم و شش. ق(سنایی غزنوي : حدیقۀ الحقیقۀ ودیوان اشعار  13

  142  )پنجم و ششم. ق(مسعود سعد سلمان : دیوان اشعار   14

  142  )ششم. ق(الکاتب االرجانی ... فرامرزبن: سمک عیار   15

د بن منوره : اسرارالتّوحید   16 138  )ششم.ق (محم  

  136  )پنجم. ق(امام محمد غزّالی توسی : کیمیاي سعادت   17

18  
  عطّار نیشابوري: منطق الطّیر و دیوان اشعار 

  )هفتم. ششم و اوائل ق. ق(
133  

  121  )چهارم و پنجم. ق(ابوالفضل بیهقی : تاریخ بیهقی   19

  97  )دوازدهم. ق(هاتف اصفهانی : دیوان اشعار   20

  73  )چهارم. ق(بوشکور بلخی : آفرین نامه و قصاید   21

نشآت   22 64  )سیزدهم. ق(قائم مقام فراهانی : م  

  60  )ششم. ق(خاقانی شروانی : ار دیوان اشع  23

  46  )سوم و چهارم. ق(رودکی سمرقندي : دیوان اشعار   24

  37  )هشتم. ق(عبید زاکانی : کلیات   25

  31  )پنجم. ق(خواجه نظام الملک توسی : سیاست نامه   26

  15  )ششم. ق(نظامی عروضی سمرقندي : چهار مقاله   27

ات و نوروزنامه  28 ام :رباعی 11  )پنجم واوایل ششم. ق(نیشابوري عمرخی  

  5336  جمع کلّ موارد  

نتایج بدست آمده نشان می دهد که سعدي بیش از شاعران و نویسندگان دیگر در گلستان و بوستان به مهارت هاي شفاهی توجه 
که به میزان قابل توجهی به  شاعران و نویسندگان دیگري. بار مؤلّفه هاي این مهارت ها را آورده است 691کرده است و در مجموع 

، ناصر خسرو در دیوان )373(منشی در کلیله و دمنههللا ، نصرا)390(فردوسی در شاهنامه: این مهارت ها پرداخته اند عبارت اند از
  . بار) 321(و نظامی در خمسه) 328(، جامی در هفت اورنگ)343(، صائب در کلیات)349(اشعار

  .، به تفکیک آثار منظوم و منثور گزارش شده استصحبت کردن مؤلّفه هاي مهارت  میزان توجه به 2در جدول شماره 

  مقایسه میزان توجه به مولفه هاي مهارت صحبت کردن در آثار منظوم و منثور:  2جدول شماره 
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  مجموع  میانگین  بیشترین  کم ترین  تعداد  نوع اثر  

فرآیند هاي پیش نیازمهارت هاي شفاهی 
  )صحبت کردن(

  1221  82/71  133  4  17  منظوم

  784  31/60  142  0  12  منثور

  کیفیت صحبت کردن
  1164  47/68  142  6  17  منظوم

  684  61/52  157  1  13  منثور

  کمیت صحبت کردن
  86  06/5  19  0  17  منظوم

  53  08/4  13  0  13  منثور

  مهارت صحبت کردن
  2427  76/142  274  10  17  منظوم

  1504  69/115  308  1  13  منثور

  

  .میزان توجه به مؤلّفه هاي مهارت گوش دادن، به تفکیک آثار منظوم و منثور گزارش شده است 3ر جدول شماره د

  

  مقایسه میزان توجه به مولفه هاي گوش دادن در آثار منظوم و منثور  : 3جدول شماره 

  مجموع  میانگین  بیشترین  کم ترین  تعداد  نوع اثر  

فاهی فرآیند هاي پیش نیاز مهارت هاي ش
  )گوش دادن(

  346  35/20  51  0  17  منظوم

  147  31/11  58  0  13  منثور

  مراحل گوش دادن
  256  06/15  45  0  17  منظوم

  108  31/8  36  0  13  منثور

  انواع گوش دادن
  99  82/5  18  0  17  منظوم

  54  15/4  21  0  13  منثور

  موانع گوش دادن
  60  53/3  9  0  17  منظوم

  14  08/1  6  0  13  منثور

  159  35/9  33  0  17  منظوم  وح گوش دادنسط
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  87  69/6  25  0  13  منثور

  

  تحلیل و بررسی فرضیه ها

ل بررسی نتایج فرضیۀ او:  

 گیت و دیگران دارد يبا نظرات با يبیشتر یهماهنگ ینظم و نثر فارس یدر آثار ادب یشفاه يمهارتها «فرضیۀ اول، مبنی بر این که  
ی پژ ي بر پایه»  نتایج نشان دادند که در . وهش، در دو بخش صحبت کردن و گوش دادن مورد بررسی قرار گرفتداده هاي کم

 07/66در آثار ادبی فارسی ) بر طبق نظر باي گیت و دیگران(میانگین فرآیندهاي پیش نیاز مهارت هاي شفاهی مهارت صحبت کردن 
ت در مهارت صحبت کردن  ت و کیفی نتایج بدست آمده براي آزمونِ معنی داري . مورد است 97/64مورد و میانگین توجه به کمی

درصد  95شده است که در سطح  355/0برابر  29با درجه آزادي  tتفاوت بین میانگین هاي بدست آمده نشان می دهد که مقدار 
  . ران مشاهده نمی شوددر مهارت صحبت کردن انطباق چندانی با نظریات باي گیت و دیگبنابراین ).>050/0P. (تفاوت معنی دار نیست

معنی داري تفاوت بین میانگین هاي بدست آمده نشان می دهد که میانگین  تایج بدست آمده براي آزمونِیز نندر مورد گوش دادن
مورد و میانگین توجه  01/16در آثار ادبی فارسی) طبق نظریات باي گیت و دیگران(مهارت هاي شفاهی پیش نیاز فرآیند هاي توجه به 

معنی داري تفاوت بین میانگین  دست آمده براي آزمونِه نتایج ب. مورد می باشد 90/27 ایر مؤلّفه ها و عوامل مؤثر در گوش دادنسبه 
درصد معنی دار است  99شده است که در سطح  -33/5برابر  ،29با درجه آزادي  tدست آمده نشان می دهد که مقدار ه هاي ب

)050/0P<.(  

ارت شفاهی گوش دادن در آثار ادبی نظم و نثر فارسی هماهنگی بیشتري با نظرات باي گیت و دیگران ندارد، به عبارتی نه تنها مه
  .بلکه با سایر نظرات به نحو معنی داري ، انطباق بیشتري دارد

  .یید نمی شودأدر مجموع می توان گفت که فرضیه اول تحقیق ت

  

  :بررسی نتایج فرضیۀ دوم

توجه شده  یشفاه يمهارتها يفه هالّؤثار منثور بیشتر به مآنسبت به  یدر آثار منظوم فارس «ی بر این که در بررسی فرضیۀ دوم مبن 
 23/147مورد و در آثار منثور  41/195نتایج نشان دادند که میانگین توجه به مؤلّفه هاي مهارت هاي شفاهی در آثار منظوم » .است

با درجه  tمعنی داري تفاوت بین میانگین هاي بدست آمده نشان می دهد که مقدار  نتایج بدست آمده براي آزمونِ. مورد می باشد
بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داري بین آثار منظوم . درصد معنی دار نیست 95شده است که در سطح  064/1برابر  28آزادي 

  >050/0P. و منثور از نظر توجه به مؤلّفه هاي مهارت هاي شفاهی دیده نمی شود

یید نمی شودأتحقیق ت ي دومه در مجموع می توان گفت که فرضی.  

  : بررسی نتایج فرضیۀ سوم
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نتایج » ه شده استبه مهارت صحبت کردن بیشتر از مهارت گوش دادن توج یفارس یدر آثار ادب«فرضیۀ سوم بیان می کرد که 
مورد و میانگین توجه به مؤلّفه  50/43رت گوش دادن در آثار ادبی فارسی تحلیل داده ها نشان داد که میانگین توجه به مؤلّفه هاي مها

نتایج بدست آمده براي آزمونِ معنی داري تفاوت بین میانگین هاي بدست آمده . مورد می باشد 03/131هاي مهارت صحبت کردن 
. معنی دار بودن تفاوت را نشان می دهد درصد 99شده است که در سطح  -829/6برابر  29با درجه آزادي  tنشان می دهد که مقدار 

010/0P> .  

  .یید می شودأتحقیق ت سومدر مجموع می توان گفت که فرضیه 

  : بررسی نتایج فرضیۀ چهارم

نتایج تحلیل » توجه شده است یشفاه يت در مهارتهات بیش از کمیبه کیفی یفارس یدر آثار ادب«فرضیۀ چهارم بیان می کرد که 
ت در مهارت هاي شفاهی در آثار ادبی فارسی داده ها نشان دا ه به کیفیت در  23/61د کهمیانگین توج مورد و میانگین توجه به کمی

نتایج بدست آمده براي آزمونِ معنی داري تفاوت بین میانگین هاي بدست آمده نشان می دهد . مورد است 73/3مهارت هاي شفاهی 
 <010/0P. دهد درصد معنی دار بودن تفاوت را نشان می 99شده است که در سطح  226/7برابر  29با درجه آزادي  tکه مقدار 

ت توجه شده است یید می شودأتحقیق ت چهارمفرضیه  ت بیشتر از کمیو بنابراین می توان گفت که در آثار ادبی فارسی به کیفی.  

  تحلیل نتایج 

  : و گوش دادن مورد بحث قرار می گیرد نتایج کلّی به دست آمده در این پژوهش ذیل دو بخش صحبت کردن

  صحبت کردن) الف

  :فرآیند هاي پیش نیاز مهارت هاي شفاهی بر اساس نظر باي گیت و دیگران. 1

، دانش، در همه ي آثار بررسی شده به جز نوروزنامه ي خیام، فرآیندهاي پیش نیاز مهارت هاي شفاهی، شامل تفکّر، مشارکت
ن"صارنکته سنجی و دقت یا به اخت ه بوده و پدید آورندگان آثار ادبی، آن "تمدچه درصحبت کردن و چه در گوش دادن مورد توج ،

در رابطه با هریک از این فرآیندها به بعضی از مؤلّفه هایی که از دیدگاه علمی . ها را الزمه ي تعامل و ایجاد ارتباط صحیح دانسته اند
  :دبی نمونه نیز آمده است، اشاره می شودبسیار مورد تآکید است و در برخی از آثار ا

اصلی ترین فرآیند پیش نیاز مهارت هاي شفاهی است و مفهوم آن چه در صحبت کردن و چه در گوش دادن، در  تفکّر،) الف
ت خرد و تفکّر در سخن گفتن یا . آثار بزرگان ادب فارسی آمده است گوش هر جا که تأکید بر سنجیده گویی شده، در واقع به اهمی

به غیر از این، ابوشکور بلخی، فردوسی، خواجه نصیر، سعدي، جامی و صائب، صریحاً بر اندیشیدن و فکر کردن . دادن اشاره شده است
  .پیش از سخن گفتن، تأکید کرده اند

دي در به صورت مشارکتی در مکالمه شرکت می کنند؛ بنابراین عوامل زیا) گویندگان و شنوندگان(طرفین تعامل مشارکت،)ب
  :این فرآیند دخالت دارند که در زیر به آن ها اشاره می شود

این موضوع که در آثار . ؛ نوبت در سخن گفتن باید رعایت شود تا سخنان افراد براي یک دیگر قابل درك باشد"نوبت گیري"
  .ر گرفته استزندي، هارجی، کالرك، باي گیت و دیگران آمده است، بسیار مورد تأکید خواجه نصیر و سعدي قرا
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باي گیت، هارجی، (؛ به عنوان امري تعیین کننده در مشارکت، مورد اشاره ي صاحب نظران زبان شناسی کاربردي "1بازخورد"
در آثار فردوسی، بیهقی، ناصر خسرو، عنصرالمعالی، نظامی و صائب هم . قرار گرفته است) زندي، نادیگ و ضیاحسینی و دیگران

اشاره به بازخورد » از سخن، سخن می شکافد«یا » از حدیث، حدیث شکافد«: وقتی بیهقی می گوید. استمفهوم آن به وضوح آمده 
می کند؛ زیرا باز خورد است که سبب می شود، در تعامل مطلبی به دنبال مطلب دیگر بیاید و در واقع طرفین، با دادن فیدبک به یک 

  .و پاسخ ها و تأثیر طرفین بر یک دیگر، در واقع نتیجه ي فیدبک است گفت و شنودها و پرسش. دیگر به روند تعامل کمک کنند

در این جا (؛ این امر مورد اشاره ي فردوسی، سنایی، جامی، مسعود سعد سلمان و وحشی بافقی قرار گرفته است "گفت و شنود"
حاظ فیزیولوژیکی اشاره کرده اند وگوش ، به ل"گفتن و شنیدن"همچنین مولوي و عنصرالمعالی به رابطه ي ). مناظره مورد نظر نیست

  . دادن را درصحبت کردن مؤثّردانسته اند؛ که این، یک امرثابت شدة علمی است

مثالً گوینده با . ؛ به طور مثبت یا منفی، مطلب مهم دیگري است که حاصل بازخورد است"تأثیر طرفین تعامل بر یک دیگر"
نظامی در بیتی به این . نده ي کیفیت رفتار و بیان و حتّی محتواي سخن شنونده باشدچگونگی بیان و سخن خود، می تواند تعیین کن

هرچه شنونده به . نیز در پیش برد یا عدم پیش برد تعامل نقش بسیار مؤثّري دارد "تأثیر شنونده بر گوینده". موضوع اشاره کرده است
هارجی و دیگران، باي . عکس این قضیه نیز صادق است. می کندطور مؤثّرتري گوش دهد، گوینده با رغبت بیشتر و مؤثّرتر صحبت 

را عامل مهمی در ارتباط می دانند؛ به ویژه نادیگ که روان شناس بالینی و خانواده درمان است و در  "تأثیر"گیت و دیگران، و نادیگ
موضوعی که . برگوینده تأکید کرده است زمینه ي مهارت هاي شفاهی، صاحب نظر است و آثاري در این باره دارد، بر تأثیر شنونده

  . قرن ها قبل، عنصرالمعالی، سنایی، مولوي وصائب، به آن توجه داشته اند

مولوي در این باره می فرماید، کسی که . ؛ به وجود رابطه و تعامل صحیح کمک می کند"تشخیص سخن راست از دروغ"
مل راتشخیص می دهد؛ زیرا این موضوع در رفتار و چهره ي شخص صداقت داشته باشد، صادق بودن یا ناصادق بودن طرف تعا

ناصرخسرو نیز معتقد است . اما اگر کسی ناصادق باشد نمی تواند وجود راستی یا ناراستی را در طرف تعامل تشخیص دهد. بازتاب دارد
  .که هرکسی را می توان از روي حرف هایش شناخت

مولوي و غزّالی به این موضوع . ظر پیش می آید که درك متقابل وجود نداشته باشد؛ در مشارکت زمانی اختالف ن"اختالف نظر"
عدم درك سخنان یک دیگر، به هر دلیل، یا اصرار بر قبوالندن سخنان خود به دیگران موجب اختالف نظر و به قول . اشاره کرده اند

  .غزّالی حتّی به هم خوردن دوستی ها می شود

و آگاهی، نکته ي دیگري است که همان گونه که در آثار علمی مربوط به مهارت هاي شفاهی به  دانش؛ سخن از روي دانش) پ
خصوصاً یادگیري زبان دوم، جهت باال بردن توانش ارتباطی، . آن پرداخته شده، در همه ي آثار منتخب ادبی نیز بر آن تأکید شده است

  .ه استمورد اشاره ي فردوسی، مسعودسعدسلمان و مولوي قرار گرفت

  .به این فرآیند در همه ي آثار ادبی نمونه اشاره و بر آن تأکید شده است. نکته سنجی و دقّت نظر) ت

  

  :کمیت، براساس نظر گرایس و دیگران. 2
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ت در آثار ادبی چندان مورد اشاره نبوده و در بعضی آثار اصال به آن توجه نشده است؛ آثاري هم که به آن پرداخته اند، اصل کمی 
فردوسی، . اندازه گویی فقط در بعضی از این آثار مورد توجه واقع شده است. بیشتر بر کم گویی تأکید و از پرگویی نهی کرده اند

جانی، سعدي و وحشی بافقی اندازه گویی را مورد اشاره قرار داده هللا ناصرخسرو، عنصرالمعالی، نظامی، نصرا منشی، فرامرزبن کاتب ار
تلف بر آن تأکید کرده اند؛ مثال، وحشی بافقی می گوید گاهی گوش باش و گاهی زبان؛ و به این ترتیب حفظ تعادل اند و با تعابیر مخ

ت و چگونگی سخن نیز توصیه شده . و اندازه را در گفتن و شنیدن توصیه می کند ت در کیفیرعایت اعتدال و اندازه، عالوه بر کمی
گرایس . جود مبالغه را در سخن الزم می داند بر رعایت اندازه و اعتدال در آن تأکید می کنداست؛ براي مثال، نظامی در عین این که و

این نکته در آثار غزّالی، . در اصل کمیت، در ضمن تأکید بر اندازه گویی، به پرهیز از تکرار بی جاي سخن و حشو اشاره می کند
فام فراهانی آمده است؛ ضمن این که همه ي نام بردگان آن را نشانه ي خواجه نصیرالدین توسی، سعدي، جامی، عبید زاکانی و قائم م

پرگویی می دانند، به نظر جامی این کار سبب دل خوري و دل تنگی شنونده می شود؛ غزّالی آن را اهانت به شنونده دانسته، می گوید 
ست؛ خواجه نصیر فقط در صورت درخواست تکرار سخن نشانه ي خودخواهی گوینده و دانا شمردن خود و نادان شمردن شنونده ا

واگویه به ( اشاره می کند و آن را با نشخوار شتر یکی می داند  "واگویه"شنونده تکرار را جایز می داند؛ و قائم مقام در مورد تکرار به 
اگر به قصد گوش دادن » ده هاتکرار شنی«البته واگویه به معنی ). معنی تکرار به طور اعم و تکرار سخنان شنیده شده به طور اخص است

  .است» تکرار نابجاي شنیده ها«اما ظاهراً منظور قائم مقام، . انجام شود مفید است

  

  :کیفیت براساس نظر گرایس و دیگران.3

ت محتوا و کیفیت بیان است ت شامل کیفیت محتوا است؛ به مهم ترین . کیفی ت ، ربط و ادب زیر مجموعه ي کیفی اصول کیفی
  :فه هاي این اصول اشاره می شودمؤلّ

. بیش از هر مؤلّفه اي در آثار منتخب مورد توجه بوده است "تأثیر سخن"و  "ارزش سخن"کیفیت؛ در این اصل مؤلّفه هاي  -
محتواي سخن ممکن است تأثیر . منظور از ارزش سخن، ارزش معنوي و ارزش اجتماعی آن است؛ البته با دو وجهه ي مثبت و منفی

ارزش و تأثیر سخن با هم رابطه ي مستقیم دارند؛ به این معنی که هرچه سخن باارزش تر باشد، . ت یا منفی در گوینده داشته باشدمثب
اما گاهی این نسبت مستقیم در ارزش و . ناصرخسرو معتقد است که اگر سخن واضح و شفّاف باشد مؤثّرتر است. تأثیر آن بیشتر است

حافظ به نیکویی به این مطلب اشاره کرده و می گوید، اگرچه سخنان من مؤثّر و بیان من گیراست، اثري در  .تأثیر سخن دیده نمی شود
ابو شکور بلخی نیز پایگاه و وجهه ي ). این موضوع ممکن است به آمایه ي ذهنی شنونده یا بی دانشی وي مربوط باشد(شنونده ندارد

به زعم ابوشکور باارزش ترین سخن ها از سوي فردي که پایگاه اجتماعی . ی دانداجتماعی گوینده را تعیین کننده ي ارزش سخن م
واالیی ندارد بی ارزش قلمداد می شود؛ در صورتی که سخنان معمولی از جانب کسی که از پایگاه اجتماعی واالیی برخوردار است 

اشاره می کند و آن را نشانه ي عالقه ي گوینده  ي آن عبید زاکانی هم به ارزش هزل یا بهتر است بگوییم طنز . باارزش جلوه می کند
  . به درك شدن می داند

مؤلّفه هاي دیگري با وجهه ي  "سخن چینی"و  "یاوه گویی"، "رك گویی"،"دروغ گویی"، "صریح گویی"،"راست گویی"
اما جامی معتقد است، سخن . دیده می شودتأکید بر راست گویی و نهی از دروغ گویی تقریباً در همه ي این آثار . مثبت یا منفی هستند

در این باره . راستی که شبیه دروغ است و براي اثباتش نیاز به دلیل آوردن و سوگند خوردن است، همان بهتر که گفته نشود
سخن . گذارد عنصرالمعالی نیز دروغ شبیه به راست را بهتر از راست شبیه به دروغ می داند؛ زیرا معتقد است اثر منفی در شنونده می
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اما رك گویی چون با گستاخی . صریح، سخنی است که از تعریض و کنایه به دور و به بیان دیگر شفاف است و داراي وجهه ي مثبت
  . همراه است داراي وجهه ي منفی است؛ به این دو مؤلّفه در اغلب اثار ادبی اشاره شده است

ن"استدالل در سخن گفتن، از نشانه هاي یکی دیگر از مؤلّفه هاي کیفیت است؛  "سخن مستدل" است و کسانی که به جاي  "تمد
این مفهوم در . توسل به زور براي اثبات حقّانیت خود به گفتمان و استدالل می پردازند، وجهه ي اجتماعی مثبتی از خود ارائه می دهند

  . آثار ناصرخسرو، عنصرالمعالی و سعدي آمده است

اما همیشه . الت میان فردي ممکن است امر نکوهیده اي باشد و موجب دل خوري و سوءتفاهم شود؛ در تعام"شوخی و مزاح"
عنصرالمعالی به هردو وجهه ي مثبت و منفی مزاح و شوخی اشاره کرده و . ناپسند نیست و اگر تعادل در آن رعایت شود، اشکالی ندارد

ر نظریات گرایس و دیگران مستقیماً اشاره اي به این موضوع دیده د. نقل قول کرده است) ص(براي جایز بودن آن از حضرت رسول
  .نشد

اما نظامی معتقد است که باید در صحبت کردن مقداري چاشنی مبالغه وجود داشته . معموالً مورد تأیید نیست "سخنان مبالغه آمیز"
این . ه اعتدال و اندازه رعایت شود و به افراط نکشدالبته به شرطی ک. باشد و همچنین با احساس بیان شود تا توجه شنونده را جلب کند

  .مطلب نه در آثار ادبی دیگر دیده شد و نه در آثار علمی در دسترس، اشاره اي به آن مشاهده گردید

سخن گفتن است که بر نظر گرایس  به جاو  مربوطدر اصل ربط بسیار مهم و قابل توجه است و آن،  "تناسب و اقتضا"ربط؛  -
یکی از جهات تناسب و اقتضا متناسب با عقل و دانش . درآثار گزیده به این مؤلّفه در موارد مختلف اشاره شده است. ستمنطبق ا

در مورد تناسب و اقتضا همان گونه که از سخن نابه . هرکس صحبت کردن است؛ غزّالی، سعدي و مولوي به این مؤلّفه اشاره کرده اند
هر چند در بیشتر مواقع خاموشی، مثبت و حتّی . و سکوت نابه جا و بی موقع هم توصیه شده است جا نهی شده، به پرهیز از خاموشی

نشانه ي فرهیختگی ارزیابی شده، در پاره اي موارد پرهیز از آن توصیه شده است؛ تا جایی که سعدي آن را نشانه ي کم عقلی می داند 
تناسب و اقتضا تنها به صحبت . با سخن گفتن نابه جا و بی هنگام می دانندو رودکی و وحشی بافقی زیان خاموشی نابه جا را برابر 

و هم در بلندي صدا باید تناسب و ) حرکات دست و سر وچشم(تعامل کنندگان هم در استفاده از زبان بدن. کردن مربوط نمی شود
خواجه نصیر به . وجهه ي مثبت ادب نیز منافات دارد صداي بسیار آهسته و بسیار بلند غیر از نامربوط بودن، با. اقتضا را رعایت نمایند

  .فرودستی اشاره کرده است -این دو مورد به ویژه در رابطه ي فرادستی

اما وحشی . مؤلّفه اي در اصل ربط است و نشانه ي پرورده گویی است و در بیشتر آثار نیز به آن توجه شده است "نکته گویی"
پرداز نسبت به دیگران برتري دارند و از آن  -ده گویی می داند، بلکه معتقد است افراد نکته ور یا نکتهبافقی نه تنها آن را نشانه ي پرور

  .ند"انسان تر"ها 

و یا صحبت دیگران را قطع کردن عالوه بر آن که مغایر با اصل ادب است، طبق اصل ربط نیز سخن  "بی مقدمه صحبت کردن"
عدي آن را نشانه ي نادانی فرد می داند و در گلستان به آن اشاره کرده است، خواجه نصیر و نابه جا و بی ربط به حساب می آید و س

  .عنصرالمعالی نیز از آن نهی کرده اند

فردوسی با براعت استهالل هاي خود در آغاز حماسه هایش از آن غافل . ؛ مؤلّفه ي مهم دیگري در اصل ربط است"آماده سازي"
میان فردي آماده سازي را سالم گفتن و دست دادن بر شمرده و به ویژه بر مبناي شرعی آن از قول  نبوده و غزّالی در تعامالت

فرودستی، فرودست باید با سخنی لطیف در برابر  -خواجه نصیر نیز می گوید، در رابطه ي فرادستی. ، تأکید می کند)ص(پیغمبر
  .فرادست، گفتگو را آغاز کند
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وجهه از براون و لوینسون مؤلّفه هاي زیادي را در بر می گیرد که در آثار ادبی منتخب به آن ها ادب؛ اصل ادب لیچ بر مبناي  -
  :در این جا به بعضی از این مؤلّفه ها اشاره می شود. توجه شده است

سون وجهه ي مثبت ادب بر اساس نظر براون و لوین. ، در اصل ادب با وجهه ي مثبت ارزیابی می شوند"رازداري و رازگویی"
در نتیجه . طبق این نظریه رازداري همان راهبرد مثبت است. راهبردي است که طی آن گوینده با شنونده رابطه ي مثبت برقرار می کند

رازگویی نیز اگر . گوینده با برمال کردن و افشاي راز خود یا دیگران به وجهه ي مثبت راز داري آسیب رسانده، وجهه ي منفی می یابد
رازگویی با این مفهوم مورد اشاره ي فردوسی، نظامی و . دل و طلب هم دلی باشد، مانند رازداري وجهه ي مثبت داردبه صورت درد 

  .فرامرز بن کاتب ارجانی قرارگرفته است

ست اما انتقاد ازخود موضوعی ا. از دیگران با دو وجهه ي مثبت و منفی مطرح است و در بسیاري از آثار نمونه آمده است "انتقاد"
  . که سعدي به آن اشاره کرده ومی تواند نشانه ي تواضع باشد

ام مفهوم آن . در اصل ادب داراي وجهه ي منفی است و سبب ایجاد دشمنی میان تعامل کنندگان می شود "سخن کینه توزانه" خی
  .را در رباعیاتش آورده است

ر آثار نمونه بسیار مورد توجه بوده است؛ تا جایی که به عنوان یکی از مؤلّفه هاي ادب د "فرودستی -رابطه ي فرادستی"
ی با فرادست صحبت کند و جانب ادب و احترام را نگاه دارد اما شخص با افرادي . ناصرخسرو می گوید، فرودست باید به طرز خاص

یگري به این موضوع اشاره بیهقی به گونه ي د. که فرادست او نیستند می تواند با آزادي عمل و هرطور که دوست دارد، صحبت کند
  .در صحبت با دیگران آزادي عمل دارد) فرادست(کرده، می گوید پادشاه

. به معنی تقلید حرکات و صدا و گفتار دیگران است؛ خواجه نصیر در اصل ادب آن را مورد نکوهش قرار داده است "محاکات"
  .د و سبب می شود فرد محبوبیتش را از دست بدهداین مؤلّفه را می توان جزء آزادي عمل دانست که وجهه ي منفی دار

در حضور فرد یا افراد دیگر همیشه امري ناپسند و نکوهیده است و موجب سوء تفاهم در  "پچ پچ کردن"یا  "سخن در گوشی"
ران را به دنبال این مؤلّفه در اصل ادب داراي وجهه ي منفی است و نادیده گرفتن حق دیگ. حاضرین می گردد و باید از آن پرهیز شود

  .خواجه نصیر این موضوع را موجب ایجاد کینه می داند وبه خصوص این کار را در محضر سلطان خطرناك ارزیابی می کند. دارد

که در شنونده ایجاد ترس و اضطراب کند، بیان آن نشانه ي آزادي عمل گوینده در گفتار است که در اصل ادب  "سخن موحش"
  . به این مؤلّفه ها در آثار علمی مورد پژوهش اشاره اي نشده است. ید از آن پرهیز شودوجهه ي منفی دارد و با

در اصل روش، به ترتیب در وجهه ي مثبت و منفی، این مؤلّفه ها تقریباً در همه ي . روش؛ تنها اصل مربوط به کیفیت بیان، است -
صراحت بیان، پرهیز از کالم پیچیده و معقّد، خاموشی و چند  سنجیده گویی،پرورده گویی، فصاحت و زبان آوري،: آثارآمده اند

  . مؤلّفه ي دیگر که موازي با نظرگرایس است

اما سنایی براي آن حد و مرز قائل است و می گوید این امر . ازویژگی هاي مثبت فرد در فنّ بیان است "فصاحت و زبان آوري"
  .در به زبان آوردن هرسخنی، و یا پرگویی او شودنباید شخص را دچار غرور کند و موجب آزادي عمل وي 

اما این کار،گاهی جنبه ي منفی . به معنی شکوه از دوست، نزد او یا یک دوست مشترك، براي رفع سوء تفاهم است "گله کردن"
  . حافظ به هردو وجهه ي مثبت ومنفی آن، اشاره کرده است. دارد؛ به ویژه درمورد افرادي که نسبتاً بیگانه ترند
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در روابط و تعامالت میان فردي، پسندیده نیست و بهتر است ازآن پرهیز شود؛ غزّالی بر آن تأکید کرده و بنا به  "سوگند خوردن"
اما در ارتباط با قول دادن، اداي سوگند . گفته ي جامی، سخنی که نیاز به اثبات و دلیل آوردن و سوگند دارد، بهتر است به زبان نیاید

ار، به آن اشاره کرده است. راي وفاي به عهد و قول استنوعی تضمین ب جانی در سمک عی فرامرز بن کاتب ار.  

منشی هللا فردوسی و نصرا. به عنوان امري پسندیده در بعضی آثار مورد توجه بوده و بر آن تأکید شده است "قول دادن"
کاتب ارجانی، نیز صریحاً به قول دادن و خوش قولی اشاره  را در مفهوم قول دادن به کار برده اند و فرامرز بن» زبان دادن«اصطالح

  .در آثار علمی بررسی شده اشاره اي به این موارد دیده نشد. کرده و از آن به عنوان یکی از ارکان جوان مردي یاد کرده است

ر می انجامد و بهتراست از آن پرهیز شود "پافشاري بر سخن خود " را در تمثیل هاي خودآورده  مولوي مفهوم آن. گاهی به تحج
  . درسخن گفتن، اشاره کرده است"مشاوره"درکنار این مؤلّفه فرامرزبن کاتب ارجانی به. است

. در اصل روش و چگونگی بیان، هم مورد تأکید گرایس و دیگران است و هم درآثار ادبی به آن توجه ویژه شده است "ایجاز"
مالل آور از ویژگی هاي برجسته ي آثار سعدي است و وي بر بیان موجز و پرهیز از اطناب  ایجاز و پرهیز از درازگویی و اطناب هاي

  .تأکید کرده است

در آثار فارسی از این مؤلّفه زیاد استفاده شده . جهت جا انداختن مطلب از مؤلّفه هاي اصل روش است "استفاده از مثل و حکایت"
عالوه برآن . منشیهللا حکایت نوشته شده اند؛ مانند مثنوي مولوي و کلیله و دمنه ي نصرا به ویژه در آثاري که بر پایه ي تمثیل و. است

ین توسی به عنوان یک مؤلّفه در تعامالت میان فردي بر آن تأکید می کند و می گوید که اگر سخن براي شنونده  خواجه نصیر الد
در آثار علمی مورد پژوهش به این نکته . هاي روشن استفاده کند دشوار و غیر قابل درك بود، بهتر است گوینده در توضیح آن از مثال

  .اشاره نشده است

گله کردن، سوگند خوردن و قول دادن در اصل روش، نکته گویی در اصل ربط، پرهیز از محاکات و تقلید گفتارو کرداردیگران 
سخن و با احساس بیان کردن آن و وجود شوخی به قصد تمسخر، پچ پچ کردن و بیان سخنان موحش در اصل ادب و وجود مبالغه در 

ت، که در آثار مختلف ادبی به آن ها اشاره شده از مؤلّفه ها و مواردي در تعامالت میان فردي است که  ومزاح در سخن در اصل کیفی
  .برخاسته از ویژگی هاي فرهنگی و اجتماعی ایران است و لذا در آثار علمی مورد پژوهش به آن ها برخورد نشد

  گوش دادن) ب

با فرآیندهاي پیش نیاز مهارتهاي شفاهی به بسیاري مؤلّفه هاي گوش دادن اشاره  طدر ارتبا» صحبت کردن«هر چند در مبحث  
  :شده است، در این جا به بحث درباره برخی دیگر از مؤلّفه هاي این مهارت می پردازیم

که انسان می آموزد، امري ثابت شده است که دالیل علمی خاص  به عنوان اولین مهارتی "برتري گوش دادن به سخن گفتن" 
. در آثار ادبی بررسی شده توجه کمی به این مهارت و مؤلّفه هاي آن شده است. خود را دارد و هارجی و دیگران به آن اشاره کرده اند

هش هاي بسیار، صاحب نظران به همان موارد اما در همین اندك، اشاراتی صورت گرفته که پس از قرن ها و به دنبال مطالعات و پژو 
عنصرالمعالی و مولوي کسب مهارت صحبت کردن را در اثر گوش دادن می دانند و به ارتباط فیزیو لوژیک آن . دست پیدا کرده اند
در این باره از عطّار و خواجه نصیر تأکید می کنند که باید بیشتر گوش داد و کم تر سخن گفت؛ و خواجه نصیر . دو اشاره می کنند

قول حکیمی می گوید، باید گوش دادن ما بیشتر از صحبت کردن ما باشد؛ زیرا ما دوگوش داریم ویک زبان؛ پس باید دو برابرآن چه 
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به این دلیل ما دو گوش و یک : پس از قرن ها نادیگ این مفهوم را با بیان دیگري آورده است و می گوید. می گوییم، گوش دهیم
  .که گوش دادن دوبرابر سخت تر از صحبت کردن است دهان داریم؛

تعبیري است که سنایی آن را براي فهماندن سخن گوینده به شنونده به کار برده است و می گوید چون من سخن همه  "شنواندن" 
زیرا گوش دادن ؛ و این، سبب گوش دادن مؤثّر می شود؛ "شنوایم"را می شنوم، سخنانم را به همه ي کسانی که گوش می دهند می

نظر دوروتی لیدز نویسنده و محقق آمریکایی در این باره، . مؤثّر زمانی اتّفاق می افتد که گوینده بتواند منظور خود را به شنونده بفهماند
یکی گوش دادن مؤثّر و دیگر وادار کردن دیگران به گوش دادن به ما یا : این است که دو نکته ي مهم در گوش دادن وجود دارد

در این راستا باید زمانی صحبت کنیم که شنونده تمایل به گوش دادن داشته باشد که عنصرالمعالی، نظامی و خواجه . همان شنواندن
  .نصیر به آن اشاره کرده اند

د بن منور و مولوي برآن تأکید کرده اند، "در خواست شفاف سازي"  شنونده از گوینده با پرسش یا تکرار سخنان وي، که محم 
ال اتفاق می افتد طبق نظر هارجی و زندي و نادیگ، عامل مهمی در گوش دادن مؤثّر است که در روند یک مشارکت فع .  

یا دزدیده گوش دادن همیشه امري نکوهیده بوده است؛ این نوع گوش دادن در گوش دادن انفعالی و ارادي، طبق  "استراق سمع" 
  .غزّالی و خواجه نصیر بر پرهیز از آن تأکید و توصیه کرده اند. نظر هارجی و زندي و نادیگ، روي می دهد

منشی و خواجه نصیر بر آن هللا ، طبق نظر هارجی و نادیگ، از موانع مهم گوش دادن است که نظامی، نصرا"سوءنیت گوینده" 
جانی، گوش ندادن به سخنی بنا بهللا همچنین فرامرز بن خداداد بن عبدا. تأکید کرده اند ه مصلحت و نشنیده گرفتن آن را الکاتب االر

  .مورد اشاره قرار داده اند

آن چه این پژوهش به دست می دهد این است که همه ي اصول و مؤلّفه هاي مهارت هاي شفاهی مطرح در آثار علمی جدید،       
د که اگر نبود پراکندگی آن در آثار و شاهکارهاي ادب فارسی هم ذکر شده است و به قدري هماهنگی و انطباق بین آن ها وجود دار

اصول و مؤلّفه ها در البالي مطالب مختلف و داستان ها، گمان می رفت که این موارد مصادیقی براي اثبات مطالب علمی در باره ي 
ه با این تفاوت که این موارد در آثار جدید منسجم و طبقه بندي شده است ومبناي علمی دارد؛ در حالی ک. مهارت هاي شفاهی است

درآثار ادبی، اوالً منسجم و طبقه بندي شده نیست و در ضمن داستان ها وحکایات و تمثیالت و حماسه ها و تعالیم اخالقی و دینی به 
ضمناً بعضی مؤلّفه هاي صحبت کردن در آثار ادبی وجود . آن ها اشاره شده است؛ وثانیاً حاصل تجربیات پدیدآورندگان آن هاست

از فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ي ایرانی است، در آثار علمی جدید مورد استفاده در این پژوهش اشاره اي دارد که چون برخاسته 
  به آن ها دیده نشد، 
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٢٦٥  

  هاي خطی فارسی بدخشانهبازتاب تاریخ و فرهنگ بدخشان در سرچشم

  
  1افشیرزادشاه امید محمد

  چکیده

منطقـۀ بدخشان یکی از منطقه هاي کوهستانی ایست که در حدود آن قومهاي مختلف ایرانی تبار یه مثل شغنی ها، روشانیها، 
ه زبانهاي محلی بیخط گفتگو می یزگالمی ها، وخانی ها، اشکاشیمی ها و غیره ها عمر بسر می برند که هرچند این اقوام ایرانی تبار ب

کنند ولی در طول عصرهاي سابق زبان و خط فارسی در این مکان کهن براي ترغیب علم و فرهنگ فارسی بخصوص علوم اسالمی 
  .نقش خیلی بزرگی بازیده  است

م این منطفه زبان تا تأسیسیابی حکومت شوروي زبان رسمی کارگذاري، تعلیم و تدریس، آثار علمی و ادبی، رسم وآیین مرد 
محظ گسترش زبان  و خط فرسی در بخشان بود که توسط این  زبان با نفوذ در این دیار هزارها نسخه دستنویسهاي . فارسی دري بود

فارسی در موضوعات مختلف وهزارها نسخه اسناد مهم تآریخی فارسی آفریده شده اند که این دستنویسها و اسناد تأریخی فارسی 
یکی از ویژگی هاي . در کتابخانه هاي خصوصی مردم محفوظ بوده تا کنون از جانب محققان آموخته نشده اند بدخشان امروز

دستنویسهاي فارسی بدخشان این بود که محظ توسط پهن گردیدن آثار ادبی شعراي گذشتۀ فارسی در بدخشان  شاعران پارسی گوي 
قصاید، غزلیات، : بان راتألیف نمودند که اشعار آنها انواع مختلف شعر فارسیبه میدان ادبیات  قدم گذاشتند و اشعار جالب فارسی ز

همچنین ترغیب اثار فارسی زبان در بدخشان شرایط مساعد فراهم آورد که . مثنوي ها، رباعیات، مخمسات و غیره را در بر می گیرند
  .  دربدخشان هنر خوشنویسی و نقاشی اسالمی رشد کنند

شاه فطور محبت شاهزاده و آخان » تأریخ بدخشان«اي فارسی بدخشان بخصوص اثرهاي تأریخی بمثل  در میان دستنویسه  
سید فرخ شاه ابن شاه پرتاوي خیلی جالب می باشد » تأریخ شاهان شغنان«سید حیدرشاه مبارك شاه زاده و» تأریخ ملک شغنان«سلیمان،

  . دیم تا آغاز حکومت شوروي روشنی انداخته شده استکه در آنها به تأریخ و فرهنگ بدخشان از زمانهاي خیلی ق

طوري نذکر دادیم تا کنون در بدخشان هزارها نسخه اسناد تأریخی فارسی محفوظ می باشند که آنها نیز در کتابخانه هاي 
له اطالع دادن راجع مخصوصاً در این مقا. خصوصی نگهداري می شوند و اکثر آنها از جانب نگارندة این سطرها نسخه برداري شده اند

به اسناد تأریخی فارسی بدخشان و مورد تحقیق قرار دادن آنها اقدام نخستین در جادة علم بوده، تا اطالعات نگارندة این سطرها از 
  . جانب محققان حطی یک سند فارسی بدخشان براي علم و دانشمندان ایرانشناس معرفی نگردیده است

                                                        

  ، بدخشان تاجیکستان»میراث عجم«رییس مرکز تحقیقات فارسی  1 - -
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  :خصوصیتهاي زیرین خود جالب توجه می باشنداسناد تأریخی فارسی بدخشان با  

اسناد تأریخی بدخشان به مسایل روابط بدخشان با امارت بخارا ، کشورهاي چین،افغانستان، ایران، پاکستان و هندوستان روشنی .  1
  . می اندازتد

  .ررسی قرار داده شده انددر اسناد مذکور پهلوهاي مهم عرف و عادات ، رسم و آیین و اعتقادات مردم بدخشان مورد ب.  2

 . همچنین اسناد تأریخی بدخشان به اختالفات عقیدتی میان اسماعیلیان بدخشان و اسماعیلیان هندوستان روشنی می اندازتد.   3

 

 

  .هاي فارسیبدخشان، خط فارسی، دست نوشته :هاکلیدواژه
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  :مقدمه

  بدخشان بازتاب تأریخ و فرهنگ بدخشان در سرچشمه هاي تأریخی فارسی

، یزغالمی )اشکاشمی ها(شغنی ها ، وخانیها، رنی ها: بدخشانزمین کشور باستانی ایست که در قلمرو آن اقوام  مختلف  ایرانی تبار
این ویژه گی بدخشان را به نظر گرفته . ها و غیره ها عمر به سر می برند که هر یکی از آنها با گویشهاي متفاوت ایرانی تکلم میکنند

  .1زبانشناسان پامیررا آثارخانۀ اتنولنگویستی قلمداد نموده اند مؤرخان و

دري در طول عصرها موقع خاصه را اشغال می کرد و براي  –باید تذکر داد که در برابر زبانهاي محلی در بدخشان زبان فارسی 
، تأریخ، فلسفه، علوم قرآنی، نقاشی ادبیات، زبان، طب، نجوم: باسواد نمودن مردم این منطقه و رشد بخشیدن علوم مختلف از قبیل

پروفسوردادخدا کرمشاه اف ضمن پژوهشات خود پیرامون گسترش و موقع . اسالمی، خوشنویسی و غیره نقش باسزا اي بازیده است
این  زبان فارسی در بدخشان به عنوان زبان ارتباط بین  اقوام مختلف«: دري در قلمرو بدخشان درست تذکر داده اند –زبان فارسی 

زبان . سرزمین  رایج است و به این  وسیله  مردم بدخشان  ارزشهاي  فرهنگی و سنتهاي قوم آریایی را با دو زبان حفظ می کردند 
تاجیکی  -چه شعر فولکلوري و چه شعر ادبی بیشتر به زبان فارسی. پامیري در زندگی مردم به صورتهاي مختلف استفاده می شود

اکثر ژانرهاي ادبی یعنی غزل ، رباعی، مخمس و داستانهاي دینی و . تمام اقوام این منطقه با این زبان آشنا هستندسروده شده و بنابر این 
تاجیکی نوشته و پهن می شود و بسیاري از  رسم و آیینها و از جمله مراسم چراغروشن  -عرفانی در بدخشان بسیار زبان غالباً به فارسی

دعاها و فاتحه هااي که در جشن عروسی . تاجیکی انجام می شود -برگذار می شود نیز به فارسیکه در شب سوم بعد از وفات شخص 
اما بعضی از  انواع شعر به . و  تولد کودك ، مراسم شروع خانه سازي و وارد شدن به خانۀ جدید خوانده می شوند نیز به این زبان است

، قصه و افسانه ، نقل و روایت، لطایف و غیره گاه به زبان پامیري و گاه به زبان از ژانرهاي منثور ادبی. زبان محلی نیز سروده شده اند
همچنین ضرب المثل و مقال و چیستانها که از ژانرهاي کوچک فولکلوري محسوب می شوند نیز هم . تاجیکی گفته می شوند -فارسی

  2.»به زبان فارسی و هم به زبانهاي محلی نقل شده اند

ر خسرو با مقصد تبلیغ نمودن عقاید اسماعیلیه راه بدخشان را پیش گرفتند این متفکر بزرگ مردم این سرزمین زمانی که حکیم ناص
دري هدایت نمودند و براي آنها ده ها جلد کتابهاي پر ارزش را در  موضوعات  فلسفی، ادبی، اخالقی و غیره به  –را با زبان فارسی 

طوري مسکین . رانبها در طول بیش از هزار سال در خدمت مردم کوهستان بدخشان میباشدزبان فارسی تألیف نمودند که این آثار گ
او در شغنان ، برتنگ، ... ناصر خسرو قبادیانی نیز از جبر یغماگران سلجقی به بدخشان پناه برده است«:  میهن پرست تذکر داده اند

انه پذیرایی می دید و صحبتهاي همه جا  با زبان شیواي دري  در روشان، وخان، سریقول ، کیران و منجان از جانب مردم گرم و صمیم
. ناصر خسرو از مردم نجیب و راست اندیش این دیار در دیوان قصاید و دیگر آثار خویش  با محبت یاد کرده است . جریان بوده است 

نکه چون از قطران شاعر یاد کرده به این شاعر هیچ گاه اشاره نکرده است که یک نفر از زادگان بدخشان زبان  دري نداند و حال آ
  .3»اشاره کرده است  که ایشان زبان  دري را نیکو نمیدانست

دري در قلمرو بدخشان و سایر کشورهاي دیگر همجوار در طول عصرهاي مختلف نتنها همچون زبان علم ،ادب،  -زبان فارسی
یعنی اگر قومهاي مختلف بدخشان با همدیگر و یا با . موده استدین و مذهب بلکه همچون زبان بینالمللی و بین القومی خدمت ن

در عهد  سامانیان دولتهاي کوچک «: دري استفاده می بردند –نمایندگان ملتهاي دیگرهمصحبت می شدند حتماً از زبان فارسی 
بدخشان در  :  ر کرده استذک»  تاجیکان«بدخشان تا حدي استقالل سیاسی خودرا حفظ کردند و بطوریکه  باباجان غفوراف  در  

روابط  تجاري  در بین  هند، بخارا ، فارس و خیوه به عنوان  شاه راه بزرگ نقش مهم بازي کرد که  در آن دوران زبان  فارسی  در بین  
ن والیات  با زبان آشنایی اقوام ای. مستعمل بود) زبان  بینالمللی( Lingua francaاقوام  کثیراللسان ساکن  مسیر این شاهراه به عنوان 
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هجري  توانست  مردم  این  والیات را از طریق  زبان فارسی  به مذهب  6فارسی تا حدي بوده است که  ناصر خسرو  قبادیانی  در  قرن 
م  است چونکه از روایات و اشعار   فولکلوري که هنوز  هم  در  بین    مردم  ماوراي پامیر   رواج   دارد معلو. اسماعیلیه تشویق کند

مذهب . را به وي منسوب می دانند» فارسی شکر است« و امروز مقالی  . مردم این  سرزمین   با ناصر خسرو  به  فارسی  تکلم  می کردند
 .4»اسماعیلیه که  زبان  کتب اصلی آن فارسی بود براي  ترویج  زبان فارسی  در این حوضه  کمک کرد

یاستمداران کمونیست با غرض دور ساختن مردم تاجیک از فرهنگ اجدادي، نزدیک ولی متأسفانه در ابتداي حکومت شوروي س
و  اول . ساختن آنها با ملت روس و دور کردن ایشان و سایر ملتهاي  مسلمان از  عقاید اسالمی خط  فارسی را در این منطقه برهم زدند

تاجیک یوسف اکبرزاده عاید مبارزة حکومت کمونیستی  ادبیاتشناس. این خط را به التینی و سپس به سیریلک روسی  مبدل کردند
شوروي علیه زبان و خط فارسی که در کشورهاي مسلمان زبان اسالم محسوب می شد و بی شبهه کل آثار دینی و مذهبی به این زبان 

از  موضوعات و مشکالت   میالدي  بسیاري 20ضمن بحثهاي  زبانشناسی  در د هه هاي دوم و سوم  قرن «: آفریده شده بود می فرماید
خوانده شد و تصمیم گرفته شد که لهجه هاي بخارا و » زبان تاجیکی «زبان ادبی تاجیکی مطرح گردید و زبان فارسی تاجیکستان 

دیل و بعد  از  آن  تحت فشار حکومت  مرکزي خط  فارسی ابتدا تب. سمرقند به عنوان پایه اي  براي  زبان  ادبی  تاجیکی  پذیرفته  شود
  . 5»به خط التینی  و پس از  ده سال  از خط  التینی به خط  سیریلک روسی  مبدل شد

رشد زبان  فارسی در  بدخشان  در  طول عصرهاي گوناگون شرایط مصاعد  فراهم آورد که  در این کشورسرچشمه هاي مهم 
ز تعداد آنها در بدخشان به هزارها نسخه فارسی از جمله دست نویسهاي فارسی در موضوعات مختلف ارض وجود کنند که امرو

  . 6می رسد) دستنویس و چاپ سنگی(

اول اینکه زمانیکه محصلین بدخشانی براي تحصیل . این سرچشمه هاي خطی فارسی با دو راه در بدخشان ارض وجود کرده اند
تند پس از فرجام تحصیل آنها کتابهاي ضروري علم راه مدارس هندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، سمرقند و بخارا را پیش می گرف

دوم پس از برگشتن  محصلین آنها در زادگاه خود  . را با خط شیواي نستعلیق نسخه برداري نموده با خود به بدخشان  می آوردند
شایستۀ نساخان  امکان این عمل . مکاتب  فارسی را  تأسیس داده  تعداد زیاد کتب فارسی را  کتابت نمودند و  میان مردم پهن ساختند

براي ثابت کردن . مساعد فراهم آورد که در بدخشان  نقاشی اسالمی  و خوشنویسی نیز رشد  یابند و خطاطان و نقاشان  به وایه رسند
  :این فکرها  می خواستیم اطالعات چند دستنویس فارسی در بدخشان دسترس نموده را مورد بررسی قرار دهیم

نام داشته  از جانب  الفتشاه ابن سید حکومتشاه  در بمبی هندوستان با فرمایش پیر سید فرخ شاه »  سعدي  نصاب  شیخ« نسخۀ اول 
علیه الرحمن »  نصاب شیخ سعدي« تمت، تمام شد    «: ابن شاه پرتاوي کتابت شده است که کاتب در آخر دستنویس ذکر کرده است

، خاك  پاي  جمیع درویشان سید الفتشاه ابن  سید حکومتشاه تحریر یافت فی  یوم کتب  من ید عبدالضعیف  فقیر الحقیر . و الغفران
  . 7»تمت تمام. در شهر بمبیی بود ) 1859 - 1858( 1275جمعه ، نوزده هم شهر جماداآلخر سنۀ 

ن در شهر پوناي هندوستان عنوان داشته از جانب  پیر شاه حسی»  ارشادات موالنا  شاه حسن علی  و موالنا شاه علی شاه «نسخۀ  دوم 
این چند خط  شکستۀ بسته به  دست ناتمام کمینه  سید شاه حسین « : پیر شاه حسین در دستنویس ذکر می کند. نسخه برداري شده است

ه به ولد  میرزا  محمد قاسم از والي  بدخشان  از سبب فرمایش سید قابلشاه  ولد سید ناصر شاه در ملک هندوستان در موضع شهر  پون
  .8»بود که تمام یافت 1327یوم جمعه ، چهارم ماه  ذوالحجه ، سنۀ . اتمام پذیرفت

در شهرهاي  چترار و پشاور پاکستان  نسخه برداري شده . ه 85 - 1284می باشد که سالهاي »  بیاض  شعراي فارسی « نسخۀ سوم 
پاکستان  نساخی کرده است که تأریخ نسخه برداري و جاي  کاتب این نسخه   بیاض مذکوررا  در رفت مسافرتها  در چند شهر . است
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« : یا در  ورق دیگر ثبت  یافته است. »بود  در چترار  1284سنۀ « : کتابت در زیر بعضی از قصیده ها بطریق  ذیل به قلم  داده شده است
  .9»از  دست  سید جعفر  تمام شد  در  پشاور

افت ترویج هنر نساخی، پخش گردیدن تعداد زیاد آثارفارسی علمی ، ادبی و هنري در در بدخشان به شر 20و ابتداي  19در عصر 
موافق شرایط سیاسی و اقتصادي عصرهاي سابق بدخشان  در این دیار چند تن از مؤرخان . این سرزمین علم تأریخنگاري نیز رشد کرد

در این دوره  یعنی سال . به زبان ناب فارسی تألیف گردیدند به وایه رسیدند که با کوشش آنها اثرهاي تأریخی عاید به تأریخ بدخشان
  . 10»تأریخ شاهان شغنان« م در زمان حکمرانی یوسف علی خان از جانب پیر سید فرخ شاه مثنوي  81- 1880

پیر . کردتألیف گردید که این  دانشمند مذکوررا می توان یکی از اولین مؤرخان و پایه گذاران علم تأریخ در بدخشان اعتراف  
عبدالرحمان، شاه خداداد، شاه دولت، شاه : سید فرخ شاه اثر خودرا به نظم ایجاد نموده در آن دایر به شرح حال هشت نفر شاهان شغنان

  .امیربیک، شاه ونجی، قبادخان ، عبد الرحیم خان و یوسف علی خان اطالعات پرارزش می دهد

یک اثر مکمل  و ) سید شاه فطور(و محبت شاه زاده ) آخان سلیمان (دزاده در این عصراز جانب  دانشمندان دیگر قربان محم
 19تا عصر  11بفارسی تألیف گردید که این اثر درچهار دفتر نوشته شده  دفتر اول از واقعات عصر . .11»تأریخ بدخشان«پرارزش به نام 

عبدالرحمن خان تا یوسف علی خان؛ دفترسوم تأریخ تاخت  ؛ دفتر دوم تأریخ شاهان شغنان از زمان)از شاه خاموش تا عبدالرحمن خان(
  .12وتاز افغانها در بدخشان را در بر گرفته و دفتر چهارم به تأریخ به روسیه همراه شدن پامیر بخشیده شده است

اثر در علم بفارسی تصنیف شد که این  13»تأریخ ملک شغنان«همچنین در این عصر یک اثر تأریخی سید حیدرشاه مبارکشاه زاده 
تأریخنگاري معاصر به خاطر  روشن ساختن تأریخ حکمرانی چینیها  در شغنان ، تأریخ شاهان شغنان و به روسیه همراه گردیدن پامیر  

  .داراي اهمیت بزرگ است

شان  روشنی  میتوان خاطررسان نمود که هر یکی از این اثرها  داراي ارزش خاص  علمی بوده  به  تأریخ تیرة عصرهاي  صابق بدخ
  .14می اندازد 

دربرابر دستنویس هاي فارسی در بدخشان تا به حال هزارها نسخه اسناد تأریخی مهم فارسی محفوظ مانده ند که امروز چه 
دستنویسهاي فارسی و چه اسناد تأریخی در کتابخانه هاي خصوصی حفاظت می شوند که  نگهداري اکثر آنها غیر قابل قبول بوده 

خوشبختانه  تعداد زیاد این اسناد تأریخی با . و احتمال است قسمتی از آنها از بین روند ها در حالت ناگوار قرار دارندبرخی از آن
اسناد تأریخی فارسی بدخشان اسناد شرعی امارت بخارا، قاضیات بدخشان، اسناد . کوشش نگارندة این سطرها عکسبرداري شده اند

، رسیدهاي مال واجبات، وسیقه ها، نامه ها و مکتوبهاي پیرها به عنوان )آغاخان ها(ان اسماعیلی محکمۀ روسیۀ پادشاهی، فرامین امام
این اسناد به موضوعات تأریخ بدخشان ، اوضاع مذهبی ،اقتصادي، سیاسی ،اجتماعی، اخالقی و فرهنگی . مریدهارا در بر می گیرند

  .سرزمین مذکور بخشیده شده اند

چون . ارسی بدخشان به تأریخ سیاسی ،مذهبی و فرهنگی این دیار عالقمندي ناگسستنی داردپیدایش اسناد تأریخی ف  
متعلق می باشند براي ما ضرور است که وضع سیاسی و فرهنگی  بدخشان این  20و ابتداي  19اکثر  اسناد تأریخی بدخشان به عصر 

طبق اطالعات . بدخشان با کدام راه ها ارض وجود کردندعصرها را بررسی کنیم و معین سازیم که این اسناد تأریخی فارسی در 
سرچشمه هاي تأریخی و آثار مؤرخان معاصر عیان می گردد که این دورة تأریخی بدخشان خیلی پرتضاد بوده براي تصرف نمودن 

اکمیت افغانها در بدخشان تا ح. منطقۀ آن میان کشورهاي روسیه ، انگلستان،  افغانستان و امارت بخارا اختالفات شدیدي رخ داده بودند
. بین روسیه و انگلستان در مسیلۀ تقسیمات سرحدات پامیر سازشنامه به امضا رسانده شد 1895ماه فوریه سال  27. ادامه یافت 1895سال 
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ان، اشکاشم و موافق این سازشنامه موقتاً یک قسمت پامیر شغنان، روش. طبق این سازشنامه افغانها باید طرف راست پامیررا ترك کنند
  .15اداره می کرد) 1904تا  1896از (سال  9امیر بخارا این مناطق را .وخان به امارت بخارا داده شد

هنگام حکمرانی امارت بخارا در بدخشان در بعضی از نواحی آن بخصوص شغنان، وخان، شاخدره از جانب امیران بخارا قاضیات 
. مظفر، قاضی غالم بن مال قدمشاه و چند تن از زادگان دیگر بدخشان اداره می کردندها افتتاح گردیدند که آنهارا قاضیان قاضی 

اکثر این اسناد شرعی را وسیقه هاي تقسیم زمین . خوشبختانه تا زمان ما تعداد زیاد اسناد شرعی فارسی این قاضیاتها به یادگار مانده اند
  . تشکیل می دهند

ی روسیه حدودات طرف راست پامیر غربی را پره از دست امارت بخارا آزاد نموده  تابع آغاز نموده حکومت پادشاه 1904از سال 
چون در این دوره نیز زبان رسمی مردم . در نتیجه به جاي قاضیاتهاي امارت بخارا محکمه هاي روسیه  افتتاح گردیدند. خود ساخت

ولی در پشت . از جانب کاتبان خوشنویس کتابت می شدند بدخشان فارسی دري بود تمام اسناد شرعی این محکمه نیز به خط فارسی
همچنین اصلوب نگارش این اسناد تغییر  .بعضی از این اسناد از جانب روسها برخی از یادداشتها به خط و زبان روسی نیز ثبت شده اند

     . یافته کم کم به متن فارسی آنها کلمات روسی وارد گردیدند

اسناد فارسی صدها نسخه اسناد اسماعیلی بخصوص فرامین آغاخان ها و رسیدها موقع خاصه را  طوري تذکر دادیم در میان این
اشغال می کنند که آنها به موضوعات اخالقی ، دینی و مذهبی ، پرداخت مال واجبات اختالفات میان فرقه هاي اسماعیلی بخشیده شده 

طبق اطالعات محقق تأریخ اسماعیلیه فرهاد دفتري امامان اسماعیلی بعد از . این اسناد مذهبی با راه زیرین در بدخشان پهن گردیدند. اند
مناسبت امام اسماعیلی آن دور . م19چون در قرن . سال در کشور ایران اقامت داشتند 700سقوط دولت ابرقدرت فاطمیان تقریباً بیش از 

ایران را ترك گفته ماه ژانویۀ  1844ر شد که ماه اکتبر سال با حاکمان ایران خراب گردید او مجبو) آغاخان اول(موالنا شاه حسن علی
  . 16به شهر بمبی هندوستان کوچد 1845

امامان اسماعیلی موالنا شاه حسن علی، موالنا شاه علی شاه و موالنا سلطان محمد شاه توانستند در هندوستان در شهرهاي بمبی، پونا 
بر اثر نزدیک شدن راه ها و برقرار گردیدن رابطۀ اسماعیلیان بدخشان با هندوستان . و بنگلور پایگاه ها، مکاتب و مدارس را یسازند

براي دیداربینی با امامان خود به هندوستان سفر کرده در بازگشت به وطن از ) موکی ها و کامریاها(برخی از پیشوایان مذهبی این دیار
. یارنشان نامه هارا دریافت نموده با خود به بدخشان می آوردند جانب امامان خود فرامین و رسیدهاي مال واجبات و از طرف همد

خلص امروز این اسناد تأریخی فارسی در بدخشان دریافت گردیده یکی از سرچشمه هاي مهم تأریخی محسوب شده براي روشنی 
  .زندانداختن به تأریخ بدخشان و اضاع سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و مذهبی این سرزمین نقش مهم را می با
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ل و تاریخ ساعدي» تـوپ«در  ترکیب هنري تخی  

  

  1قهــرمان شیــري

  :چکیده

 ـ سیاسی  اجتماعی  هاي با واقعیت  متناسب  آن  و بازآفرینی  تاریخی  مهم  از مقاطع  هایی برش  انتخاب  بسیار به  ي عالقه  نویسی در رمان  ساعدي
  پیامدهاي و  است " توپ"  یعوقا  براي  اي زمینه  و پس "در شهر  غریبه"  اصلی  موضوع  آن  گیري شکل  هاي و زمینه  مشروطه  انقالب. خود دارد  ي زمانه 

  بن  حسین  رزمان هم و  همراهان»  ي درباره  تاریخی  روایتی  پیداست  از نامش  که  چنان هم نیز " مقتل". " تاتار خندان"  موضوع  ارضی  از اصالحات  پس
را   رمان  تاریخی  هویت  توان نیز می "دربار امیر تاتارها  به خدیو مصر  سفیران  کاروان"  عنوان از. کربال  ي حادثه  پیامدهاي  گیري ـ پی  است»  علی

ق تاریخی  شبه  هاي رمان  توان ها را می داستان  این. زد  حدس   و پردازشی  ، گزینش تاریخی  هاي از واقعیت  ها استفاده زیرا در آن. کرد  گذاري نام ِ خالّ
  صرف  بازنویسی  ؛ و نه کنایی  و بیان  تمثیل  معاصر در قالب  اجتماعی  تحوالت  ماهیت  نمایاندن  به  نویسنده  خاص  و نیازهاي  همسو با نگرش  است
  . تاریخی  وقایع

  تاریخی  واقعیت  عین  جز انعکاس  چیزي  داستانی  واقعیت  گویی  که  است  شده  ترکیب  با هم  اي گونه  به  استناد و تخیل  که  با آن " توپ"  در رمان
در   خواهی مشروطه  خیزش  در حواشی  را که  تاریخی  از وقایع  هایی قسمت ، قرن  از نیم  بیش  زمانی  مدت  از گذشت  پس  ، نویسنده اما در اصل  تنیس

  . است  خود قرار داده  در زمان  مشابه  هاي واقعیت  بیان  براي  مستمسکی  داده  رخ  آذربایجان

ـ   او هاي و داستاناست،   داده سوق  نویسی در داستان  نمایشی  شگردهاي از  گسترده  ي استفاده  ، او را به نویسی  نامه در نمایش  ساعدي  تخصص
 در  پویا و پر مفهوم  هاي گزینش.  است  دهش  و نمایشگر سینمایی معنادار  هاي از موقعیت  اي و زاینده  زنده  هاي ـ سرشار از صحنه " توپ"  ویژه به

  القایی  بر قدرت  افزودن  ها براي ها و واقعیت با موقعیت  متناسب  هاي توصیف  ي گفتگوها، تعبیه  رسانگی  از قدرت  اقتصادي  ي ، استفاده دازيپر صحنه
  را نشان او  هاي بر داستان  ساعدي  هاي نامه تأثیر نمایش  هستند که  هایی مشخصه از  ممکن  شکل  ترین در نهایی  ها، و استتار حضور راوي صحنه

  .کرد  مشاهده " توپ"  آغازین  هاي در بخش  توان را می  حقیقت  این  هاي جلوه. دهند می

 همساز و  از موجودات  ها را انباشته شخصیت  جا نیز پیرامون در این ، نمایی واقع  به  بندي پاي  ، در عین نمادپردازي  کثرت  به  نویسنده  ي عالقه
 خط  سه دو  توان ، می ریز و فرعی  اجزاي  این  نهادن  با کنار هم  که  اي گونه  به . است  کرده  داستان  کلی  ها و وضعیت آدم  زندگی  صدا با آهنگ هم

 در سیر اصلی  سندهنوی  باشند که  هایی مایه و درون  مفاهیم  همان  داراي عیناً  آورد که  فراهم  از آن  یا مستقل  داستان  موازات  به  و صامت  تصویري 
  . است  ها بر آمده آن  در صدد طرح  روایت 

  ها و  حتّی ها، ایل ، گذرگاه روستاها، مناطق  تمام  اسامی  که  است  حدي  تا به " توپ"در   و تاریخی  اقلیمی  هاي واقعیت  استناد بهاز یک سو 
  اند که داستان  و تاریخی  واقعی  هاي لوها، هر دو از شخصیت قوجابیگ  ایل  بزرگ  خان  و رحیم  مشکینی  وردي  مال امام.  است  واقعی ها تر آدم بیش

                                                        
 دانشیاردانشگاه بوعلی سینا- ١
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  هاي مقوله  توضیح  به  توجهی  بیاز سوي دیگر،  . است  داده  توضیح  منطقه ها در آن  هاي فعالیت  ي درباره  تفصیل  به "خیاو"  نگاري  در تک  نویسنده
در   مشترك  موضوعات ، از فیزیکی  هاي و کنش  و پوشش  و شمایل  ها در شکل آدم  عینی  تمایزهاي  توصیف بهبی اعتنایی  و  ، معیشتی اقلیمی
و از   است  افراد انسانی  شماري  ها و مشابه آدم  شخصیت  به  دهی در شکل عناصر  آن  نقش  شماري از کم  معموالً ناشی  که  است  ساعدي  هاي داستان

  مقتضیات  ، رعایت داستان  این در  صریح  پردازي شخصیت  به  توجهی بی  هاي از علت  یکی.  تر است مهم  موضوعات  به  توجه  عطف  دلیل  باالتر، به  همه
  دیگران ؛ است  یگان  ي فرمانده و  قبیله  رئیس  برخوردار است  و شاخص  مشخص  از هویت  که  تنها کسی ها در آن  ، که است  گري و نظامی  قبیلگی
نیز از   طنز بارز داستان.  است  پردازي شخصیت  به  توجه  عدم  هاي از علت  نیز یکی  داستان  پیرنگ  بودن  ماجرایی .نیستند  بیش  و نشانی  نام بی  نفرات
  روس  نظامیان  در میان  قدرت  مراتب  و سلسله  وكسل در تمسخر  که  زیبایی  نسبت  طنز به.  است  شده  زاده  و قبیله  قشون  نظام  به  دادن  برجستگی  طریق

مورد تأکید   از نکات  ، که در آن  جهالت  و عمومیت  اي قبیله  در روابط  محض  پذیري اطاعت  و در تصویر اصل  برخوردار است بسیار  از صراحت
  ي با خود روحیه  که  است  و تهدیدي  در برابر هر تکان  توپ  به ها قزاق  طنزآمیز دیگر توسل  ي نکته.  صراحت  از عدم  تا حدودي  است  نویسنده
  .گذارد می  نمایش  را به  آلود رفتار نظامی هراس و  شکاك

  

  هاي روسهاي شاهسون، قزاقساعدي، رمان توپ، مشروطیت، ایل :هاکلید واژه
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  :مقدمه

 1344 در  که  است»  مقتل«او   ناتمام  رمان  نخستین.  شده  چاپ  رمان  و سه  ناتمام  مان؛ چهار ر است  رسیده  ثبت  به  رمان  هفت  ساعدي  ي در کارنامه
  سفیران  کاروان»  ، دیگري است  نهاده  را بر آن  نام  خود این  نویسنده  ، که است »در هوا  پنجه  جاي»  دیگر، یکی  ناتمام  رمان  سه.  است  یافته  نگارش

  به 1347 ابتدا در  ـ که " توپ".  عنوان بی  رمان  یک  و سومی  است  شده  انتخاب ماجرا  از متن  آن  نام  که  است» یر تاتارهادربار ام  خدیو مصر به
ار انتشار آث  در میان  متعارف  معناي  به  رمان  رسید ـ نخستین  چاپ  به  کتاب  در قالب 1348 در  و سپس  انتشار یافت  خوشه  ي در مجله  پاورقی  صورت

بلند   داستان  یک  نگارش  ، از طریق" مقتل"  بر رمان  تر عالوه پیش  نویسنده  که  است  هایی تمرین  خود را مدیون  نسبی  توفیق  که  است  از ساعدي  یافته
یل  عزاداران"، " شهر ري  هاي خانه"  ـ یعنی  پیوسته  هم  به  داستان  و دو مجموعه توپ"از   پس  سال  پنج . است  کرده  ـ تجربه "و لرز  ترس"و  " ب " ،

  . را "در شهر  غریبه" 1355و در   نگاشت را " تاتار خندان"  اوین  در زندان  نویسنده

 ـ سیاسی  عیاجتما  هاي با واقعیت  متناسب  آن  و بازآفرینی  تاریخی  مهم  از مقاطع  هایی برش  انتخاب  بسیار به  ي عالقه  نویسی در رمان  ساعدي
  پیامدهاي و  است " توپ"  وقایع  براي  اي زمینه  و پس "در شهر  غریبه"  اصلی  موضوع  آن  گیري شکل  هاي و زمینه  مشروطه  انقالب. خود دارد  ي زمانه 

  بن  حسین  رزمان هم و  همراهان»  ي درباره  خیتاری  روایتی  پیداست  از نامش  که  چنان هم نیز " مقتل". " تاتار خندان"  موضوع  ارضی  از اصالحات  پس
را   رمان  تاریخی  هویت  توان نیز می "دربار امیر تاتارها  خدیو مصر به  سفیران  کاروان"  عنوان از. کربال  ي حادثه  پیامدهاي  گیري ـ پی  است»  علی

ق تاریخی  شبه  هاي رمان  توان ها را می داستان  این. زد  حدس   و پردازشی  ، گزینش تاریخی  هاي از واقعیت  ها استفاده زیرا در آن. کرد  گذاري نام ِ خالّ
  صرف  بازنویسی  ؛ و نه کنایی  و بیان  تمثیل  معاصر در قالب  اجتماعی  تحوالت  ماهیت  نمایاندن  به  نویسنده  خاص  و نیازهاي  همسو با نگرش  است
آورد   شود دست می  منتقل  نویسی رمان  ي حوزه  به  دارد، وقتی  کوتاه  و داستان  نامه نمایش  در نگارش  اعديس  که  خاصی  مهارت.  تاریخی  وقایع

  همان  هاي جنبه  بعضی  به  دادن  برجستگی و  اجتماعی  هاي واقعیت  ي از زنجیره  هایی برش  بر گزینش  تمرکز تام  نوع  آن. آورد بار نمی  به  چندانی
را   ، زندگی رمان  ندارد؛ چون  چندانی  ي میانه  نویسی رمان با  که  است  خاصی  دیگر، روش  هاي از جنبه  بعضی  گرفتن  نادیده و  شده  گزینش  هاي بخش

  هاي ا و واقعیته ها و موقعیت ، محیط و کوچک  بزرگ  هاي شخصیت ، با است  پیوسته  هم  به  کل  یک  که  آن  پرشمول  و جوانب ها جنبه  با تمامی
در هنر   تعهد اجتماعی  معتقد به  که  اي نویسنده  عنوان  ، به ساعدي  نویسی داستان  ي در شیوه  که  کشد؛ در حالی تصویر می  معنا، به پرشمار بامعنا و بی

.  نیست  مترتب  بر آن  و مفهومی  خاصیت  طور مستقل  بهو   است  شده  بقیه  آن  کل  براي معنا  خلق  دقیقاً در خدمت  داستانی  از واقعیت  ، هر جزئی است
  فرمول  داستانی  هاي واقعیت  براي  که  است  اي روحیه  ي دهنده  ، نشان وسواس  در نهایت  گري و گزینش  اي حادثه  تک  هاي واقعیت  به  مندي عالقه

ه  ، با وحدت ناالزم  حواشی  ي مهه  حذف ، با داستان  یک  جزئیات  تمام  که  این ؛است  قائل  خاصی و   همسان  ساخت  یک  ساز، به مکمل  و کنش  روی
  . شوند  صدا منتهی هم

 و  ، پرکاري کاري و شتاب  ، ناصبوري حوصله و بی  حساس  ي روحیه ، و شغلی  سیاسی  هاي مشغله  چون  دیگري  هاي نباید تأثیر عامل  البته
خود   بر دوش  که  اي روشنفکرانه  رسالت  مقتضاي  احمد به  و آل  ساعدي  چون  نویسندگانی.  ثار را از نظر دور داشتآ  داشت  در عرضه  بودگی عجول

 را  نویسندگی  ي حرفه  یتبا جد  ، هم زمان بود، هم  زندگی  ضروریات از  که  شغلی  هاي ناگزیري  به  نهادن  بر گردن  کردند، عالوه می  احساس
  ناگفته .بودند  نیز در ارتباط  زیرزمینی  سیاسی  هاي با گروه  پرداختند و  حتّی می  سیاست  ي در حوزه  انقطاع بی  الیتفع  به  کردند و هم یم  گیري پی

با   اي میانه  نیز همواره  ناآرام  هاي کنند و روحیه می  تغذیه  تند و تیز و پر شتاب  منش  یک  ي ، از ریشه پویا و پر حرارت  هاي گري کنش  که  پیداست
بلند و   هاي داستان  که  روست  از این. شوند ـ ندارند می  محسوب  رمان  آفرینش  براي  اولیه  نیازهاي  از پیش  ـ که  طوالنی  هاي نشینی جا تمرکز و یک

  به  از منتقدان  بسیاري  اعتنایی بی .اند برخوردار نگردیده  کوتاه  يها با داستان  همسان  هنري  مقبولیت و  از موفقیت  گاه  ، هیچ دو نویسنده  این  هاي رمان
  نمط  ها به آن  هاي نوشته  قتعلّ  که  است  باالیی  عبرتر و توقّ  از معیارهاي  دارد، ناشی  مسلّم  هاي واقعیت  در این  ریشه  که  بر آن  ، عالوه ساعدي  هاي رمان
بر   حاکم  از فرهنگ  تبعیت  ما، به  ي در دوره  که  را نیز نباید از نظر دور بداریم  حقیقت  این.  است  ایجاد کرده  تقدانمن و  ، در مخاطبان نگارش  عالی
  و مطلق  قطعی  هاي صادر کردن  حکم  خود را به  ، جاي و انعطاف  ، انصاف و سیاسی  بار فرهنگی خشونت  هاي گیري جبهه ها و بندي و جناح  زمانه
  بتوان  نیستند که  معیوب  هم  چنان  ، آن احمد و هدایت  آل بلند هاي نبعضی از داستا  یا  حتّی  ساعدي  هاي ، رمان ؛ اگر نه است  داده  آرمانی  هاي اريانگ
معنا خواهد  حشوآمیز و بی  ،شتنباشد، نو  زندگی  صرف  نمایش  داستان  رو، اگر هدف  از این . پرداخت ها آن  موجودیت  انکار کامل  به  را حتّی  به

  هم  و دشوار فهمی  با پیچیدگی  هدف  این  که  پیداست ؛عمومی  از روشنگري  است  ، عبارت ساعدي  چون  در نظر نویسندگانی  از نوشتن  هدف. شد
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و   جادویی  از نگرش  اي آمیزه  حتّی   و گاه  نمادین ، ی، کنای تمثیلی  از ساخت  برخورداري  رغم به  ساعدي  هاي داستان  دلیل  این  به. ندارد  اي میانه
  به  اعتنایی بی  دلیل.  کشف  قابل  ظاهري  ي الیه  طریق نیز از  باطنی  ي و الیه  است  فهم  کس  ها همه آن  ظاهري  ي الیه  حدودي ، تا سوررئالیستی

  به  آوردن  راز روي. تأثیر واحد  قدرت  به  بخشیدن  و قوت  است  مخاطب  درك  ، رعایت رمان  شمار از طریق پر  مفاهیم  و القاي  پیچیده  هاي واقعیت
بر گریز از ایجاد   ، عالوه جداگانه  روایت  هر جزء در یک  به  پرداختن  و سپس  چندگانه  اجزاي  به  اجتماعی  هاي پدیده  و تقسیم  تجزیه  روش

  به  تأثیر سوء آن  که  است  نویسنده  در بینش  اجتماعی  هاي پدیده  به  نسبت  سیستمی  نگرش  یک  از فقدان  ی، اساساً ناش معنایی  تشتت و  پیچیدگی
  . است  گر شده دار جلوه و جان  جانبه چند  رمان  یک  از نگارش  نویسنده  ناتوانی  صورت

،  توپ . و گشاد است  ناساز و گل  سخت  قالبی  تند و تیز ساعدي  ذهن  يبرا  رمان.  نیست  نویس اصالً رمان.  نیست  خوبی  نویس ، رمان ساعدي«
  ادبی  ارزش . هدایت  ي"آقا  حاجی"  هاي در مایه  است  داستانی ... است  شده  کشیده درازا  خود به بی  که  است  کوتاهی  داستان. ندارد  ساختار رمان

  نویسی داستان در  دراز وقفه  ي دوره  ، شاهد یک از آن  پس.  است  کامل  شکست  توپ ...نهاد  نگشتا  بشود بر آن  ندارد که  هم  چیز زیادي. ندارد
  )81: 1381اسدي، (» . هستیم  ساعدي

  تاریخی  اقعیتو  عین  جز انعکاس  چیزي  داستانی  واقعیت  گویی  که  است  شده  ترکیب  با هم  اي گونه  به  استناد و تخیل  که  با آن " توپ"  در رمان
در   خواهی مشروطه  خیزش  در حواشی  را که  تاریخی  از وقایع  هایی قسمت ، قرن  از نیم  بیش  زمانی  مدت  از گذشت  پس  ، نویسنده اما در اصل  نیست

از   ،که وردي  مال امام  ي وسیله  به  خواهی روطهمش  تبلیغ.  است  خود قرار داده  در زمان  مشابه  هاي واقعیت  بیان  براي  مستمسکی  داده  رخ  آذربایجان
  و کمک  دولتی  ها با نیروهاي از آن  بعضی  و درگیري  منطقه  هاي دیگر و با تات یک با  شاهسون  هاي و ستیز ایل  است  در داستان  اي حاشیه  وقایع
  که  است  داستان و مستند  اصلی  هاي ها، از واقعیت ایل  سرکوب  براي  سیهرو  قزاق هاي از  گروهی  ، اعزام زمان ، و هم خواهان مشروطه  به  رسانی

  .  است  داده  توضیح ها آن  ي درباره  تفصیل  ها به و شاهسون  آبادي  از تاریخ  بحث  هنگام در "شهر  خیاو یا مشکین"از   هشتم  در فصل  نویسنده

 از  و ممانعت  شاهسون  هاي ایل  سرکوب  ها، براي از قزاق  فوجی  همراه  به  روسی  ي ، فرمانده" دلماچوف  رال ینه"  که  است  این  رمان  ي خالصه
  براي  نفوذ منطقه  مند و صاحب ثروت  ، روحانی میرهاشم مال. شود مستقر می تبریز  در اطراف  اي ، بر فراز گردنه خواهان مشروطه  ها به آن  پیوستن
گیرودار  اما خود در. دهد می  ها نجات با قزاق  و رودررویی  داخلی  از درگیري ها را ایل  ، رؤساي کارانه خود با تدبیر پنهان  هاي ها و گلّه ایل  نجات
  به  است  کوممح ها نیز ایلیاتی  در میان  زمان ، و هم شود و گرفتار شکنجه می  خیانت  به  ها متهم آن  ها، در میان قزاق  کردن  گمراه  مکرر براي  هاي تالش

  .  توپ  ي گلوله  بر روي او  ها، با بستن ایل  مال در اجتماع  اعدام  و در نهایت ها قزاق  و تسلیم  است ها کار، اتحاد ایل  فرجام.  و خیانت  با بیگانه  همکاري

مال  متجاوز، و  بیگانگان  در نقش  روس  هاي قزاق: کرد  متمایز تقسیم  موضع چهار  به  توان می  جا از نظر سیاسی نیروها را در این  تمام  گیري جبهه
اما از . شوند نمی رو دیگر روبه با یک  گاه هیچ  البته  در داستان  اند که با هم  کامالً مخالف  سیاسی  ي ، دو سویه مشروطه  انقالب  مبلغ  عنوان  به  وردي  امام

  کردن  بیرون  خود براي  قزاق ها در مأموریت  که  آورد و با هدفی می  زبان  به  مستبدین ها از روس  داري تجاوز و طرف  مال در تقبیح  که  سخنانی
  بودن  ها و حق آن  کامل  تقابل  به  توان دارند می  خواهان مشروطه  ها به آن  از کمک  جلوگیري  در روستاها براي  ایلیات  و مستقر کردن  ها از دهات تات
  ها، پی از آن  نویسنده  پردازي و شخصیت  روایت  ي شیوه  ها و  حتّی شخصیت  و توضیحات گفتگوها  دیگر از خالل  ي سویه  دنبو  سو، و باطل  یک
  یتبا قطع  که  است  حدي  به ها خیر و شر در آن  آمیختگی  که  است  مانده  باقی  ي ِ دو جبهه موضع  بر روي  گذاري در ارزش  موضوع  اما پیچیدگی. برد
ماجرا   محوري  شخصیت  میرهاشم بر سر مال  داستان  زاي اندیشه  ابهام. کرد  معین  یا باطل  از حق  مسلّمی  ها جایگاه از آن  کدام  هیچ  براي  توان نمی
مرور   از طریق  دوباره  نیازمند شناخت  آید که در می  نمایش  به  اي گونه  او به  ، شخصیت ، در پایان داستان  وقایع نیرومند در  جایگاه  آن  رغم به  که  است

ها خبر  از پیاده  که  هایی کرد؛ سواره  توان نمی  تردیدي  دیگر هیچ ها و با یک ها با تات ایل  بار رؤساي کرد خصومت عمل  بودن  در ناحق.  ماجراست
شور   بلبشوي  او در همان  و اعدام  میرهاشم مال  هاي خیرخواهی  به  تناییاع و بی  خواهی مشروطه  در سرکوب  ها با دولت از آن  بعضی  همکاري .ندارند

ها،  آن  ي در کارنامه  مثبت  ي تنها نقطه.  ها است بار آن شرارت  هاي سرکشی  ي او نیز در زمره  هاي صحبت  به  دادن  گوش  ، بدون پیروزي  و هیجان
  را در آسمان  اي تیره  ي آینده  پیروزي  این  دهد که می  نشان  داستان  پایانی  هاي اما توصیف.  کشور استاز   بار بیگانه خفت  کردن  بیرون نظر در اتفاق
  . دهد نوید می  وطن
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ـ   او هاي و داستاناست،   داده سوق  نویسی در داستان  نمایشی  شگردهاي از  گسترده  ي استفاده  ، او را به نویسی  نامه در نمایش  ساعدي  تخصص
 در  پویا و پر مفهوم  هاي گزینش.  است  دهش  و نمایشگر سینمایی معنادار  هاي از موقعیت  اي و زاینده  زنده  هاي ـ سرشار از صحنه " توپ"  ویژه به

  القایی  بر قدرت  افزودن  رايها ب ها و واقعیت با موقعیت  متناسب  هاي توصیف  ي گفتگوها، تعبیه  رسانگی  از قدرت  اقتصادي  ي ، استفاده پردازي صحنه
  را نشان او  هاي بر داستان  ساعدي  هاي نامه تأثیر نمایش  هستند که  هایی مشخصه از  ممکن  شکل  ترین در نهایی  ها، و استتار حضور راوي صحنه

  توپ  با استقرار یک  داستان  ي صحنه  نخستین  ا کهج در آن. کرد  مشاهده " توپ"  آغازین  هاي در بخش  توان را می  حقیقت  این  هاي جلوه. دهند می
،  باتوپچی  روس  ي فرمانده  ، صحبت با آن  شود و همراه آغاز می  روسی  هاي قزاق  ي وسیله  به  منطقه  هاي ها و گردنه بر راه  مشرف  ي تپه  بر فراز یک

  کامل  در آرامش  داستان  اول  ي صحنه  که  با آن. بگذرد  حوالی  بخواهد از آن  که  از، هر آدمی  است  عبارت  ، که اصلی  دشمن  به  شلیک  ي درباره
و  آغاز  در داستان  بحران  ي ، زمینه صحنه  ندارد اما از همین  داد نامبارکی رخ  بر هیچ  هوا و فضا نیز داللت  توصیف  ؛ و  حتّی است  شده  روایت

  هاي صحبت و  است  داستان  ماجرا به  اول  ، شخص میرهاشم ورود مال  ي صحنه ، دوم  فصل. شود می  وفمعط  بر آن  و انتظار مخاطب  کنجکاوي
. شود می  مطرح مال  نیز در معرفی  ، مطالبی آن  از خالل  که ؛ است ها اتراق آن  و محل  منطقه  به ها ورود قزاق  ي انگیزه  ي با او درباره  موویل  کدخداي

ها و  شخصیت  موقعیت در  و وال، هم  و ایجاد هول  با تشدید بحران  است  ، توأم آن  و ژرفاي  ماهیت  و تشریح  اولیه  از بحران  زدایی ابهام  ،فصل  در این
  . مخاطب  روانی  در وضعیت  هم

 با  جا که در آن. شود ها آشکار می درگیري سوء  از تأثیرات  هراس  در حین و  فصل  مال، در همین  برانگیز در شخصیت  مناقشه  از موضوعات  یکی
رو   علی اوالد  ، مصیبت شاهسون  ها و بین" اوبه"  عمر، توي  تمام»  من. کند می  خود را فاش  هاي دارایی  بار میزان  اولین  در برابر کدخدا براي  اعتراف

ور و  منو این  گوسفنداي  و چهار چوپون  خوجالوها، بیست  در خود حاجی.  رمگوسفند دا  پونصد ششصد تایی  یه  عمر، حاال تو هر ایل  بعد یه.  م گفته
 ي هبا آن که نویسند) 17: 1348ساعدي، ( ». شکنه می  بیاد، کمر من  سر ایلیات  بالیی  کدخدا، اگه  نکن  نگاه  من  ي ژنده  عبا و ارخالق  به.  برن ور می اون

 ي هاعضاي طبق« کند که یکی از آن ها  میقاجاریه و مشروطه، به چهار دسته تقسیم  ي هالکان را در دورم ي هطبق "مالک و زارع در ایران"کتاب 
هنوز افراد این «و در سال هاي حکومت رضا شاه نیز » مالک درآمدند ي هدر زمان صفویه به صورت یکی از عوامل مهم طبق«است که » روحانی

  این  انتساب اما) 462: 1345لمتون، ( 1داشته اند؛» امالك وسیعی«ذربایجان و حوالی اصفهان و کرمان به خصوص آ» طبقه در پاره اي از نقاط کشور
و   و طبقه  با تیپ  وجه  هیچ  کند به می  ها امرار معاش ایل در  امور مذهبی  انجام  روضه خوانی و از طریق  که  "پوشی ژنده"  مالي  به  عظیم  ثروت

 طور  خود را به  ،تمام  و تحمل  با فروتنی  او که  باوقار و دور از طمع رفتار. ندارد  خوانی ها ـ هم سال  در آن  او ـ البته  معاش  بکس  ي طریقه و  موقعیت
م  نویسنده رسد نظر می  به. ندارد  است  آن  در صدد اثبات  نویسنده  که  اندوزي ثروت  ي با روحیه  تناسبی  رساند هیچ ها می ها و ایل اوبه  مستمر به لَ با ع  

  از حریم  قصد حراست  به  که  فردي ؛مند دیگر قرار دهد فرد قدرت  تعمد نمود یک  او را به  که  است  بوده  آمیز، بر آن مبالغه  ثروت  این  کردن
کشد و  می خود  ندارد در کام  جز خیرخواهی  هدفی  او را که  مبارزه  هاي ناگزیري شود و می  ناخواسته  سیاسی  فعالیت  خود، وارد یک  اقتصادي

  پنج چهار  ي وسیله  گاو به  و یک  اسب  یک  کندن  ، مال شاهد پوست و هفدهم  سوم  در فصل. کنند می  خیانت  به  او را متهم  و دوست  دشمن  گاه آن
  صورت  به  داستان  وقایع  کلیت  نمایش  براي  ، کلید نمادینی زندگی  جریان  دادن  جلوه  عادي  ضمن  که  اي صحنه. شود می " دام تک"  مرد از روستاي

  از آن  نمادي مرد  پنج چهار  ، آن اساس  بر این. کند  فراهم  در داستان  پنهان  مفاهیم  درك  را براي  الزم  ي ، زمینه گویی پیش  ي شیوه  تا به  است  کپسولی
  یا به  دولت  حامی و  نماینده  عنوان  لو به مند قوجابیگ قدرت  ، ایل خارجی  تحریکات  در جایگاه  روسی  ايقزاق ه: اند درگیر در منطقه  چهار گروه
  نیروها و تشکیالت خوجالو و آالرلو نیز نماد  حاجی  هاي ـ و ایل  پیر بزرگ  ایل:  معنادار است نیز  آن  ـ نام  مرکزي  دولت  عنوان  تر، به تعبیر درست

درصدد   اي گونه  به  هر گروه  که  است  وطنی  ، همان هم  مرده  گاو و اسب  آن  که  پیداست ها، یابی  گزین جاي  با این.  در داخل  مخالف و  مطرح
  ، حشم قدرت  الحس از  بودن  و عاري  داشتن  مردمی  خاستگاه.  نیست  جز مال میرهاشم  کسی نیز  وطن  و ملموس  و نماد مجسم. اند از آن  برداري بهره

  نیرومندي  هاي نشانه  همه ، داشتن  و خیرخواه  ساده  و شخصیت  ها بودن سنت  ها، حافظ گروه  تمام با  ، ارتباط مند بودن ها و ثروت ایل  در تمام  داشتن
  کشیده  و غارت  قتل  ها به تات مانند  به  ها داخلینیرو  در کشمکش  که  مردمی. کنند در مال تأیید می را  بودن  وطن  و نماد مردم  نماینده  هستند که

و   و کالغان  دست  کارد به  قصابان  ِ مال در میان ، سرانجام صحنه  از همان. شوند می  تبدیل  توپ  دم  گوشت  نیز به  خارجی  هاي شوند و در جدال می
دارد   بر مردم  که  ارشاد و تأثیر و نفوذي ، ، ارتباط ثروت  از کثرت  برخورداري  دلیل  بهمال را   توان دیگر، می  تأویل در.  خوار هویدا است الشه  زنبوران

                                                        
 462، ص 1345، 2، ترجمه ي منوچهر امیري، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ لمتون. س. ك. مالک و زارع در ایران، دکتر ا. 2
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و یا   ، نظامی سیاسی  هاي قدرت  ي نماینده نیز  شاهسون  هاي داد کرد؛ و ایل قلم  منطقه  سیاسی  از حاکمیت  نمودي ، از آن  تبعیت  و به  معنوي  حاکم
  کارد، در ابتدا وحشت می  خارجی  دشمن ها از آن  در دل  که  ها با هراسی ایل  در بین  ایجاد همنوایی  مال براي  الشت .موجود در کشور  اي قبیله

. دارد  در برابر مغوالن  شاه  محمد خوارزم  سلطان  روش  بسیار به  مال شباهت  عمل  ي شیوه  ماجرا، جایگاه  جاي  تا این. کند می  عارض  بر محیط  بسیاري
  اردوي  به  ، و رفتن شمشیر است  آن  قاطع  برهان  که  اي جامعه آمیز، در مسالمت  روش  کارگیري  به.  دیگر است  ماجرا از لونی  دوم  ي نیمه  اما البته
  منافع  در حفظ  حاصلی  گونه چمسلّماً هی  که  است  نامشروعی ، امر قومی  هاي عصبیت  آیند، بر اساس آمد ناخوش از هر پیش  گیري پیش  براي  دشمن
  . با دشمن  دستی هم  به  شدن  ندارد جز متهم  عمومی  مصلحت یا  فردي

 همساز و  از موجودات  ها را انباشته شخصیت  جا نیز پیرامون در این ، نمایی واقع  به  بندي پاي  ، در عین نمادپردازي  کثرت  به  نویسنده  ي عالقه
 خط  سه دو  توان ، می ریز و فرعی  اجزاي  این  نهادن  با کنار هم  که  اي گونه  به . است  کرده  داستان  کلی  ها و وضعیت آدم  یزندگ  صدا با آهنگ هم

 در سیر اصلی  نویسنده  باشند که  هایی مایه و درون  مفاهیم  همان  داراي عیناً  آورد که  فراهم  از آن  یا مستقل  داستان  موازات  به  و صامت  تصویري 
 روایت  آن  دیگر به  از طریقی  توان تر نیز می تفضیلی  ي دو صحنه  یکی  پیوستن  هم  ، از به حال  در عین.  است  ها بر آمده آن  در صدد طرح  روایت 
و   سی  از فصل  اي پاره  کشیدن  ، و یا بیرون داستان  لیاص  با وقایع  ربط ظاهر بی  و به  و کوتاه  است  مستقل  که  چهارده  در فصل  رسید؛ مثالً با دقت  مشابه 

  بر روي  که  هیکلی  درشت  ي پرنده  و آن.  است  شده  گرفتار استبداد سیاه  که  است  از ایرانی  نمادي "برزد"  ي قلعه  و خاموشی  ، تاریکی در اولی.  سه
استعمار در   ي گندیده  با قوانین  که  است  از هر استعمارگر خارجی  ، نمودي است  خود گرفته  هاي در پنجه  گندیده  ي الشه  یک  قلعه  ي دیوار فرسوده

  که  است  خواهان مشروطه فریاد.  است  مردم  بیداري  رسد صداي می  گوش  به  قلعه  ي مخروبه  هاي از زیرزمین  که  غریبی  و صداي.  است  طعمه  طلب
بر   است  ، داللتی رودخانه  در گرداب  درشت  ي با حلقه  زنجیري  افتادن ، گیر تأویل  با این. دهند  فراري  ر را از فراز قلعهخوا الشه  خواهند پرندگان می
در  به  زیر تاق ظلمت از  اند که بیدار شدگان  ، نیز نماد همین دوش  به  تفنگ  سواران  و آن.  زندگی  ي رودخانه  زنجیر استعمار در گرداب  شدن  پاره
و   است  استبدادزده  ایران از  نمودي  دره  شیطان  هاي ، تاریکی دوم  ي و در نمونه. تازند می  مغرب  رو به  ، از جنوب بیابان  سکوت  اند و با شکستن آمده

  هاي دهد؛ روزنه می  ارائه  مشروطه از  مردم  داري و طرف  از تبلیغات  نویسنده  که  است  رنگی کم  هاي نشانه  ، همان شب  هاي در نیمه  مالیم  روشنایی
  سران  هاي بازي  و دو دوزه  گري موذي جز  ، مصداقی گربه  به  اند و هم شبیه  موش  به  هم  که  گردي  کلّه  موذي  حیوانات  و آن.  امید در آغاز قیام

  و قدرت  کند ـ نماد تکنیک می  تشبیه  آن  ها را به قزاق  توپ  نویسنده  کههیوال نیز ـ   ي قاطر و خرناسه  زنگ  صداي .مند ندارند قدرت  هاي عشیره
  شدن  رانده  ریز و مرموز و پس  حیوانات  فرار آن  موجب  که  است  شور و شعور مردم از حضور پر  ، نمودي و سرفه  خنده  و صداي.  است  بیگانگان
  . شود می  تاریکی

  کرد و آسمان  را تیره  پیدا شد و آسمان  ابري  گوید تکه می  که  است  ده  در آغاز فصل  توصیفی  ي صحنه  همان  شبیه  منطقه  ها به ورود قزاق
  یکل  ها را به ایل  زندگی  ها نظم حضور آن  هراس  اگر چه. درآمد  شد و آفتاب  چیز آرام  بعد، همه  اي بارید و لحظه  تندي  افتاد و باران  راه  به  اي غرنبه
  اختالفات  اندك  شود اما اندك می  تلف  هایش از دام  ، شمار زیادي علف و  آب بی  در بیابانی  شدن  ها با آواره از ایل  یکی  و  حتّی  کرده  مختل
بسیار   شباهت  خارجی  ر قدرتپ  با نیروهاي  مردم  رودررویی  سیاست.  مهاجمین تحقیر  و موجب شود اتحاد می  به  تبدیل  ، بر اثر تهدید خارجی داخلی

  سوم  در روستاي. شوند می  خود پنهان  هاي ها در خانه قزاق  از ترس  ، مردم و دوم  اول  روستاي در. دارد  روسی  هاي ها با قزاق آبادي  برخورد مردم  به
در . دهند می  سنگ  را با پاره ها آن  آخر، پاسخ  د و در روستايزنن می  ندانستگی  خود را به  ، همه پنجم  آید، در ده بند می  زبانشان  از وحشت  مردم
  با دو دست  خورد که بر می  اي خمیده قد  پیرزن  غار، به  یک  دیگر در درون  ایل  با رئیس  و درگیري  یابی دست  ها در پی از ایل  یکی  رئیس  که  جایی
  این  که  است  شده  داده  ترتیب  حقیقت  این  اثبات  براي  نمادینی  خندد، نمایش و می  فشرده  سینه  ا بهر  مرده  ي پنجه  به  شبیه  گیاهی  ي خشکیده  ي ریشه
  و  حتّی  است  و بدویان  غارنشینان  روش  ندارد احیاي  نادرست  و تصورات  جاهالنه  هاي جز خصومت  مبنایی  که  اي قبیله  و جدال  از جنگ  شیوه

  .  انتمسخر آن  اسباب

  که  است  اي عشیره  و مصیبت  ، زیست آن  ترین و برجسته  است  منشانه  ويدب  هاي از کنش  انباشته  داستان  انگیز وقایع و وهم  و هراس  پر هول  محیط
  محیط  فرد این  ترین بین روشن  حتّی   که  است  ويدب  از باورهاي  نیز بخشی  اجنّه و  آل  اعتقاد به. جستجو کرد  ها را باید در آن خصومت  ي همه  اساس
خورد  می بر  کماالن  نام  به  موجودي  به  دور از آبادي  ي تپه  یک  در پاي  شب  هاي نیمه در  که  اوست  اعتقاد دارد و هم  آن  به  است  مال میرهاشم  نیز که

  شعور عقالنی یا  وجدان  او، تجسم  گویی. نزند  خودي  بی  و جوش  حرص  کند که می  او توصیه  مال خبر دارد و به  زندگی  جزئیات  ي از همه  که
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  از آن  که  حدي  به. گذارد او می  پاي  در پیش  دیگري  راه  پس  کند و از آن می  خود عرضه  صاحب  خود را به  جادویی  رئالیسم  ي شیوه  به  که  مالست
. کند می  خارجی  و جنگ  قبیلگی  و غارت  از قتل  گیري پیش  را موقوف  هایش تالش  تمام .زند ر خود را می، قید دار و ندا ، مال دیگر در عمل پس

پسر ، کماالن و بار قبل  ِ پدر است بار کماالن  این. شود ظاهر می  تنهایی  به  نیز خودش  و شش  بیست  بار دیگر در فصل  کماالن موجود در هر   قرائن از. ِ 
و   طلبی ، رخوت تقدیرگرایی  ي و برخوردار از خصیصه  خرافی  از باورهاي  دیگر نمودي  تأویلی ها را با کماالن  توان ، می بار دوم  خصوص هدو بار، ب

سنجد   درخت  آن .دارد می بر حذر  و مال را از تالش  است  تاریکی  دارد و عاشق  آسمان  به  چشم  دائم  که  خاطر است  این  به. کرد  تلقی  تحذیرگري
  دوشی  به  تفنگ  سواران  با آن  است  کماالن  بگذارد، نمود بیگانگی  بر آن  تأثیري  تواند هیچ نمی  دور آن  به  با پیچیدن  باد تند پاییزي  که  بار و بري بی
و   و عرفانی  اعتقادي  ها و باورهاي سنت ، نماد کماالن. د بیاورندوجو  به  در جامعه  گذرند تا تحولی ها می تنگه ها و از تپه  وردي  مال امام  همراه  به  که

  توان ِ پسر را می برخورد مال با کماالن  اساس  این بر. اند داشته  بر کنار نگه  از سیر تغییرات  کلی  خود را به  که  ها است اندیشه  این  طرف بی  داران طرف
ه  به  تأویل ط  هر دو نیز به  ، که زندگی  به  اعتقادي  نگرش آمیز دو تقابل  کرد و یا نمایش  تقدیرگرایی  ي از اندیشه  گیري عبرت و  یافتگی  تنب   خاطر افرا

  بهدر اعتقاد   از ایجاد شکاف  حاکی  سخنانی  آوردن  زبان ، و بر گوسفندهایش  چوپان  برخورد مال به  به  با توجه  توجیه  این. ندارند  مقبولیتی  و تفریط
شد و   در دنیا عوض  چیزي»  کند که می  مال احساس  باره  یک  به  که  است  فصل  همان  در پایان.  است  توجیه  قابل  را حتّی  به  تقدیرگرایی نذر و نیاز و

  بازي  گرفتند، به دیگر را گاز می یک  جستند و دم می  کردند و باال و پایین می  شادي  که  دراز، از زیر منبر درآمدند و در حالی  دم  دو حیوان  آن
  . کند می  با کماالن  مالقات  ي آماده  او را از نظر روحی  که  است  حاالت  در همین  گرفتار شدن [51] ».پرداختند

  هاي فعالیت  به  از داستان  بخش  سه در دو  نویسنده  که  و اشاراتی  است  وقایع  این  داد تمام رخ  براي  عامی  ي و زمینه  انگیزه  خواهی مشروطه  خیزش
  اثبات  به نیز  گرایی و آرمان  از شیفتگی  و پرهیز نویسنده  بینی  ، واقع با آن  مالزم  که ، موضوع  تعمد بر این  به  است  دارد تأکیدي  وردي  مال امام

  فراهم  روستاییان از  و یکی  وردي  مال امام  بین  کوتاه  گفتگوي  یک  ي تعبیه  از طریق  مردم  معیشتی  هاي سامانی  او از نا به  که  درشتی  نماي. رسد می
  تنگناهاي از  رهایی  براي  يمفرّ  ، جستجوي عام  خیزش  در این  اساسی  هاي از انگیزه  یکی  دهد که می  و مختصر نشان  طور ملموس  به  آورده
و   استداللی از ضعف  برخورداري  دلیل  به  هالبتّ  ؛ که تبلیغات  از طریق  مردم  و اعتقادي  عاطفی  تهییج  یگري؛ و د است  ها بوده توده  در میان  دستی تهی

ز ا  بیش  گرسنگی و تأثیر  عمومی  جهل  به  ، باورمندي نویسی مستند  به  نویسنده  د بودنمقی . است  نبوده  مالی  هاي وعده  ي اندازه  به  ، تأثیر آن منطقی
  . کند پذیر می امکان  را حتّی  به  خواهی را در مشروطه  مردم  بر تهییج  دینی  معتقدات

 ها تر آدم بیش  ها و  حتّی ها، ایل ، گذرگاه روستاها، مناطق  تمام  اسامی  که  است  حدي  تا به " توپ"در   و تاریخی  اقلیمی  هاي واقعیت  استناد به
  در تک  نویسنده  اند که داستان  و تاریخی  واقعی  هاي لوها، هر دو از شخصیت قوجابیگ  ایل  بزرگ  خان  و رحیم  مشکینی  وردي  مال امام.  است  واقعی
ها و  گري از یاغی است   او نمودي«: گوید می  خان  رحیم  ي درباره.  است  داده  توضیح  منطقه ها در آن  هاي فعالیت  ي درباره  تفصیل  به "خیاو"  نگاري

  لج  هم  و گاهی  تزاري روس   دولت  دستگاه  به  بود و گاه  وابسته  دولتی  دستگاه  به  خود، گاه هاي  شرارت  دوام  براي  که  شاهسون  ایالت  هاي باکی بی
لَم  روس  نیروهاي  کرد و تنها در مقابل می رساند که  جایی  کار را به و  گرفت  خواهان در برابر مشروطه  مخالف  ي قیافه  آخر سر هم  کرد؛ که می  قد ع  
  چه برد و آن می  غنیمت  به را  کرد و غالت می  تاراجش  یافت می  دست  که  هر دهی  و به  گماشت می  کرد و حاکم می  برد و چپاول می  شهرها هجوم  به

  عمرش  اول  هاي سال«او   که  است  آورده  وردي  مال امام  و در معرفی[ 92] ».دکشی می  آتش  ببرد به  همراه  توانست خورد و یا نمی نمی  دردش  به  را که
  درس  محل  آخوندهاي  ها پیش شب . رفته صحرا می  به  بغل  به  کتاب  روزها هم  بود و همان  گذرانده  چوپانی  به )شهر  مشکین(خیاو   را در صحراهاي

از   اي و بعد با توشه  نجف  به  خود را رسانده زیاد  ها بعد با مکافات سال.  خوانده  شهر درس  آن  ي بریز و در طالبیهت  به  بعد رفته  مدتی.  است  خوانده می
  روحانیت  لباس  که  ؛ با این پرداخته گوسفند می گاو و  چوپانی  و به  زده می  شخم.  و کار اولش  خیاو و سر کسب  زادگاهش  به  برگشته  دینی  معلومات

منبر   باالي.  کرده دیگر فکر می  هاي و حرف  و نجات  آزادي  به  و مرج  بازار پر هرج  آشفته  در چنان  که  بوده  تنها مردي  وردي  ، مال امام بوده  تنش
. بارور شود  مشروطه  ، تخم هم  سر و سامانی  بی  همه  آن  خیاو و بین  مثل  اي در گردنه  که  بوده  فکر آن  و به  گفته می  مشروطه را از  همه  رفته می  که

  .  اطراف  هاي آبادي و  در خیاو و دهات  دیگرش  و پاي  در تبریز بوده  پایش  یک  همیشه  که  مشهور است

 از عشایر و سواران  رفته  مشکین  به  دهد که می  قول  مجاهدین  تبریز به بود، مال در  جا دراز کرده  همه  به  کمک  ، دست مجلس  روزها که  همان
  درماندگی  ي زمزمه  بودند و وقتی  مال نشسته  کمین  در خود خیاو به  پیش ها اما از مدت. بدهد  ترتیباتی  کمک  خیاو براي  مجاهدین  و مردم  داغ  قره 

آقاخانلو در   خان  رحیم  اسم  به  خیاو، مردي  به  نرسیده  تجه  همین  به. بکنند  پاك  مال را هم  حساب  گیرند که می  رسد تصمیم دیار می  آن  به  مجلس
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برند و  می  اردبیل  به " سمیان"  او را از راه  شوند شبانه خبردار می  مردم  دارد و وقتی می  نگهش  الملک منظم  ي در قلعه  روز تمام  کشد و سه می  بندش
ساعدي، (» .کشد می  دارش  به " قلعه  نادرین"  بام  در پشت  ناگهانی  شب  دارد و یک می  نگه  ندهز دو روز او را  مدت  امیر معزز گروسی  اردبیل  حاکم
و   پیچیده  نسبت  کرد به عمل  با آن  چندانی  شود تناسب می  تصویر کشیده  از مال به  داستان  اول  ي در نیمه  که  اي ساده  شخصیت) 86ـ  85، صص 1354

  ساده  آدم  او چنان  دهد که می  ها، نشان قزاق  فرماندهی  با نایب  مالقاتش  برخورد او در آغاز ماجرا با کدخدا و نخستین. ندارد  مدو  ي نیمه  پر ابهام
  گیرد که می  شکل  مخاطب  تصور در ذهن  این  در نظر اول. ندارد  جامعه  هاي گیري ها و جهت جریان  از ماهیت  درستی  درك  حتّی   که  است  پنداري
 اما با. در اختیار خود بگیرد  پنهان  شکل  ها را به و قزاق  رقیب  هاي ایل  حرکت  گیرانه پیش  ي برنامه  تواند با آن نمی  نگري حد از سطحی  این با  آدمی
  نویسنده  که  توصیفی  از طریق  ، هم حقیقت  این.  نما است گول  عقالي  نوع او از  شخصیت  که  دریافت  توان موجود می  قرائن  در بعضی  دقت  اندکی
 مال از  گیري در نتیجه  و هم  دهد هویداست می  او ارائه  ي قیافه  ي درباره  روس  ي فرمانده  ، از قول از آغاز داستان  صد صفحه  از گذشت  پس

 ها را در حضور قزاق  ي حادثه  عملی  فرجام  کند و  حتّی می  منتقل  دیگران  تر به تر و درست را کامل  آن  ، که داستان  کدخدا در ابتداي  هاي صحبت
  وجود، و  حتّی  با این. افتد کار می  بر عاقبت  آمدن  فائق  براي  گري چاره فکر  ، به با آن  زمان هم  کند و بالفاصله می  بینی خود پیش  با منافع  ارتباط

  و  حتّی  مظلومانه  و مرگ  کرد خیرخواهانه عمل  با آن  مخاطب  او در ذهن  شخصیت ، نخستین  او در صفحات  سیاه  ي سوء از پیشینه  سازي زمینه  رغم به
  به  و تراژیکی  تلخ  پایان  خود چنان  شود، با مرگ می  کشته  شمشیر دوست  به  که  شهیدي. یابد می گیر چشم  ها، درخشش گروه  با تمام  صادقانه  سلوك
  . کند می  حک  مخاطب  را در ذهن  با خویش  همیشگی  دردي هم  هد کهد می  داستان

 ها و گروه  با تمام  مرتبط  فردي. کرد  تشبیه  دام تک  روستاي  آسیابان  را به  مال میرهاشم  شخصیت  توان می  تفسیر عامیانه  اما از منظر دیگر، با یک
 بدرفتاري  از تحمل  شود و پس ها می قزاق  ، گرفتار اردوي اثر تصادف و بر  ناخواسته  به  ها، که ز آنا  کدام  با هیچ  بر کنار از همسویی  حال  در عین

  مشابه  درست. کشد می استنطاق  به  کاري کند و با کتک می  خارجی  دشمن  براي  جاسوسی  به  او را متهم  لوها هم قوجابیگ  رئیس  خان  ها، رحیم آن 
  ، گاه پیشگی  عافیت و  از سیاست  گیري کناره  عاقبت  که  است  آن  تفصیالت  این  ي ساده  ي نتیجه. آید گرفتار می  آن  ماجرا به  پایانمال در   که  وضعیتی

با .  است  درآمده  نمایش  غار نیز بار دیگر به  از درون  پیرزن  آن  کشیدن  بیرون  ي ، در صحنه حقیقت  این.  است  در امور سیاسی  پر خطرتر از دخالت
  قدرت  از نظام  ها نمودي ایل  ؛ رؤساي استعمار خارجی  ها در نقش روس: نیز تفسیر کرد  دیگري  ي گونه  را به  داستان  کل  توان می  عامیانه  نگرش  همین

چند   ، به ظاهري  دستی یک  را با آن  مرکزي  ، دولت و اقتصادي  نیرومند سیاسی  هاي و کانون  است  فعال  در آن  فئودالیته  هنوز نظام  که  در ایران
و   قدرت  هاي گسیختگی مهار  هدف  که  دیده  و مصیبت  مطیع  هاي از رعیت  نمودي  عنوان  ها به تات ؛ است  کشانده  درونی  هاي و چالش  پارچگی
  ي در معادله  که  ، هنگامی سیاست  ارباب با  و ارتباط  مردم  به  نزدیکی  رغم به  که  پر نفوذ و اثرگذار دینی  مراجع و  روحانیون  اند؛ و مال در نقش غارت
با . گیرند قرار می  و استعماري  استبدادي  هاي دسیسه  دست  آلت  شوند، از سر سادگی می  سیاسی  نیروهاي  بین  ایجاد توازن  ي ، واسطه قدرت
  ها به ورود قزاق  صورت  در آن. قرار داد  مشروطه  ماجراي  براي  را مصداقی  داستان  وقایع  توان می  يمرکز  حکومت  جاي  ها به قزاق  کردن  گزین جاي
و اتفاق نظر   صدایی هم  به  و گیالن  را از تبریز و اصفهان  مختلف  محلی  هاي قدرت  خواهد بود که  شاهی  استبداد صغیر محمدعلی از  ، نمودي منطقه

  .  و خیانت  با حاکمیت  سازش  جرم  موجود به  وضع  حفظ  داران طرف  اعدام  گاه  ؛ و آن یتختپا  فتح کشانید و

 نمایشی  ي با صحنه  گاه  ، که روایی  از تنوع  مندي بهره  دلیل  ها نیز به فصل  شروع. شودهاي زیبایی آغاز میبا عبارت  ، داستان گفتیم  که  چنان هم
  سپس شود و آغاز می  موازي  در ابتدا با دو خط  داستان  وقایع.  برخوردار است  الزم  ، از گیرایی صرف  گري نیز با روایت  و گاه  با توصیف  و گاه  است 

  گاه آن. شوند می  بدل  موازي  خط  شش  پنج  یابند و به می  شوند، گسترش می  معرفی و  دو روستا مطرح  و یکی  گانه سه  قبایل  چند فصل  در طول  وقتی
  تصویر کشیده  به  منطقه  ایل  ها و سه قزاق  اردوگاه  هاي یابند و تنها فعالیت می  تري بیش  نظم  وقایع روستاها،  و تخریب  ، با غارت داستان  دوم  ي در نیمه

چند   چنان پردازند، هم می تکاپو  به  شده قرق  ي گردنهگذر از   براي  اي گونه  به  ها هر کدام ایل  که  جایی ، در آخر کتاب  سوم  یک  در اوایل. شود می
خود   ي از خصیصه  ناشی ندارد ـ  چندانی  توجیه  که  قبل  هاي قسمت  ـ بر خالف  پراکندگی  بار این اما این. حضور بارز دارد  در پیوند وقایع  پارگی
  که  روشی.  است  رمان  مثبت  هاي مشخصه از  یکی  حوادث  وقوع  با روال  ، متناسب در روند روایت  موازي  ، ایجاد خطوط اساس  بر این.  دادها است رخ
. کند  منتقل  خواننده  به  بیانی  شگردهاي  طریق را از  موجود در محیط  ها و فضاي آدم  درونی  و هواي  بر حال  حاکم  روح و  حس  را حتّی  تواند به می

موجود در خود   از سردرگمی  ندارد ـ ناشی ها نیز وجود و تمایز آن  درك  به  لزومی  چندان  ها ـ که ایل  حرکت  کیفیت  در درك  مقطعی  سردرگمی
  ي گونه  به  ایلی  ناآشنا با زندگی  خوانندگان  براي  بایست و می  است  داستان  از ابهامات  ها یکی ها و مسیر آن ایل  کوچ  علت  اگر چه.  ها است حرکت
  اي عمده  ، مانع جزئیات  از این  بسیاري  درك  اما عدم شد پذیر می امکان  بهتر از این  وقایع  با جریان  ارتباط  شد تا برقراري می  داده  توضیح  تري ملموس
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  است  ممکن  اگر چه  ستاندا  هاي بخش  آمدها در تمامی و  رفت  وجود کثرت. تواند باشد موردنظر نمی  ماجرا و محتواي  اصلی  محورهاي  درك  براي
  محسوب  داستان  از محاسن  شود یکی  ها ارزیابی واقعیت  نمایش  به  نیز اگر از منظر مقید بودن  نظر رسد اما آن  به  کننده  و کسل  نواخت ، یک تکراري

  . کند  منتقل  مخاطب  رر بهمک  حرکات  همین ها را با در ایل  نشینی کوچ  زندگی  و هواي  حال  است  توانسته  شود که می

  هاي و کنش  و پوشش  و شمایل  ها در شکل آدم  عینی  تمایزهاي  توصیف بی اعتنایی به و  ، معیشتی اقلیمی  هاي مقوله  توضیح  به  توجهی  بی
ها و  آدم  شخصیت  به  دهی در شکل اصرعن  آن  نقش  شماري از کم  معموالً ناشی  که  است  ساعدي  هاي در داستان  مشترك  موضوعات ، از فیزیکی
  پردازي شخصیت  به  توجهی بی  هاي از علت  یکی.  تر است مهم  موضوعات  به  توجه  عطف  دلیل  باالتر، به  و از همه  است  افراد انسانی  شماري  مشابه
  رئیس  برخوردار است  و شاخص  مشخص  از هویت  که  تنها کسی اه در آن  ، که است  گري و نظامی  قبیلگی  مقتضیات  ، رعایت داستان  این در  صریح
 به  توجه  عدم  هاي از علت  نیز یکی  داستان  پیرنگ  بودن  ماجرایی .نیستند  بیش  و نشانی  نام بی  نفرات  دیگران ؛ است  یگان  ي فرمانده و  قبیله

 در تمسخر  که  زیبایی  نسبت  طنز به.  است  شده  زاده  و قبیله  قشون  نظام  به  دادن  تگیبرجس  نیز از طریق  طنز بارز داستان.  است  پردازي شخصیت 
و   اي قبیله  در روابط  محض  پذیري اطاعت  و در تصویر اصل  برخوردار است بسیار  از صراحت  روس  نظامیان  در میان  قدرت  مراتب  و سلسله  سلوك

در برابر   توپ  ها به قزاق  طنزآمیز دیگر توسل  ي نکته.  صراحت  از عدم  تا حدودي  است  مورد تأکید نویسنده  کاتاز ن  ، که در آن  جهالت  عمومیت
ها  از روس  نویسنده  که  کاریکاتور مضحکی. گذارد می  نمایش  را به  آلود رفتار نظامی هراس و  شکاك  ي با خود روحیه  که  است  و تهدیدي  هر تکان
آمیز و  مبالغه  حدي  ـ به  است  مضحک و  ناموزون  کاریکاتور اغلب  ، این از روسیه  ایران  شکست  ي پیشینه  دلیل  معاصر به  داستانی  ادبیات و در ـ  ساخته

  است  کرده  نویسی اصر داستانو عن  اسباب از  در استفاده  نویسنده  که  و تفریطی  افراط.  است  بالهت  ي نشانه  آن  به  باورمندي  که  است  غیرواقعی
  مسلّماً ضرورت  ،فرعی  نمادهاي  کارگیري  در به  گري افراط  همه  آن. رسد نظر نمی  به  موجه  خود چندان  در کلیت ، توجیهات  این  تمام  مرغ به

ها و  تهدیدآمیز و کابوس  ، صداهاي موذي مرموز و  موجودات  کشاندن  عرصه  به  از طریق  آور که انگیز و رعب وهم  فضاسازي  آن. ندارد  چندانی
دارد اما   کامل  خوانی ها هم آدم  ي نامتمدنانه  کنش با کردار و  اگر چه  است  شده  حاصل  عناصر موجود در طبیعت  تمامی در  غیرطبیعی  تحرکات

 و  لحن  به  کامل  اعتنایی ، بی در مقابل.  است  گري افراط  هاي مصداق دیگر از  یکی  است  شده  خارج  از حد طبیعی  ساعدي  هاي داستان  در اغلب  چون
  اعتقادي ، از تمایز زبانی  اي گونه  باید به  مختلف  و فرهنگ  کشور و دو زبان دو  به  تعلق  دلیل  ها به آدم  ، که داستان  در این  خصوص ها، به آدم  ي لهجه

  حذف با  توانست می  رمان  این  که  گفت  توان می  کالم  ، در یک در نهایت.  است  از موارد تفریط  یستند یکیبرخوردار باشند و ن  طبقاتی  و  حتّی
  ، به ناالزم  و حواشی  و آمدها و حوادث  از رفت  کردن  ، و کوتاه از وقایع  بعضی ماجرا، ایجاد تغییر در سیر  ناکارآمد در کلیت  از فصول  بعضی
  . بیابد  تر دست بیش  و استحکام  و انسجام تر اندك  حجمی

  جزئیات ها و نمونه  متعدد به  اشارات  رغم به  که  است  رمان  بر این  نقد جدي  اولین  است  نگاشته  بر توپ 1346در   محمود کیانوش  که  نقد مفصلی
بر   و متکی محور نقد محتوا  در محدودیت  سو ریشه  ، از یک آن  هاي مثالمدعاها و  از  از ایرادها ـ شماري  سوم  یک  به  نزدیک  بودن  ریز ـ و درست

  نگرش  از نوعی  دیگر، ناشی  ها دارد و از سوي سال  خیر و شر در آن  هاي انگاري  ها و مطلق پدیده  بینی  ها و دوگانه سازي ها و تیپ گرایی آرمان
  اگر به و  است  رفته  کند بیراهه  خود عدول  پیشین  اگر از روش  که  است  نویسنده  یک  سبک  اشتنتغییر پند و بی  داستانی  هاي قاعده  به  اي کلیشه
  را تداعی ها سلیقه  تفاوت  همیشگی  حکایت  و همان  است  ذوقی  انتقادها نیز البته از  اي پاره.  است  نداشته  دهد خالقیتی  نشان  بندي خود پاي  ي شیوه
  مالیی  ي نشانه ؟ خوري  و مفت  مذهب  ي نشانه«.  است  مربوط  مال میرهاشم  شخصیت  نبودن  و شفاف  چند چهرگی  به  عمده  ز ایرادهايا  یکی. کند می

،  سازد ملعون می  ديشهی ، گناه سازد بی می  کاري از او گناه  دنیا که  مال  حرص  ي ؟ نشانه داشت می وا  خیانت  را به  آنان  و مال  جاه  حب  که  در زمانی
  حسن  ترین اتفاقاً بزرگ» .شود  یکسره  مال میرهاشم  آید و تکلیف  بیرون  ابهام  خواهد از این می  داستان  تا پایان  ؟ خواننده باخته  سازد پاك می  خائنی
  اصلی  ماجرا و شخصیت  به  اندیشیدن  ي مال، انگیزه  ي گونه مسیحا  ، مرگ مطالعه  از پایان  پس  که  آن  دلیل  به.  است  نهفته  ابهام  نیز در همین  داستان

در   متداول  هاي انگاري  فراتر از دوگانه  دیدگاهی. کشاند دیگر می  دید و دریافت  یک  دهد و او را به می  رسوب  مخاطب  در ذهن  را حتّی  را به  آن
  حق  براي  که  مجاور و مجزایی  هاي از دایره  یکی  ها را در درون آن  بتوان  که  برخوردار نیست  فافیتیش  از چنان  همواره ها آدم  ي چهره.  داستانی  عوالم

از   رو، بعضی  از این.  است  زده  نقب  دیگري  درون  ، به واقعیت  ، در عالم دو دایره  از این  وسیعی  بخش. قرار داد  است  شده  در نظر گرفته  و باطل
  در کاري  را دست  گروهی  وقتی«. گیرند قرار می  و باطل  حق  و مرز مشترك  در محیط  ، همواره عادي  هاي از آدم  بسیاري و  تاریخی  هاي شخصیت

باشد،   داستان  براي  عیبی  که  آن  جاي  ها نیز به قزاق یا  مردم  دادن  نشان  شکل  یک» .کنند نحو رفتار می  یک  به  اند و همه شکل  یک  دهد، همه می  نشان
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  نظرها را به  که  ها است آن  جمعی  ماهیت  از هر چیزي  بیش شوند مسلّماً لشکر ظاهر می  سیاهی  صرفاً در نقش  جمعیتی  که  جایی در.  است  آن  حسن
  . است  هویت  نیز خود نوعی  هویتی بی.  فردي  هاي هویت  کند، نه می  خود معطوف

 و  و سوررئالیسم  رئالیسم  راه  سه  ي در میانه  که  روایتی  هم  ـ آن  روایت  فرعی  از اجزاي  بعضی  به  از سمبولیسم  رنگین  هایی قطره  پاشیدن
  کردن  دنبال  ها، امکان با واقعیت  ارتباطی بی  دلیل  ، به ساعدي بلند  هاي نامه نمایش ها و منتقد، در داستان  این  قول  ـ به کند می  حرکت  امپرسیونیسم

  جریان  باشد بر کل  عارض  بر آن  اگر عیبی و. کند می  عمل  نویسی در داستان  رایج  سنت  یک  به  جا ساعدي  در این  که  است  این  حقیقت. ندارد
در   خواننده  فعال حضور  باعث  که  است  آن  در روایت  فرعی  از نمادهاي  استفاده  حکمت از  بخشی.  صرفاً بر ساعدي  ؛ و نه وارد است  نویسی داستان
  .شود می  روایت  و غناي  و تفکرآفرینی  انگیزي خیال  خاصیت  و تقویت  خواندن  کنش

  که  است  چیزهایی«،  عجیب  مرموز و موجودات  و بادهاي  ناشناس  صداهاي و  و ماه  و تاریکی  بیمار و رؤیا و شب  هاي از درون  وجود عناصري
  صادق باشد ـ که  ایرانی  قالی  ي مدعا اگر درباره  این» .آراید را می  ساعدي  هاي داستان  ي ، صحنه ایرانی  قالی  ي زمینه  منطق اما بی  قشنگ  هاي گل  مثل

و   اي قبیله  و روابط  محیط در  که  بدویتی  آن.  نیست صادق  داستان  همین  ي درباره  ـ الاقل  است آلود گزاف  ادعایی  هنر ایران  به  آشنایان  مسلّماً براي
  جلوه  عناصر را طبیعی  گونه خود حضور این  خودي  و رازآلود وجود دارد به  وحشی  و صحراهاي ها کوه  ي در میانه  ، زندگی از آن  تبعیت  و به  ایلی
  به  ويدب  دنیاي  این  به  بخشیدن  تجسم  شمارد صرفاً براي می  ناالزم  روایت  ها را در ساخت منتقد آن  نیز که  هایی ها و اغراق از توصیف  بخشی. دهد می

  نبودن  دست  و یک  صحنه  هاي آدم  و حال  ها با وضع از توصیف  برخی  خوانی ، و ناهم فرعی  از وقایع  شماري  بودن اما زائد.  است  شده  گرفته  خدمت
  هایی او، در پاره  هاي توصیف  حد که  آن  تا به  اما نه . وارد است  داستان  بر این  تا حدودي  که  است  از عیوبی  لبتهها ا توصیف از  بعضی  بودن  و طوالنی

؛ » دبیرستانی  اهايو یادآور انش  مطلقاً رمانتیک»  حتّی  و یا»  معلمانه  بیان»  به  شود و یا شبیه  احمد تلقی  یا آل  از هدایت»  ناشیانه و  خام  تقلیدي»  از متن
:  نیز هست  مقاله  ي عصاره  باشد که  جمله  نقد همین  این در  عبارت  ترین شاید درست.  منتقد نیست  با مدعاي  منطبق  کدام  هیچ  که هایی با مثال  هم  آن
  صفحه 100حداکثر   گذاشت می وا  و موضوع  واقعه  طبیعت  را به  کالم  طول  اگر نویسنده  که  آن  ، حال است  شده  نوشته  صفحه 193 در  توپ  داستان«

  هم  اثر را به  و کلیت  ، انسجام اي حاشیه  ، مطالب در توپ»  که  اعتقاد است  نیز بر این  میرعابدینی  حسن) 150ـ  134، صص 1355کیانوش، ( ».شد می
پیوند   و نقش  زیستش  عینی  هاي با زمینه  ذهنیتش  بودن  خوان هم  دلیل  ، به  میرهاشممال  اما شخصیت» .کنند می  اخالل زنند و در مسیر ماجراها ایجاد می

ها،  ایل  ایجاد اتحاد در بین  مال، براي  ، که رمان  پایانی  هاي در بخش.  است  تصویر شده  قبولی  نحو قابل  او در ماجراها دارد، به  شخصیت  که  اي دهنده
  نهادن  هم  سر در پی  ي کننده  خسته  هاي بخش« کند، می  تشویق  ماندن  را به  و دیگري  گاه اتراق  کردن  ترك  ها را به از آن  ییک و آمد مکرر،  با رفت
، 1368، عابدینی( ».ندارند  برد داستان در پیش  مؤثري  چندان  نقش باشند زیرا  تر از این فشرده  شد خیلی می  که  هایی بخش. شود می ، آغاز دو خان

امور غیر  را با  نامنتظر، واقعیت  ها و ماجراهایی آدم: گردد باز می  خویش  ي عالقه مورد  هاي موضوع  نیز به  تاریخی  داستان  در این  ساعدي« )117: 2ج
 اثري  به  توپ  سان  و بدین ...گردد  آدمیان  هاي گر اضطراب یابد تا نشان می  وهمی  اي جنبه  طبیعت  وصف  حتّی.  کنند می  آمیزي رنگ  عادي

  )119ـ  118: همان(» .ندارد  وهمی  هاي فضاسازي  به  گرا نیازي اثر واقع  یک  عنوان  به  که  شود در حالی می  انگیز تبدیل وهم 
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 حمید مصدق »درفش کاویان«ي ستالوژي و ساختار روایی در منظومهبررسی نو
  

  1اسماعیل صادقی 

  2بیژنی آقاخانی محمود 

  چکیده 

شیوة روایت و . هاي رواي نمایشی دارد هي حمید مصدق است که ساختاري روایی و  از جمله سرود»  درفش کاویان«شعر 
گو، دیدگاه و توصیف، فضایی متفاوت  و اي است که شاعر با استفاده از ساختار روایی، گفت پردازي در این شعر به گونه داستان

و تحلیل ساختاري منظومه » نوستالوژي«بررسی فرآیند  این پژوهش به. تواند به عناصر داستانی آن بنگرد آفریند که خواننده می می
شناسانه  نخست به نوستالوژي و تعریف آن و موارد موجود در این شعر و سپس به بررسی ریخت. پردازد می "درفش کاویان"روایی 

بازگشت «توان  ر این شعر، میاز جمله موارد نوستالوژي د. شود پرداخته می» ساختار زمانی«این شعر بر اساس نظریۀ گریماس و دیدگاه 
 ینباعث شده است ا ،زمان يقرارداد یبر هم خوردن توال .را نام برد» ها و دوران کودکی و نوستالوژي از دست دادن عزیزان به اسطوره

ین مدور در ا و خطی یرغ یکننده، زمانی تداعي با توسل به عامل راوتوسط گذشته زمان به   بازگشت. داشته باشد یانهاز م یشروع شعر،
و پس از شرح  )یه و زمان حالاولیت متعادل وضع(شود  ینقطه شروع م یکاست که از  يا هر حادثه مانند حلقه. کرده است یجادا شعر

  . گردد یباز م )یه و زمان حالثانویت متعادل وضع(ه آغاز به همان نقط )یت نامتعادل، زمان گذشتهوضع( ماجرا

  

  

 »حمید مصدق«؛ »ساختارگرایی«؛ »نوستالوژي«؛ »شعر رواي معاصر«؛ »اندرفش کاوی« :ها کلید واژه

                                                        
 .استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد -1
         com.yahoo@46niaghakha: شهرکرد  رایانامهدانشگاه  فارسی داستانی ادبیات دانشجوي کارشناسی -2
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  مقدمه

ة فکر و اندیشۀ شاعري است که آشنایی عمیقی با فرهنگ ایرانی باستان  حمید مصدق، نشان دهند "درفش کاویان"شعر روایی 
ساختمان شعر بر اسطورة نجات بخش . استهاي اساطیري بسیاري که در شعر آمده، هم آن را جذاب و هم مشکل ساخته  اشاره. دارد

گنجاند؛ پس این شعر ساختاري دوگانه؛ یکی سطحی و  هاي اجتماعی را در همین ساختار می استوار شده و مصدق بسیاري از واقعیت
  .اي و دیگري واقعی و اجتماعی دارد اسطوره

حسرت . رتباطی قوي با حافظه و خاطره دارداست که ا) Nostaligia(» نوستالوژي«شناسی،  یکی از مباحث مطرح در روان
هاي سکر یا  هاي شیرین و تقابل زمان حال و نارضایتی از وضع موجود و بازگشت به زمان گذشته در پی به دست آوردن حالت گذشته

تب رمانتیک به کار ها است که درونمایۀ آثار ادبی بسیاري شده است و ابتدا در مک این واژه قرن. شود افسوس، نوستالوژي نامیده می
هایی  توسل به اسطوره. کند گردد و از آن به افسوس یاد می ، مصدق به ایران باستان باز می"درفش کاویان"در شعر روایی . برده شد

  .   براي رهایی از وضع موجود است... چون اهورا مزدا، کاوة آهنگر، میترا و

اختصاص ندارد؛ همین مسئله  )Fiction(و در اصل روایت به ادبیات داستانی کاربرد روایت در شعر از دیر باز معمول بوده است   
، »خانۀ سریویلی«هاي  در شعر معاصر فارسی شاعران بزرگی چون نیما یوشیج در منظومه. سازد نقد شعر روایی را حائز اهمیت می

، »قصۀ شهر سنگستان«، »کتیبه«هاي  ثالث در شعر، اخوان »عقاب«، خانلري در شعر »درفش کاویان«، حمید مصدق در شعر ...و» مانلی«
هاي  اند و بهره و نیز دیگر شاعران کم و بیش به جنبۀ روایی شعر توجه نشان داده... و» خوان هشتم«، »آنگاه پس از تندر« ، »مرد و مرکب«

  .اند فراوانی برده

ساختار «ۀ آلجیرداس جولین گریماس و دیدگاه را بر اساس نظری "درفش کاویان"شود تا شعر روایی  در این پژوهش تالش می
درفش "هاي نوستالوژي را در منظومه روایی  توان نمود پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا می. تحلیل و بررسی نماید» زمانی

  هاي ساختارگرایان منطبق است یا نه؟  بررسی و پیدا کرد؟ و آیا ساختار این شعر بر اساس نظریه "کاویان

اي و مبتنی بر روش  اي کتابخانه پژوهش حاضر، توصیفی است و نتایج آن بر اساس تحلیل نوستالوژي و محتوا، به شیوهروش 
گو، دیدگاه و توصیف است و با تحلیل این  و هاي این تحلیل، ساختار روایی، گفت ها و عنصر مالك. ساختارگرایان تحلیل شده است

هایی  تا کنون در مورد بررسی نوستالوژي در شعر معاصر مطالعات و پژوهش. ه خواهد شدهاي اصلی جواب داد چهار عنصر به پرسش
نوستالوژي در شعر فریدون «آباد،  از یوسف عالی عباس» غم غربت در شعر معاصر«توان به مواردي همچون؛  انجام گرفته است که می

در مورد تحلیل ساختاري شعر روایی معاصر، مطالعات زیادي . کرداشاره ... از مهدي شریفیان و» درد در شعر نادر نادرپور«و » مشیري
  .ها در این زمینه باشد صورت نگرفته است و شاید این پژوهش جزو اولین پژوهش

  

   "درفش کاویان"در شعر » نوستالوژي«بررسی فرآیند . 1

به معنی  )Algos(به معنی بازگشت و  )Nostos(اي فرانسوي است و بر گرفته از دو سازة یونانی  واژه )Nostaligia(نوستالوژي 
دل تنگی دوري از میهن «و ) 527: 1380باطنی،(» حسرت گذشته، احساس غربت و غم غربت«ها به معناي  در فرهنگ. درد و رنج است

» فراق، درد دوري، درد جدایی، احساس غربت، حسرت گذشته و آرزوي گذشته«و ) 280: 1373زمردیان،(» و درد دوري از وطن
دلیل این امر، . ، پزشک سوئیسی وضع شد»یوهانس هافر«به وسیلۀ  1688این واژه در سال . آمده است) 3539: 4،ج1380آریانپور،(
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سربازانی که با شنیدن . ها، دور از خانه داشتند نامگذاري احساس غربتی بود که سربازان سوئیسی و همچنین سربازان سایر کشور
  ).   11: 1386کالهچیان،(دادند  هاي سادة بومی، واکنش نشان می هاي محلی و خوردن سوپ آهنگ

  :توان به موارد زیر اشاره کرد از عوامل ایجاد نوستالوژي در فرد، می

  ؛...ـ یادآوري خاطرات دوران کودکی، جوانی و1

  ـ درد دوري از معشوق؛2

  ـ غم و درد پیري و اندیشیدن به مرگ؛3

  ز وطن؛ـ حبس، تبعید، مهاجرت و دوري ا4

  شهر، ـ بازگشت و پناه بردن به آرمان5

و سایر مواردي که جنبۀ روحی و . شود ـ از دست دادن یکی از اعضاي خانواده یا عزیزي که باعث گریستن و مرثیه خواندن می6
این مساله ناشی از . تمام این موارد حسرت بر گذشته، عامل گله و شکایت از اوضاع زمان دارد). 64: 1387شریفیان،:ك.ر(روانی دارند 

  .در دورة پیشین در شادکامی زیسته است) یا نویسنده(آن است که شاعر 

ها است که درونمایۀ آثار ادبی بسیاري  شناسی است، اما قرن نوستالوژي اگر چه در اصل یک اصطالح پزشکی و متعلق به علم روان
آزردگی از محیط و زمان . است» گریز و سیاحت«تفکري چون اصل  این واژه ابتدا در مکتب رمانتیک به کار برده شد و. بوده است

هاي خیال از مشخصات  هاي دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روي بال موجود و فرار به سوي فضاها یا زمان
وح خود را به سوي قرون پر احساس و جالل و ها، شاعر یا نویسنده ر در این سیر و سیاحت). 92: 1387حسینی، سید(آثار رمانتیک است 

یر و  سه(» اي به نام رمانتیسم است هاي پریان و خالق پدیده که دورة پهلوانان و عشق و افسانه«دهد  جبروت وسطی و رنسانس پرواز می
در این حالت . است» نوستالوژي دوري از بهشت و روح ازلی«یکی دیگر از مبانی نوستالوژي در مکتب رمانتیک ). 132: 1383لوي،

» بازگشت به گذشته«. کند زندگی می» غریبستان«کند که از اصل خود دور شده است و مانند یک تبعیدي در این  شاعر احساس می
انسانی که با زندگی صنعتی، آرامش روحی و سادگی زندگی روستایی و یگانگی با . هاي مکتب رمانتیک است یکی دیگر از مشخصه

ت داده و خواهان گریز به ناکُجا آباد، کودکی، رویاها و شیدایی است؛ انسانی که تشنۀ بازگشت به دامان طبیعت و طبیعت را از دس
توان یکی از دالیل اصلی غم غربت و دلتنگی در شعر معاصر را  از این رو است که می. زندگی رها و آزاد از رنج و دغدغه است

  ). 160: 1387آباد، عالی عباس(دانست هاي سریع و حیرت آور تمدن و صنعت  پیشرفت

تواند فردي یا  این حسرت می. ها و شکایت از زمان حال در تقابل با گذشته دارد توان گفت نوستالوژي حسرت از دست رفته می
تالوژي فردي خاطرات شیرین کودکی و جوانی، یاد ایام وصال و امثال اینها در حیطۀ نوس. اي با خاطره دارد جمعی باشد و ارتباط قوي

و یادآوري خاطرات جمعی یک قوم که ریشه در تاریخ، فرهنگ و اساطیر آن قوم و ملت دارد، در حیطۀ نوستالوژي جمعی جاي 
شود؛ مانند حسرت دور شدن از طبیعت و دوران یگانگی انسان با آن است  نوستالوژي جمعی گاه نوع بشر را شامل می. گیرد می

هستند ... جمله شاعرانی که در اشعار آنها نوستالوژي فردي وجود دارد، فروغ فرخزاد، فریدون مشیري و از ). 53: 1380فورست،:ك.ر(
البته این . نوستالوژي جمعی وجود دارد... و شاعرانی چون مهدي اخوان ثالث و نیز بعضی از اشعار سیاوش کسرایی و حمید مصدق و

  . که هم نوستالوژي فردي و هم نوستالوژي جمعی وجود داشته باشدنکته قابل ذکر است که در اشعار شاعران ممکن است 
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ناخودآگاه ). 26: 1389یونگ، :ك.ر(کند  دهد و آن را به بخش فردي و جمعی تقسیم می یونگ مفهوم ناخودآگاه را گسترش می
هاي  ان گرفته است؛ یعنی همان آرزوتر ناخودآگاه شاعر را در می تر و عمیق هاي بسیار ژرف ماند که الیه اي نازك می فردي به پوسته
هاي واپس زده شده که ذهن به دلیل ناخوشایند بودن یا عدم نیاز به آنها، به ناخودآگاه رانده تا در صورت نیاز برایش  ناکام، خواسته

ار ذهنی، فرهنگ آید و در هر شاعر، بسته به ساخت محتویات ناخودآگاه فردي بر اساس تجارب شخصی فراهم می. قابل دسترسی باشند
اي دیگر و از یک  ها در هر شاعر به گونه این نماد. آورد که ویژة هر شاعر به تنهایی است هایی را پدید می اي که دارد، نماد و روان ویژه

تواند در دسترسی قرار گیرد و وارد  ناخودآگاه فردي به راحتی می). 124: 1372کزازي،:ك.ر(شاعر به شاعر دیگر متفاوت است 
  .نوستالوژي فردي در این حوزه جاي دارد. هاي خودآگاهی شود یهال

بر خالف ناخودآگاه فردي، ناخودآگاه جمعی در ژرفاي نهاد آدمی و . اما بخش دیگر ضمیر ناخودآگاه، ناخودآگاه جمعی است
هاي درونی بشر است که بر  هها و خواست ها، خواهش هاي بشري، غریزه این بخش از ذهن، شامل تمامی خصلت. از خودآگاه دور است

گویند که متعلق به یک  به ناخودآگاه جمعی، ناخودآگاه کهن و باستانی نیز می. هاي ذهن نهفته شده است هم انباشته شده و در این الیه
 پس به این دلیل که داراي خصلتی ابتدایی است، به آن ناخودآگاه کهن. شخص نیست و اغلب در نزد همۀ مردمان یکسان است

نوستالوژي جمعی در این حوزه بررسی . شود گویند و چون خصلتی عمومی و غیر شخصی دارد، ناخودآگاه جمعی نامیده می می
  .شود می

هر . ها وجود دارد دهد که در همۀ انسان محتویات ناخودآگاه جمعی در همۀ افراد یکی است و زمینۀ روانی مشترك را تشکیل می
کند و یا شاید روزگاري در آن زندگی کرده باشد، در ضمیر  یند یا به صورت ناخودآگاه از آن یاد میب آنچه که بشر امروز خواب می

توان مرزي بین محتوات ناخودآگاه فردي  از آنجا که ناخودآگاه محدودیتی ندارد، پس نمی. ناخودآگاه فردي یا جمعی او حضور دارد
اتی از این گونه باشند که در ناخودآگاه شخصی انسان و هم در ناخودآگاه هایی یا محتوی گاهی ممکن است عقده. و جمعی قائل شد

ها، خاطرات خوش کودکی، یاد عزیزان از دست  خاطرات گذشته، وطن و یادآوري آن، غربت، رویا: جمعی وجود داشته باشند، مانند
  ...رفته و

را براي » صورت ازلی«یا » کهن الگو«یونگ اصطالح . نخستین بار یونگ به ارتباط میان اساطیر و ناخودآگاه جمعی اشاره کرد
این تصاویر به شکل اسطوره، مذهب، خواب، اوهام شخصی و در . اي که در ناخودآگاه قومی بشر جاي دارد، به کار برد تصاویر بدوي

وند با خاطره، تاریخ و در حقیقت نوستالوژي در پی). 26: 1389یونگ، :ك.ر(یابند  هایی در آثار ادبی انعکاس می نهایت در نمود
کافی است با در نظر داشتن این اصل، به . انسان حسرت زده، انسانی آگاه است. کند و این همه بر پایۀ آگاهی است اسطوره معنا پیدا می

ابیات ها و  هاي روح حسرت زده را از وراي سطر ها و گاه مویه گسترة وسیع ادب غنایی، حماسی، عرفانی و معاصر بنگرید تا فریاد
  . بشنوید

گردد و حسرت زدگی را با  نخست به پزشکی بر می»  :ها دو سنت کم و بیش جداگانه در بر خورد با حسرت زدگی دارند غربی
سنت دیگري هم براي تحلیل حسرت زدگی است که . دانند زدگی و نظریۀ طبایع یا اخطالط چهارگانه مرتبط می افسرده جانی یا سودا
هاي عام به نومیدي و  دانست که در برابر هول و هراس یک ارزش اخالقی مثبت براي اشخاص فهیم و حساس می از سدة هفدهم آن را

  ). 250: 1377ترانر،(» برند جنون آمیز پناه می

  ...حسرت یادآوري دوران کودکی، جوانی و . 1ـ1
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واژة کودك به عنوان نماد . شعر معاصر استهاي بارز  همان طور که قبال اشاره شد، حسرت دوران کودکی و جوانی یکی از نمود
: ك.ر(پاکی، سادگی، معصومیت، شور و شادمانی، آرامش، آزادي، مهربانی و صفا در شعر شاعران معاصر به کار رفته است 

کند  مینگرد و خاطرات کودکی و خرد سالی خود را مرور  خود می» عصر طالیی«از نظر لوکاچ، شاعر همواره به ). 89: 1389شریفیان،
اي است تا شاعر زندگی خود را بار دیگر بی دغدغه و به دور  بازگشت به کودکی، آغاز تولد دوباره). 133: 1383یر و لوي، سه:ك.ر(

این بازگشت، نه تنها بازگشت به وابستگی مطلق و برگشتن به دنیایی به دور از هر نوع فساد و . از هر نوع غم و اندوهی شروع کند
همچنان که گفته شد گاه نیز حسرت دوران کودکی با اسطورة بازگشت به . که آرزوي تولد دیگر را با خود داردتباهی است؛ بل

  :بینیم می "درفش کاویان"خورد مانند آنچه در ابتداي  روزگار نخستین و ابتدایی زندگی بشر پیوند می

  دریغ از کودکی، آن دورة آرامش و شادي«

  ...دریغ از روزگار خوب آزادي

  ....کنار بستر من مام

  گفت برایم داستان از روزگار باستان می

  ).17ـ  15: 1377مصدق،(» دریغی دارم از آن روزگاران خوش آغاز سیه فرجام

  بازگشت به آرمان شهر. 2ـ 1

ینده شهر همیشه معطوف به آ تصور آرمان. اي است که در آن به رستگاري برسد هاي بشر، دست یافتن به جامعه یکی از آرزو
گردد  اگر شاعر از وضع موجود ناراضی باشد، در مواردي به گذشته باز می. نیست، همان گونه که نوستالوژي معطوف به گذشته نیست

  .شهر خویش است جوي آرمان و برد و در جست و گاه براي فرار از وضعیت حال به آینده پناه می

باستانی و حتی اساطیري هر قومی است و در هر نسلی، هنرمندانی هاي خاطرة جمعی گذشتۀ دور، روزگار  یکی دیگر از جنبه
توان از آن به عنوان  دهند که می دانند و زندگی سنتی را به زندگی مدرن ترجیح می هستند که عهد باستان را از روزگار خود برتر می

و یا بهشت از دست رفته است که با از دست رفتن اسطوره در واقع بازسازي جهان آغازین . یاد کرد) یا نویسنده(شاعر  »مدینۀ فاضله«
هاي  اي همگانی است و ارزش پس از آنجا که اسطوره خاطره. شود این سعادت، انسان دچار حسی نوستالوژیک نسبت به آن دوران می

. شهري دانست وژیک آرمانهاي بازگشت نوستال توان آن را از مقوله گیرد، می اي با ناخودآگاه در پیوند است و از آن مایه می اسطوره
عالوه بر اخوان ثالث، حمید . ثالث است از جمله شاعرانی که در باب خاطرة جمعی ایران باستان حساسیت خاصی دارد، مهدي اخوان

ترکیب این . بیند آورد و خود را در آن ملکوت گمشده می ، دورة زرین تاریخ قوم خود را به یاد می"درفش کاویان"مصدق نیز در 
گرا  پس مصدق را باید یک شاعر ملی. مین با عشق، احساس و تخیل نوعی رمانتیسم اجتماعی را در شعر مصدق پدید آورده استمضا

او به نشانۀ انتقاد و . شود به شمار آورد؛ شاعري که همچون اخوان، همواره دغدغۀ ایران و آزادي و آبادانی آن در شعرش دیده می
کند که آزادي، آرامش و  هایی یاد می ، با دریغ و حسرت از روز)در دوران شاهنشاهی(تسلط دیو استبداد اعتراض به نابسامانی کشور و 

  :سر زندگی در این کشور حاکم بود؛ و در انتظار انسانی همچون کاوة آهنگر است تا صبح امید و آزادي را به ارمغان بیاورد

  در آن شب از دل از جان«

  ردم ایران به فرمان سپهساالر و کاوه، م
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  ز دل راندند                                                   

  نفاق بندگی و خسته جانی را                

  و بنشاندند                                       

  ).47ـ  46: همان(» ...صفا و صلح و عیش شادمانی را                                              

هاي دوران کودکی  اسطوره در بردارندة آرزو«میان اسطوره و نوستالوژي جمعی پیوندي عمیق وجود دارد؛ اما برخی بر آنند که 
سازد و به آنها اعتقاد قلبی دارد که در  آمیز می هاي خیالی یا توهم هایش چیز هر قوم در دوران پیش از تاریخ حیاتش، از آرزو. بشر است

بدین گونه اسطوره بازمانده یا اثر و رد پاي زندگانی روانی دوران کودکی هر قوم . گردند به صورت اسطوره نمایان میدوران تاریخی 
در کنار پذیرفتن این نظریه، باید اشاره کرد که تمام داستان اسطوره نیست؛ بلکه ). 145: 1377آبراهام،(» و خواب، اسطورة هر فرد است
هاي اولیه به اسطوره اعتقاد قلبی داشتند مثل اعتقاد به خداي باران و امثال اینها و  انسان. انه و اسطوره استگاهی داستان، ترکیبی از افس

ها، زندگی ساده و آشتی با طبیعت بیشتر  در آن دوران. پرداختن به آن، در بردارندة آرزوي بازگشت به کودکی روح جمعی بشر است
شود که زندگی سطحی باالتر از گذشته  موجب می) به عنوان عامل تداعی کننده(نیاي مدرن تخریب و سازندگی انسان در د. بوده است

گیري تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عمیقی در جامعه  هاي دور، باعث شکل داشته باشد و همین عامل نسبت به سنت و گذشته
که در اختیار دارد و طبیعتی را که به تصرف خود در آورده  کرد که با امکاناتی همین طور است انسان قرن بیستم تصور می. شود می

هاي جهانی اول و دوم، نسل  اما دیري نپایید که جنگ. برد تري دارد و در بهشت به سر می هاي اولیه زندگی راحت است، نسبت به انسان
همین عامل باعث شد تا یاس و ناامیدي در . هاي اتمی و شیمیایی، این بهشت برین را از آنها گرفت هاي آدم کشی و سالح کشی، کوره

یا » شهر آرمان«این دوران بر اذهان حاکم شود و شاعران و نویسندگان به روزگار و اعصار کهن بازگردند و از آن دوران به عنوان 
  . خود یاد کنند »مدینۀ فاضله«

این در آمیختگی منظومه با مفهوم «. شود ز میگویی مادر آغا اي از دوران کودکی و قصه حمید مصدق با خاطره "درفش کاویان"
هاي دور یا دوران کودکی یا شادمانی  مادر ـ که نماد وطن است ـ تاکیدي بر نوستالوژي شاعر و گرایش روانی و فکري او به گذشته

  ).  2ـ1: 1380ابو محبوب،(» خودش است و به عبارت دیگر، دوران کودکی و کامرانی قوم ایرانی است

  کودکی، دریغ از«

  ـ آن دورة آرامش و شادي ـ                    

  ). 15: 1377مصدق،(» دریغ از روزگار خوب آزادي    

کاربرد «. هاي سیاسی ـ اجتماعی روز، ارتباطی مستقیم برقرار است آنچه مسلم است، این است که میان کاربرد اسطوره و واقعیت
هاي اجتماعی به روشنی، خطرناك یا  شده است که اظهار برخی از واقعیت ضروري می هاي متاخر هنگامی بیشتر اسطوره حتی در دوره

. طلبیده است هایی که آدمی آرزومند و خواستار حفظ و حراست آنها بوده یا متقابال محو نابودیشان را می واقعیت. محال نموده است
بماند یا بر عکس، اعتراض به واقعیتی یا طغیان بر مناسباتی مطرح  ها از اعتقاد و اعتراض مصون اي از واقعیت هنگامی که الزم آید پاره

، مصدق از اساطیري مانند کاوه، میترا، "درفش کاویان"در ). 208: 1354ستاري،(» شود شان بر عهدة اساطیر نهاده می شود، تبیین
  : استبراي بیان مسائل سیاسی ـ اجتماعی روزگار خود استفاده کرده ... مزدك، اهورا مزدا و
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  ...دل و جانش در آن دم با اهورا بود«

  به سوي آسمان دستان فرا آورد

  ـ یاران همچنین کردند ـ                                          

  ). 42: 1377مصدق،(» نیایش با خداي عهد و پیمان، میترا آورد

هاي از دست رفته، آگاهی، ظلم ستیزي و آزادي  زشهاي نوستالوژي جمعی در شعر مصدق، حسرت به دوران بیداري، ار از نمود
 "درفش کاویان". خورد خواهی در ایران است که با انتقاد و اعتراض به حاکمیت استبداد و سرکوب اندیشه و اظهار عقیده پیوند می

قیام کاوه نیز در نتیجۀ  از نگاه مصدق،. گذشتند حسرت روزگاري است که مبارزان براي رهایی از بند استبداد، از جان خود نیز می
حسرت و آرزوي بازگشت به گذشتۀ پر شکوه ایران بوده است؛ از این رو شاعر براي احیاي آن گذشته و رهانیدن جوانان از بند ستم 

  :کند ضحاك، تالش می

  ـ و کاوه«

  :سکوت خویش را بشکست و این سان گفت

  هاي سال گذشته سال«

  که دلهامان تهی گشته است از آمال

  ها کور اق آرزواج

  چراغ عمرمان بی نور

  ).30: همان(» تن و جانمان، اسیر بند

  ـ از دست دادن یکی از اعضاي خانواده یا دوستی دیرینه3. 1

جور مرگ آن قدر ذهن شاعران معاصر را به خود مشغول . این مورد، یکی دیگر از انواع نوستالوژي در شعر شاعران معاصر است
اند و براي دیگر  ها گاهی عام این مرثیه. شعار این شاعران مربوط به مرگ و مرثیۀ عزیزان از دست رفته استکرده که بخش مهمی از ا

کنند و شاعر براي پدر، مادر، فرزندان، خویشان  و گاهی جنبۀ خاص پیدا می. شوند ها و شاعران و نویسندگان و مشاهیر سروده می انسان
  :کند گفت به حسرت یاد می هایی که برایش داستان می کند و از شب ه یاد مادرش گریه میحمید مصدق ب. سراید و نزدیکان خود می

  فشانم من به یاد مادر ناکام سرشکی می«

جو و شاعرانۀ مصدق در زندگی، گله و شکایت از  روح مهر). 51: همان(» دریغی دارم از آن روزگارانِ خوش آغازِـ سیه فرجام
هاي با مادر  زبان به یاد روز شود تا شاعر براي پیدا کردن همدرد و هم دارد و این تنهایی است که باعث میزمان آشفته و نابسامان حال 

ها و تنهایی  هاي سرکوفته شده، رنج ها، آرزو پس شعر مصدق بازتاب درونیات، عقده. ها با حسرت یاد کند بودن بیفتد و از آن روز
  . دکنن شاعري است که در دل و جان سخت اثر می
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  "درفش کاویان"تحلیل ساختار روایی منظومه . 2

  "درفش کاویان"ـ  خالصۀ شعر 1. 2

 بیزار خوابیدن؛ اما از گیرد میرا خواب فرا  اش خستهچشمان . رود میبه بستر  خوابیدن براي راوي، ساکتشب سرد و  یکدر 
و شب  کرد می زندگیدر آن، در آرامش  که اي دوره. گردد میخود باز  کودکیبه دوران ) رویا( بیداريخواب و  میاندر . است
 ضحاك. بودند ساکت ضحاكمردم در برابر ظلم و ستم  ایرانشهردر . کرد می تعریف برایشرا  کاوه، مادرش، داستان خوابیدن هنگام

 آخرین(از دست ندادن قارن  يبرا کاوه. بودند روییده هایش  شانه رويبر  که کرد می مارهایی ۀو مغزشان را طعم برید میسر جوانان را 
. داند میو سرنوشت  تقدیررا  ضحاكو ظلم  کند میمخالفت  کاوهبا  افکنیاما نفاق . شوراند می ضحاك علیه، مردم را )فرزندش
 بیماز شرم و  افکننفاق . کند میاهرمن بدخو دعوت  علیه اتحادو مردم را به  شود میانجمن بلند  میاناز  پهلوانی صدايناگهان 
اهورامزدا  ستایشبه  کاوهآنگاه . گردند می یار کاوهبا  تر راسخ ایمانو انجمن با  کند می تركمبارزه را  میدان، جمع و رسوایی

 نیزه رويخود را بر  آهنگريچرم  کاوه. رساند یاري ضحاك علیه، آنها را پیمانعهد و  ایندر  که خواهد می میترااز  نیزو  پردازد می
همه  خورشیدو نور  شود میصبح . سازند میآزاد  بندگیو خودشان را از بند ظلم و  روند می ضحاك کاخمن به طرف و با انج کند می

  .خورد میحسرت  بیداري مردمروز فرا رسیدن و در انتظار  کند می گریهمادر مرحومش  یاددر بستر به  راويو  گیرد میجا را فرا 

رسد که کوتاه، ساده، همگانی و شفاهی است و از سویی دیگر به رمان که  ه میاز آنجا که عرصۀ روایت از یک سو به اسطور
گرایان و  مطالعات صورت. رود اي بسیار عالی براي مطالعات ساختارگرایانه به شمار می پیچیده، طوالنی و مکتوب است، عرصه

). 143: 1380ایگلتون،(شناسی را بنیان نهاد  م روایتساختارگرایان در بررسی داستان انقالبی پدید آورد و در حقیقت، دانش ادبی به نا
شناسی دامنۀ فعالیت خود را گسترش داده و از متون ادبی ـ داستانی فراتر رفته و بررسی متون تاریخی،  هاي اخیر، دانش روایت در سال

اما . شناسی شده است و مردم هاي گستردة فرهنگ مذهبی، فلسفی و فیلم را نیز در حوزة مطالعات خود قرار داده و وارد حوزه
این پژوهش . هاي روایتی اساسی و مشخصی تقلیل داد توان به ساختار ها را می ساختارگرایان بر این باور بودند که ساختار تمامی داستان

ساختار «کند تا طرح این شعر را به عنوان یکی از اجزاي تشکیل دهندة آن از نظر آلجیرداس جولین گریماس و دیدگاه  تالش می
از دالیل انتخاب دیدگاه و الگوي این پژوهشگر براي بررسی و تحلیل، یکی این است که کارشان در . بررسی و تحلیل کند» زمانی

شناسی داستان است و دیگر متناسب بودن دیدگاه وي براي تحلیل  ادامۀ کار والدیمیر پراپ و کامل کنندة پژوهش وي در زمینۀ شکل
روایت دست یابد و یک نظام نحوي جهان ) هاي فراگیر الگو(ن هدف گریماس این بود که به دستور زبان جهانی چو. این ساختار است

  ). 108: 1378سلدن،(شمول براي بررسی روایت تدوین کند 

  بر اساس نظریۀ آلجیرداس جولین گریماس "درفش کاویان"ـ تحلیل ساختاري شعر 2. 2

دانست که تغییر وضعیت از حالتی متعادل به  روایت را متنی می«شناس بزرگ روس؛  ل، شک)Vladimir Propp(والدیمیر پراپ 
نامد و این تغییر وضعیت از  می) event(کند، وي این تغییر وضعیت را رخداد  متعادل و دوباره بازگشت به حالت متعادل را بیان می غیر

داند و این پویایی را با  طرح را بخش پویاي روایت قصه می به همین دلیل). 18: 1371اخوت، (» است) طرح(عناصر اصلی روایت 
ها در  هاي قصه در قصه او سی و یک نقش ویژه و هفت حوزة عملیاتی براي نقش. کند مقایسه می) رسد که به نظر ایستا می(شخصیت 

  ).162ـ161و   59: 1386پراپ، : ك.ر(گیرد  نظر می
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او . عصر حاضر است شناسان نشانه ترین برجستهفرانسه از  مقیم لیتوانیایی شناس هنشان، )A.J.Greima( گریماس جولین آلجیرداس
 روایتانواع مختلف  بررسیو ثابت به منظور  معین هایی الگو ۀبه ارائ شناسی روایت زمینۀکه در  ست ساختارگرا شناسی روایت
 گریماس). 63: 1371اخوت،(پراپ استوار نمود  حکایت شناسی ریخترا بر اساس  شناسی روایتانجام داده است و  فراوانی هاي تالش

 اش گانههفت  بندي دستهاو بر خالف پراپ که «. ده استکراعمال  تغییريپراپ نظر داشته و در آن  شخصیت بندي دستهالگو به  ایندر 
از  اندکیتعداد  توان می ، معتقد است کهداد نمی تعمیمو آن را  دید می ها حکایت اینرا خاص  عامیانه حکایتی هاي شخصیتاز 

او عناصر  عقیدةبنا بر ). 163: 1388،احمدي(» آفریدالگوها منطق جهان داستان را  اینو از  یافترا  شخصیت هاي کنش هاي الگو
  :شوند می تقسیم زیر ۀدارند به شش دست یکدیگرکه با  هایی تقابلبر اساس مناسبات و  روایت

  تقاضا کننده، /پیام  ةفرستند)1 

  .دهد میرا به قهرمان انتقال  شناساییاست که موضوع  حسی یا چیزي، کسیستنده؛ فر

  ،پیام گیرندة)2 

  .رود میو به دنبال آن  کند می دریافترا که هدف اوست،  مقصوديعموما قهرمان است که موضوع و  گیرنده

  ،شناساییموضوع )3

  .شود می تعریفقهرمان  براياست که  هدفی

  دهنده، یاري)4

  .به هدف خود برسد کند میاست که به قهرمان کمک  نیروییدهنده،  یاري

  مخالف )5

  .کند می ایجادقهرمان به هدف مانع  رسیدناست که در راه  نیروییو مخالف، 

  .  قهرمان/ شناسنده)6

است،  خاصیدف به ه یابی دست پیدر  اصلی شخصیت« دیگر بیاناست؛ به  روایتمتن ) قهرمان ضد(/شناسنده، قهرمان  نهایتدر 
) گیرنده( گر دریافت یکروال  این. دارد می گسیل ماموریتاو را به ) فرستنده(قدرت راسخ  یک؛ شود می رو به رو حریفبا مقاومت 
 تواناییعدم  یا تواناییتفکر، احساس،  یکانسان باشند؛ بلکه  نبایددهنده و مخالف لزوما  یاري). 152: 1384،مکاریک( »هم دارد

فرستنده . کند ایجاداو به هدف مانع  رسیدندر  یاو به قهرمان کمک و  یابدحضور  روایتدهنده و مخالف در  یاريبه عنوان  تواند می
 براي ها تالشاز  بسیاري ۀوجود دارد و سر چشم ها انسان ۀدر هم فطرياست که به صورت  ذاتی ویژگی یااحساس  یکعموما  نیز

از آنها  شماري نیزو گاه  شوند می دریافت روایت یک، گاه هر شش عنصر در گریماس عقیدةر بنا ب. به اهداف گوناگون است رسیدن
  . حضور دارند

و  آزادي براي نجاتیراه  یافتن یعنیخاص؛  هدفیبه  یابی دست پی، در )روایت اصلی شخصیت( راوي، گریماس نظریۀبر طبق 
 یاریگر نیرويو از  شود میمواجه  بیگانگان؛ استبداد و حریفانمقاومت با  ،به هدف رسیدندر راه . در برابر استبداد است بیداري

را در قالب  اجتماعی وقایعبتواند  کهاست  دلیل این، به نمادین شکلو استفاده از اسطوره به  گیرد میکمک ) آهنگر کاوة ةاسطور(



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٥٤ 
 

 اي عرصهاست و  شفاهیو  همگانی، ساده، کوتاه هک رسد میسو به اسطوره  یکاز  روایت ۀعرص که زیرا. کند بیان اي اسطوره روایتی
  : بنابراین. رود میبه شمار  ساختارگرایانهمطالعات  براي عالی بسیار

 درونیاحساس : فرستنده. 3در برابر ظلم و جهل؛  بیداريراه نجات و  یافتن: شناساییموضوع . 2اول شخص؛  راوي: شناسنده. 1
  . بیگانگاناستبداد و : مخالف نیروي. 6آهنگر؛  کاوةو  راويادر م: یاریگر. 5؛ راوي: گیرنده. 4؛ راوي

با توسل به  کهاوست . دهند می روي برایشاتفاقات مهم داستان  کهاول شخص است  راوي، روایی ۀمنظوم این اصلی شخصیت
؛ پس کند میرا در ذهنش مرور  )کاوهداستان (و خاطراتش  گردد می، از زمان حال به زمان گذشته بر )بستر خواب( کننده تداعیعامل 

و از  شود میمتوسل  کاوه ة، به اسطور)شناساییموضوع (به هدفش  یابی دست براي راويسرانجام . است رواییشعر  این ةاو شناسند
ق با طبندرست م اش زندگی محیطو  راوي موقعیتپس . دارد اي ویژهداستان توجه  این، به گفت برایش می مادرش که هایی داستان میان

  .   ست بجاو  دقیقداستان  ایناست و انتخاب  کاوه شخصیتشرح 

  »ساختار زمانی و زمان غیرخطی«ـ 3. 2

گیري ساختار داستان و متون روایی در زمان است که  ، چگونگی شکل)temporal structure(» ساختار زمانی«منظور از 
هدف اصلی این نظریه، . کار دارد و را نیز با ادبیاتی با بعد مسافت زمانی سردهد و نقد ساختارگ پذیري ساختار را از زمان نشان می تاثیر

بررسی و . یابی به یک الگوي فراگیر و جهان شمول براي داستان و متون روایی است شناساندن هر چه بیشتر آن به جامعۀ ادبی و دست
خطی داستانی با تکنیک بازگشت به گذشته، بررسی  نشان دادن زمان خطی و غیرخطی در داستان، چگونگی ایجاد انحراف از زمان

ها و عناصر مهم در فردیت یافتن شخصیت در ساختار زمانی و رابطۀ ساختار زمانی  رابطۀ بین ساختار زمانی و شخصیت، بررسی تکنیک
  .یه استو سایر متون روایی، از دیگر اهداف این نظر) رمان(با امتداد ماجرا در ذهن خواننده در پایان داستان 

شروعی از میانه و پایان ) یا متن روایی(خورد و ممکن است داستان  در ساختار زمان غیرخطی، روند زمان خطی داستانی برهم می
از » حلقه«پردازد، در هر رفت و برگشت به زمان گذشته و حال، یک  وقتی شخصیت از میانه به بازگویی خاطرات خود می. داشته باشد

ها و متون  نمونۀ آن ساختار داستان. دهد پذیري از زمان نشان می گیرد و این گونه ساختار داستان را در اثر می ساختار داستان شکل
هاي جریان سیال ذهن نیز شخصیت  در رمان. اند استفاده کرده» بازگشت به گذشته«اي است که نویسندگان در آنها از عنصر  روایی

گیري ساختار رمان  باعث شکل) مشخص نبودن زمان خاصی(در افکار خود در بی زمانی گیرد و با سیر  تحت تاثیر زمان قرار می
پس با این . در این نوع ساختار، پایان قطعی وجود ندارد. یابد شود و در چنین زمانی به هویت و فردیت خاص خود دست می می

و زمان و مکان الزم و . زمان کلی و نامعلوم باشد گیرد، هر چند که آن توان گفت که داستان تحت تاثیر زمان شکل می توضیحات می
  . هاي خاص زندگی آن افراد است ملزوم یکدیگرند؛ پس هر داستان بازتاب کنندة زندگی اشخاص خود در دوره

ده شود، از سویی با زمان حال پیوند دارد؛ یعنی موقعیتی برانگیزانن به سه دورة زمانی مربوط می) یا خیال او(هر خاطرة شخصیت 
از سویی دیگر با گذشته مرتبط . گردد می) خاطره و تجربه(هاي مشخص  در زمان حال باعث زنده شدن یکی از آرزو) عامل تداعی(

کند که معموال در گذشته حادث شده است و سرانجام به آینده مربوط  اي را زنده می است؛ زیرا این موقعیت برانگیزاننده، خاطرة تجربه
آفریند که ممکن است آرزوي مورد نظرش  کند یا می کند، وضعیتی را تصور می خصی که خاطره را تعریف میشود؛ زیرا ذهن ش می

، شخصیت در زمان حال و در محیط مادي )یا متون روایی(در ساختار زمان غیرخطی داستان ). 201: 1385،پاینده:ك.ر(تحقق یابد 
اش اشاره  فرد به خاطرة گذشته.  اندازد اش می کننده، او را به یاد خاطرات گذشتهقرار دارد و عوامل تداعی ...) اتاق، خانه، طبیعت و(

شود و در آنجا  و از سطح خودآگاه ذهن به وسیلۀ عامل تداعی کننده به سطح ناخودآگاه ذهن رهنمود می) بازگشت به گذشته(کند  می
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اي که سه برهۀ زمانی گذشته،  پس رشته. یابنداهایش تحقق همچنین آرزو دارد که روی). 28: 1389یونگ،:ك.ر(پردازد  به کنکاش می
شخص در زمان حال، . کند، وضع نامناسب موجود و آرزوي کام نیافته است حال و آینده را همچون یک رشته به یکدیگر متصل می

ل به عامل تداعی کننده، به زمان کند تا با توس او سعی می. برد در محیطی کامال مادي قرار دارد و در وضعیت نامناسب روحی به سر می
خورد ـ به  کند یا افسوس می گردد و با پیوند میان زمان حال و گذشته ـ از طریق تجربه یا خاطره که از آن کسب لذت می گذشته بر

در آن  کهازد خود بس برايرا  شهري آرمان، آیندهتا با ارتباط زمان حال و گذشته به زمان  کند می سعی همچنین .یابد آرامش دست می
 ۀنمون .است نوستالوژي هاي نمودهمان  اینو  .آورد دست میاو به  کهاست  آرامشیاز  دیگر اي جلوه یابند و این میتحقق  آرزوهایش

  . شود میداده  توضیح کهاست  "کاویاندرفش " روایی ۀآن ساختار منظوم

 یاداست تا او را به  عاملی اینقرار دارد و ) بستر خواب( مادي محیطدر زمان حال و در  راوي، "کاویاندرفش " ۀدر منظوم  
و ) بازگشت به گذشته( کرد می تعریفرا  کاوهداستان  برایش که کند میاشاره  ،با مادرش ةاو به خاطر.  بیندازد اش گذشتهخاطرات 

آرزو تحقق  این که) آیندهزمان (د نجات ده بیگانگانرا از دست استبداد و  کشورششود و  پیداآهنگر  کاوةمثل  کسی کهآرزو دارد 
   .یابد نمی

و هر سلسلۀ تودورف مشتمل بر پنج » پایه«رفت برمون از سه  هر پی. شود تشکیل می» سلسله«یا » رفت پی«هر متن روایی از چندین 
. شود پیشنهاد می» حلقه«در زمان غیرخطی، واژة ). 166: 1388و احمدي، 110: 1378؛ سلدن،139: 1383اسکولز،:ك.ر(است » قضیه«

آبستن یک حادثه است و » حلقه«هر . گیرد تحت تاثیر زمان حال و گذشته یا حال و آینده شکل می» حلقه«در این نوع ساختار، هر 
ها و خاطرات شخصیت است که این وضعیت  گر لحظه شخصیت در وضع نامناسب روحی قرار دارد و ناظر بر وضعیتی است که تداعی

چهار «از » حلقه«هر . گیرد ، سامان می)بازگشت به زمان حال(و دوباره به شکلی تغییر یافته ) بازگشت به گذشته(ود ش در هم ریخته می
  :شود که به شرح زیر است تشکیل می» عنصر

  ؛»وضعیت متعادل اولیه و توصیف شخصیت یا محیط اطراف«ـ 1

  ؛»ایجاد دگرگونی با توسل به عامل تداعی کننده«ـ 2

  ؛»و ذکر یا مرور خاطره توسط شخصیت؛ کنش و واکنش شخصیت) یا رفتن به آینده(به گذشته بازگشت «ـ 3

  .»و تغییر در حالت روحی و یا جسمی شخصیت؛ وضعیت متعادل ثانویه) زمان حال(بازگشت به آغاز «ـ 4

ري خاطرات است ـ بر اساس ـ که یادآو "کاویاندرفش " ۀمنظومبراي آشکار شدن موضوع و فهم این نظریه، به تحلیل ساختاري 
  .خطی بیشتر از نوع ذهنی، عاطفی و روحی است کشمکش در زمان غیر. پردازیم همین الگو می

  »)زمان غیرخطی داستانی(ساختار زمانی «بر اساس  "کاویاندرفش " ۀمنظومتحلیل ساختاري . 1ـ 3ـ 2

 وضعیتشرح . داستان ۀمکان وجود داشته است؛ گذشتا ایناز  بیششعر تصور کرد که  این برايرا  متعادلی وضعیت توان می
 این. بیند می کودكخود را ) رویا( بیداريخواب و  میان راوي. یابد میگسترش  داستانی خطیاست که بر اساس زمان  اي مقدمه، راوي

. شود می تشکیل» حلقه« یکاز  "کاویاندرفش " ۀ، منظومنظریه اینبر طبق . شود می روایتدر روند حوادث  دگرگونیحادثه موجب 
  :است زیر» عنصر«حلقه مشتمل بر چهار  اینو 
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را در خود » دگرگونی« یا» اي بالقوه«است که امکان  اي حادثهآبستن  وضعیت اینحاکم است و  پایدار وضعیتـ در ابتدا 1
ممکن  گاهی(است  روانیـ  روحینامناسب  وضعیتدر  که دهد می، نشان شود میارائه  راوي شخصیتاز  که توصیفی. پروراند می

 توصیف شخصیت، روایتقسمت  ایندر . قرار دارد» ماديکامال  محیط«و » زمان حال«و در ) باشد مناسبیدر وضع  شخصیتاست 
هم  شخصیتاول شخص و هم سوم شخص باشد و شرح  تواند میهم  راوي این. دهد میرا گزارش  شخصیت موقعیت راويو  شود می
  .است بیانابل ق گو و گفت طریقبه 

 یاداو به . است بیزار خوابیدن؛ اما از رود میو سرد به بستر  ساکتشب  یکدر  راوي. باشد کلی محیط ایناست  ممکن گاهی
  :افتد می اش کودکیخاطرات 

  ...جنبش بی دریايآرام چون  شبی«

  سرد شب سنگین ساکت سکون

  گیرد می پایان بیگرداب  اینمرا در قعر 

  گیرد میرا خواب  ام خستهدو چشم 

  ).13: 1377مصدق،( »بیزارماز هر خواب  دیگرمن اما 

 وضعیتدر  تغییرموجب  اینو . خود بازگردد ۀبه گذشت راويتا  شود میباعث » بستر خواب«چون  اي کننده تداعیـ وجود عوامل 2
  :شود می اولیه

  بیداريخواب و  میان«

  کوبد می پايسمند خاطراتم 

  ).   14: همان( »کودکیروزگار  سويبه 

و سپس آن را بر زبان  کند می را در ذهنش مرور اش خاطرهابتدا . گردد میکننده به زمان گذشته بر تداعیبا توسل به عامل  راويـ 3
بازگشت به  جايبه  شخصیتممکن است  گاهیمتذکر شد که  بایدنکته را  اینالبته . یابد میدست » خود«آن به  ۀو به واسط. آورد می

  . یابند میتحقق  هایش آرزودر آن  کهخود بسازد  برايرا  شهري آرمانو  بیندیشد آیندهه، به گذشت

و سر جوانان را  کرد میبه مردم ظلم  ضحاك ایرانشهردر . کند می تعریف برایشآهنگر را  کاوةداستان  راويمادر ) ذکر خاطره
. کند میمخالفت  افکنی؛ اما نفاق شوراند می ضحاك علیهدم را مر کاوه. برید میماران بر دوش خود،  غذايبه دست آوردن  براي

و خود را از  روند می ضحاك کاخبه طرف  تر راسخ ایمانبا  کاوهو آنها همراه  کند میبا هم دعوت  اتحادو  دوستیمردم را به  پهلوانی
  . سازند میو ظلم رها  بندگی

که سرنوشتش مشخص و  گردد میکننده، به زمان حال باز  تداعیعامل  بعد از مرور و ذکر خاطره، دوباره با توسل به راويـ 4
و در  ریزد می اشک ،مادر خود در بستر یادبه  راويو  شود میصبح . یابد میتحقق  اي یافتهسامان  وضعیتو  شود میساخته  نیز هویتش
  :خورد میحسرت  بیداريروز فرا رسیدن انتظار 
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  یدگرد میخاطراتم باز  پايسمند خسته «

  بیداريو  رویادر آن  دیدم میو 

  ...هنوز آرام                             

  ... ناکاممادر  یادمن به  فشاندم می سرشکی

  هوشیاريصبح  دریغا                                       

  .)51: همان( »بیداريروز  دریغا                                                       

شروع ) بستر خواب(با توسل به عامل تداعی کننده ) اتاق(اي است که از یک نقطه یا محیط مادي  حادثۀ این منظومه، حلقه  
اي که  پس دیدیم که راوي با خاطره. گردد باز می) اتاق(اش؛ دوباره به همان نقطۀ شروع خاطره  شود و راوي بعد از مرور خاطره می

گردد و  هایی چون بستر خواب به زمان حال برمی چینی گردد و دوباره با زمینه به زمان گذشته بر می کند از زمان حال تعریف می
زمان (شود که بر اساس ساختار زمانی  تشکیل می» حلقه«این منظومه از یک . شوند هاي وي نیز در خالل حوادث ذکر می آرزو

  .گیرد و طرحی مدور دارد شکل می) غیرخطی

اش را به دلخواه بر هم  هاي تازه، ترتیب زمانی شعر روایی یافتن به ترتیب جایی حوادث در پی دست نظومه، به جابهمصدق در این م  
شود  اي که در آنجا داستان آغاز می دهد؛ یعنی شروع از میانه که با بازگشت به گذشته به صحنه زند و نظم جدیدي به آن می می

به ) یا شاعر(عنصري است که نویسنده » بازگشت به گذشته«. گردد باز می) وابیدن راويکودکی و داستان گفتن مادر در هنگام خ(
در بازگشت به گذشته، شخصیت . زند کند و ترتیب زمان خطی را برهم می می) سنت شکنی(وسیلۀ آن از زمان خطی داستانی، عدول 

این . پردازد اش می و به ذکر خاطرات و تجربیات زندگی گردد یافتن به هویت خود، از زمان حال به زمان گذشته باز می در پی دست
باشد در ذهن ... ها، دیدن شی یا تصویري و گو و تواند تداعی آزاد، خاطره، تصورات، گفت عنصر با توسل به عامل تداعی کننده که می

توي هم به تصویر  در هم و تو گیرد و دو دنیاي زمان حال و زمان گذشته را در کنار صورت می) یا متون روایی(شخصیت داستان 
در . پردازد گردد و به ذکر خاطرة بعدي می کشاند؛ سپس با وجود همین عوامل تداعی کننده نیز از زمان گذشته به زمان حال باز می می

ه هم ارتباط خواندن یکدیگر را دارند، ب کل تداعی، فرایندي روانی است که در آن شخص اندیشه، احساس و مفاهیمی را که قابلیت فرا
بر این اساس طرح مدور ترتیب . هاي دیگر است خوانی، محصول شباهت شرایط زمان حال با گذشته یا پیوند این قابلیت فرا. دهد می

این به تاثیر نگاهی بدیع و تازه در . دهد خطی را نشان می زند و زمانی غیر توالی زمان را به مقتضاي روابط علت و معلول آن بر هم می
کند تا زندگی انسان را در دوران  و سعی می) زمان غیرخطی(گزیند  وجه به جزئیات زندگی است که نویسنده یا شاعر آن را بر میپی ت

 .زمانۀ خود به تصویر بکشاند

  

  »درفش کاویان«تحلیل گفت و گو، دیدگاه و توصیف در شعر روایی . 3

کوشد  او می. تاري مکالمه، دیدگاه و توصیف نیز بهره جسته استاز شیوة ساخ "درفش کاویان"مصدق در سرودن منظومۀ روایی 
هاي زنده، گویا و کامال طبیعی، ایجاد زمینۀ حسی و برقرار کردن روابط بین اشیا و  ها، ارائۀ توصیف گو بین شخصیت و تا با ایجاد گفت

پس نکتۀ قابل توجه . خواند بیند نه اینکه می میاشخاص روایت، فضایی داستانی را خلق کند تا این  احساس به خواننده دست دهد که 
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راوي اول شخص و یکی از اشخاص داستان (، عالوه بر ساختار روایی، حضور راویان "درفش کاویان"در مورد روایی بودن منظومۀ 
در روایت ) ر راويماد(مکالمه در این شعر از عناصر درونی روایت است و خود شاعر نیز به عنوان داناي کل . است) »مادر راوي «

شود و این راوي در درون روایت قرار دارد و وقایع و حوادثی را که  این منظومه ابتدا توسط راوي اول شخص روایت می. حضور دارد
انتخاب این زاویۀ دید به این ). 391: 1385صادقی، و میر 69: 1388یونسی،:ك.ر(گوید  گذرد، به خواننده باز می بر روح و روانش می

ل است تا این امکان براي شخصیت فراهم شود تا او بتواند درونیات و حاالت روحی، ذهنی و خلقی خود را براي خواننده بیان کند دلی
  :و به این طریق او را تحت تاثیر قرار دهد

  ...شبی آرام چون دریاي بی جنبش

  سکون ساکت سنگین سرد شب

  گیرد مرا در قعر این گرداب بی پایان می

  ). 16: 1377مصدق،(» گیرد ام را خواب می تهدو چشم خس

. دهد دهد و سپس ذهنیت خود را نسبت به آنچه وجود دارد، شرح می او ابتدا وضعیت و موقعیت خود را براي خواننده گزارش می
روایت قرار دارد و چون این راوي بیرون از صحنۀ . کند شود و او داستان کاوه را روایت می اما در ادامه، روایت به مادر راوي سپرده می

همچنین گاه مفسري است که به نقد احوال و رفتار . گوید گذرد، به خواننده باز می رب النوعی وقایع و حوادثی را که بر اشخاص می
  :دهد پردازد و سپس ذهنیت آنان را نسبت به آنچه وجود دارد، شرح می شخصیت می

  زمانی دور«

  در ایرانشهر    

  همه در بیم      

  ...ها محبوس نفس در تنگناي سینه         

  ها پر بود و لب خاموش فضاي سینه از فریاد            

  و با خشمی خروشان                

  کشت شعلۀ روشنگر اندیشه را ـ می                                                

  ).20ـ  19: همان(» ساخت تر می شب تاریک را تاریک

گو، ذهنیت و افکار درونی خودشان را نسبت به زندگی و  و دهد تا با عنصر گفت ق همچنین به دیگر اشخاص  اجازه  میمصد 
درست همین جاست که ما شاهد تغییر دیدگاه از راوي به شخصیت هستیم و همین . آنچه اتفاق افتاده است، براي خواننده بازگو کنند

شود و نیز حضور راوي سوم شخص و اول شخص را کم  بستر روایی داستان است، می گو باعث کشش فرم شعري که همان و گفت
  :کند رنگ یا محو می

  مرد آزاده،«
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  :سکوت خویش را بشکست و این سان گفت

  هاي سال ـ گذشته سال

  که دلهامان تهی گشته است از آمال

  ...ها کور اجاق آرزو                                      

  ست آیا کسدر اینجا ه

  »که ما با نیست هم پیمان؟

  که،: گروهی عزمشان راسخ

  ).  34: همان(» اکنون جنگ باید کرد                       

   :سراید و نفاق افکن در پاسخ به این اعتراض کاوه چنین سخن می

  بد اندیشی تهی از مهر میهن قلب ناپاکش «

  :صدا سر داد

  اي یاران

  ا نیست جز این سرنوشت ما در این کشورست این همان قضاي آسمان

  ).  34: همان(» چه خواهد کرد با گفتار خود کاوه

بدیهی است که توصیف . گیرد گو و دیدگاه، عنصر مهم دیگر توصیفی است که در خدمت متن روایی قرار می و عالوه بر گفت
را به ) گسترش روایت(ها، این عمل  یط مادي و شخصیتتوان با توجه به مح هاي پروردن روایت است و به وسیلۀ آن می یکی از راه

، شاعر با استفاده از توصیف ابعاد بیرونی شخصیت ـ "درفش کاویان"در منظومه روایی ). 110: 1389سمیعی،:ك.ر(خوبی انجام داد 
  :سازد فراهم می) گذرد آنچه در ذهن شخیصت می(مانند اندام و حرکات ـ زمینه را براي توصیف درونی 

  ر آمد روزگار کودکی س«

  ـ اینک در این دوران                          

  ـ در این وادي                          

  نه دیگر مام

  نه شهر آرام

 ).16: 1377مصدق،(» و من بی مام تنها مانده در دشواري ایام
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این شیوة ترسیم، مشارکت . امروزي است تر از توصیف آن در ساختار داستان البته کاربرد توصیف شخصیت در شعر محدود 
هاي  ها و نمود تواند به بیان حالت همچنین شاعر با توصیف بهتر می. کند تر می خواننده را در خوانش متن و دریافت فضاي عینی پر رنگ

اي شخصیت گیرند و سیم هاي متنوع در ذهن خواننده در کنار هم قرار می این توصیف. صوري شخصیت محوري روایت بپردازد
  .: شود ترسیم می

  اش افراشت به نیزه پیش بند چرمی«

ایمان داشت   نگاه او فروغ فرِّ 

  و بر پیمان بسته ارج بگذارید! کنون یاران به پا خیزید

  عقاب آسا و بی پروا

  !به سوي خصم روي آرید

  ). 22: همان(» به سوي فتح و پیروزي

تواند  شود تا شاعر به تاثیر محیط شخصیت توجه بسیار داشته باشد و این می گیرد باعث می توصیفی که در خدمت روایت قرار می
نمایی و  هاي مکالمه و توصیف در این شعر، به واقع وجود عنصر. بیفزاید "درفش کاویان"بر اعتبار و قابل قبول بودن منظومه روایی 

رود و وجود ساختار روایی به  ایۀ این دو عنصر پیش میهاي نمایشی، بسیار کمک کرده است و بیشتر شعر بر پ بخشی به صحنه عینیت
  . بخشد آن نظم خاصی می

  

  گیري نتیجه

درفش "توان دست یافت که منظومۀ  هاي ساختار روایی، دیدگاه، مکالمه و توصیف به این نتیجه می با تجزیه و تحلیل عنصر
همچنین ساختار روایی این شعر با نظریات . جسته است روایی است و مصدق در سرودن این شعر، از هر چهار شیوه بهره "کاویان

روند . منطبق است که در آن حرکت از آرامش اولیه به اوج و سپس بازگشت به آرامش است» ساختار زمانی«گریماس و دیدگاه 
ین در طرح این شعر چنین ا بر بنا. یابد داستانی در این شعر، منطبق با نظریۀ ساختار زمانی است و بر اساس زمان غیر خطی گسترش می

  :وضعیتی را شاهدیم

بر هم خوردن تعادل و وضعیت ناپایدار با توسل به عامل تداعی کننده                 )    مقدمه(تعادل اولیه و شرح وضعیت شخصیت 
، )مقدمه(در صحنۀ آغازین شعر ). گیرد اي که شکل می پایان؛ وضعیت پایدار تازه(تعادل مجدد              )    میانه) (بستر خواب(

شود و راوي  در این قسمت روایت، شخصیت توصیف می. هاي گوناگون است وضعیت متعادل اولیه حاکم است که آبستن حادثه
  . دهد موقعیت شخصیت را گزارش می

رد که در آن روزگار، ب اش پناه می یابی به آرامش به دوران کودکی برد و براي دست راوي در وضعیت روحی نامناسب به سر می
، از زمان حال به زمان گذشته بر )بستر خواب(او با توسل به عامل تداعی کننده . کرد مادرش داستان کاوه را برایش تعریف می

کرد و سر جوانان را براي به دست آوردن  شهر ضحاك به مردم ظلم می در ایران. کند گردد و داستان کاوه را در ذهنش مرور می می
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شود و وضعیت نامتعادلی بر روایت حاکم  اي این آرامش دستخوش تغییر می اما ناگهان با بروز حادثه. برید اران بر دوشش، میغذاي م
کند و ظلم ضحاك را  خواند، اما نفاق افکنی به او اعتراض می کند و مردم را به پیکار می کاوه بر علیه ضحاك شورش می. شود می

کشاند و آنان خود را از بند بندگی و ظلم آزاد  ه با کمک پهلوانی، مردم را به سوي کاخ ضحاك میکاو. داند تقدیر و سرنوشت می
حرکت و روند داستانی . شود هاي شخصیت را شامل می دهد و کنش و واکنش ها، میانۀ روایت را تشکیل می ذکر این حادثه. سازند می

راوي با توسل به عامل تداعی . شود د و سرنوشت شخصیت در آن مشخص میده اي تغییر شکل می شعر، به وضعیت متعادل سامان یافته
خورد و در انتظار روز بیداري و ظهور کاوة دیگري که  گردد و بر آن روزگاران افسوس می کننده، از زمان گذشته به زمان حال بر می

  .کند بتواند کشور را از دست استبداد و بیگانگان نجات دهد، با حسرت یاد می

اي و سطح دیگري است که وقایع اجتماعی ـ سیاسی دوران شاعر را به  شعر روایی داراي دو سطح ظاهري و ساختاري اسطوره این
گردد و این بازگشت، به دلیل وضع نامناسب زمان حال است؛  مصدق در این شعر به اعصار کهن و اسطوره باز می. کشاند تصویر می

که مخالف (شود و مهمترین آنها، از دست دادن مادرش و حکومت استبدادي  متحمل میاي که  پی در هاي پی یعنی همان شکست
ها، یاس و ناامیدي را بر روح و روان  این شکست. هاي آنان در امور کشوري است و حضور بیگانگان و دخالت) اندیشه و آزادي است

کند و  یاد می... هاي چون اهورامزدا، کاوة آهنگر، میترا و مصدق در بازگشت به دوران طالیی باستان، از اسطوره. کند مصدق حاکم می
دارد و او براي یافتن آرامش، به  ها، روح سرکش او را راضی نگه نمی حتی متوسل شدن به این اسطوره. خورد بر آن دوران افسوس می

. برد دوران کودکی پناه می
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268  

 اي و ساختارهاي خرد و کالنتعامل نگاشت طرح واره

 نیشابوري الطیر عطارگیري داستان کالن در منطقبراي شکل
 

  1لیال  صادقی

  چکیده

رود  کار می هاي ساختاري به ها و نظام ها، رابطه ي نگاشت قیاسی است که براي یافتن شباهت بخشی از شعرشناسی شناختی مبتنی بر نظریه
ي  هاي مختلف ساختارهاي کالن است، به مثابه داستان کالن که به معناي ساختارهاي کلی و مشخصه). 1997؛ فریمن 1995هولیوك و تاگارد (

صادقی، (زند تا داستانی ناگفته را به وجود بیاورد  ي عناصر شناختی و متنی به هم پیوند می واسطه اي است که ساختارهاي از هم گسسته را به  الیه
2011.(  

اي را در ساخت جهان متن منطق الطیر، اثر عطار نیشابوري، با رویکرد  واره کاربردي و طرح  نگاشت فرافکنی، نقش هاي مختلف این مقاله نقش
اي در  واره  ي نگاشت طرح واسطه به “ کثرت و وحدت”هدف این مقاله این است که نشان دهد چگونه مفهوم . کند شعرشناسی شناختی بررسی می

ي متن با این  مطالعه. شود می“ داستان کالن”گیري  کند و منجر به شکل الطیر عمل می منطق) 1980وندایک، (ن گیریی ساختارهاي خرد و کال شکل
هاي مفهومی ایجاد کند و بسیاري از اختالف نظرهاي موجود  ي نگاشت واسطه تواند ابزار مناسبی براي تحلیل متن و ساختارهاي آن، به  رویکرد می

  .نتفی کنددر تحلیل ساختار اثر را م

  

  

 اي، داستان کالن واره جهان متن، شعرشناسی شناختی، نگاشت طرح :هاکلید واژه

                                                        
 دانشجوي دکتري زبانشناسی، دانشگاه تهران ١
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  مقدمه. 1

ها در گفتمان  ي جمله ساختار خرد به اجزاي یک اثر و زنجیره. ها داراي دو ساختار خرد و کالن هستند ، پدیده)1980(دایک  ي ون بنا به گفته
ي نگارنده، در اثر تعامل میان این  به عقیده. شود االتر به پردازش اثر که پیرنگ یا مفهوم کلی اثر را شامل میپردازد و ساختار کالن در سطحی ب می

براي ساخت داستان کالن، فرایندهاي قیاسی مختلفی از جمله نگاشت . شود نامیده می“ داستان کالن”شود که  دو ساختار، ساختار دیگري ایجاد می
هاي اثر شکل  هاي ساختار دیگر نگاشت شود و داستانی ناگفته از ارتباط میان سازه هاي یک ساختار بر سازه کند که سازه اي عمل می  نظام به گونه

   .بگیرد

عمل ) ها و ساختارها ها، رابطه درك شباهت(  نگاشتي متفاوت  فرایندهاي قیاسی به سه شیوه) 1997(و فریمن ) 1995(تاگارد  - ي هولیوك  به عقیده
در  3” نگاشت نظام”کنند و به ندرت به بررسی استفاده می 2“اي نگاشت رابطه”و  1“نگاشت ویژگی”هاي خود از  منتقدان ادبی عموماً براي تحلیل. دکنن می

ر امیلی نخستین کسی است که چگونگی کارکرد نگاشت نظام براي تحلیل آثار ادبی را در آثا) 1999، 1997(اما مارگاریت فریمن . روند آثار ادبی می
صادقی نیز در دو مقاله، . تواند ساختارهاي طرح واره اي یک اثر ادبی را نشان دهد دهد و اینکه چگونه این نگاشت، می دیکنسون و سیلویا پالت نشان می

  . کند از این شیوه استفاده می)  1391(و دیگري شعري از احمد شاملو ) 2011(یکی در تحلیل رباعیات خیام 

اي از  ي الیه پردازد، بلکه به مثابه هاي ساختارهاي کالن با استفاده از نگاشت نظام  می ه تنها به ساختارهاي کلی و ویژگیداستان کالن ن
شوند و داستانی  ي برخی مفاهیم انسجامی، بینا متنی، پیرا متنی و برون متنی به یکدیگر متصل می اي است که به واسطه ساختارهاي از هم گسسته

الطیر، مسبوق به سابقه است که در آن یک داستان   وجود چنین ساختاري در ادبیات کالسیک ایران، مانند ساختار منطق. دهند کل میناگفته را ش
هاي متفاوت ساختار مشابهی است که متناسب با  ساختار روایت مرغ. شود هاي مختلف ایجاد می هاي متکثر مرغ واحد به نام سیمرغ از روایت

  . ي مورد نظر، صرفاً عناصر واژگانی یک قاب جانشین عناصر واژگانی قاب دیگر می شوند ی، معنایی و یا اسطوره اي پرندهویژگی هاي آوای

پردازند که در آن قرار است سی پرنده به مقصد سیمرغ  کنند و به طی طریقی می الطیر، پرندگان از میان خود پادشاهی انتخاب می  در منطق
تمام اجزاي . ها نیست شوند که سیمرغ چیزي جز خود آن بینند و متوجه می رسند، تصویر خود را در دریاچه می غ به قاف میوقتی این سی مر. برسند

که مجازاً ) مرغ و نه سی(ي بلند به نوعی براي رسیدن به انتهاي داستان با هم انطباق دارند و کل روایت داستان از روایت هجده مرغ  این منظومه
کند که همان داستان  هاي گسسته از این مرغان، روایتی یکپارچه از سیمرغ را ترسیم می گیرد و در واقع روایت مرغ هستند شکل می ي سی نماینده

  .دهد کالنی است که کل روایت شعر را شکل می

هاي نظام موجود در  ي میان نگاشت از رابطهدهد و آنچه  ي این پژوهش، این است که نگاشت نظام در ساختار خرد و ساختار کالن را به هم پیوند می فرضیه
قابل خوانش است و این ) سیمرغ شدگی(ي قاب کلی اثر  دهد که به مثابه آید، یک نگاشت نظام کالن به دست می دست می ساختارهاي کالن هر روایت به

هاي نظام موجود  ي میان نگاشت در واقع، داستان کالن از رابطه .اي به نام داستان کالن ایجاد شود شود که مقوله پذیري ساختار کالن باعث می خوانش  ویژگی
 180: 1387 صادقی، . ك.ر(ي ابزارهاي سکوت  گیرد و داستانی ناگفته را به واسطه شود که در ذهن خواننده شکل می هاي مختلف یک اثر ایجاد می در روایت

  . دهد از جمله سکوت تضمنی در سطح کالن شکل می) 80: 1389و 

  

  پیشیه مطالعات .2

ذکر مخاطره و مهالک روح سالک که به رسم متداول قدما از آن به طیر ”اي عرفانی است و  حماسه، اثر عطار نیشابوري، به نوعی )1177(منطق الطیر 
طالعات به بررسی مفهومی اثر از برخی م. هاي مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است تاکنون این اثر از  دیدگاه. است) 126: 1362کوب،  زرین(“ تعبیر شده

                                                        
1 Attribute mapping  
2 Relational mapping 
3 System mapping 
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؛ رضی و 1387؛ خسروي، 1384؛ چهرقانی، 1389؛ فدوي و دیگران، 1386منش،  نیک(اند  هاي نمادین آن تأکید کرده اند و بر جنبه دیدگاه عرفانی پرداخته
گیر، راهنما  قالب سه نوع بهانه را در پرندگانان مثال، به عنو. اند هاي مختلف پرندگان به دست داده هایی در باب شخصیت بندي و تقسیم) 1389اکبرآبادي،  

مرغ   دهند؛ نظامی که سرانجام، بنا به خاستگاه عرفانی اثر، در هیأت سی  اند که هر یک در ارتباط با یکدیگر نظامی چندگانه را شکل می و سیمرغ تقسیم کرده
    ).31: 1389رضی و اکبرآبادي، (شود  به آمیختگی منتهی می

ي آن با حمامه المطوقه  الطیر عطار با رساله الطیر غزالی، ابن سینا، سهروردي و نیز حتی مقایسه ي منطق مطالعات با رویکردي تطبیقی به مقایسه برخی
مرندي و دیگران، (، کمدي الهی )1390؛ کوپا، 1389کوپا و دیگران، (و یا با آثار غیر ایرانی مانند جاناتان مرغ دریایی ) 1384فضیلت، (کلیله و دمنه 

  .اند پرداخته) 1387محمدي، (ي فنیکس  و منظومه) 1384واردي، (، سفرهاي اودیسه )1385

رضی و اکبرآبادي، (گشاید  اي براي خوانش آن می پردازي بر این اثر انجام شده است که نگاه تازه هایی هم از منظر داستانی و روایت همچنین بررسی
کند و سرانجام، نوعی  هدهد در مواجهه با سیمرغ، آوایی مشابه با آواي دیگران پیدا می، )1389(ه ي رضی و اکبرآبادي به عقید). 1384؛ طاهري، 1389

دهد مبنی بر اینکه  اما او در جایی دیگر، نظري متناقض می). 33: 1389رضی و اکبرآبادي، (دهد  فروپاشی در شخصیت استعالیی هدهد، سی مرغ، رخ می
گراي  همین امر، غایت وحدت .معرفت نهایی از خود دست یابند توانند به می) دیگري(در مواجهه با سیمرغ ) هاي مختلف من(رندگان هرکدام از این پ

می دهند؛ نظا  او بر این باور است که هریک از پرندگان در ارتباط با یکدیگر نظامی چندگانه را شکل می ).31:همان(کند  عرفان را در منطق الطیر تأیید می
  ).31: همان(شود  مرغ به آمیختگی منتهی می  که سرانجام، بنا به خاستگاه عرفانی اثر، در هیأت سی

اند مبنی براینکه انتخاب هدهد به عنوان رهبر به صورت قرعه هیچ  ، نگاهی انتقادي به ساختار این اثر داشته)1384(همچنین برخی مانند طاهري 
ت عقالنی ندارد و آن کس که از طریق قرعه صاحب حقی می شود چه اشکال اول  :اسی استتبیینی ندارد و داراي سه اشکال اس جی آن که قرعه ح

ي  در روند منطقی، رابطه ،مربوط است به ساختار داستان که بین حوادث آناشکال دوم ). حجیت عقالنی قرعه(بسا فاقد شایستگی عقالئی باشد 
مربوط است به یکی از مبانی مهم فکري اهل تصوف که پیر و شیخ هرگز با انتخاب  اشکال سوم). ارياشکال ساخت(علّی و معلولی وجود دارد 

همچنین او بر این عقیده است که اگر مرغان ). 100: 1384طاهري، ) (اشکال محتوایی(رسد  سالکان، آن هم به حکم قرعه، به مقام مرشدي نمی
  ).110: همان(ها  مطرح شود  یص و عیوب آنبایست نقا مقامی برابر احراز کرده باشند، نمی

رسد و تکثر صداي مرغان به یک  اما در این مقاله، برآنیم که نشان دهیم که چگونه این اثر از لحاظ ساختاري به وضعیت سیمرغ بودگی می
ي تعامل نگاشت نظام و ساختار  واسطه الطیر مطرح شده است، چگونه به ي ایرادهایی که بر ساختار منطق همچنین همه. شود صداي واحد تبدیل می
  .کالن قابل تبیین است

  

  گانه هاي سه  نگاشت. 3

هاي شمایلی مورد نظر پیرس اشاره  و تقریباً به همان  نشانه) 255: 1998فریمن، (نگاشت ویژگی یا سطح اول که درك شباهت میان اشیاء است 
ي ادغام فوکونیه، این   شود، اما بر اساس نظریه ز یک قلمرو به قلمروي دیگر منتقل میمشابه ا  ي قلمروهاي مفهومی، ویژگی براساس نظریه. دارد

این نوع نگاشت، در ). 9: 1997فوکونیه، (نگاشت شود “ بخشی از ساختار یک قلمرو بر قلمروي دیگري”دهد که  نگاشت وقتی رخ می
شمار  هاي استعاري و مبنی بر شباهت موجود میان چند پدیده به ه همان نگاشتشود ک نامیده می 1“فرافکنی  نگاشت”شناسی فوکونیه و ترنر،  اصطالح

شود، اما در  ي قلمروها، یک مفهوم از قلمروي اولیه به ثانویه منتقل می ي قلمروها و ادغام در این است که در نظریه تفاوت نگاشت در نظریه. آید می
کار  اي از این نگاشت در تکلم و تفکر هر روزه به گونه. به فضاي دیگر منتقل شوند) قلمرو(ا توانند از چند فض ادغام، یک یا چند مفهوم همزمان می

  ). 18: همان(اي از آن که تازه است، استعاره نام دارد  رود و گونه می

                                                        
1 Projection   



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٦٧ 
 

اورت است که بنا به تعریف ي علی معلولی یا مج براساس رابطه) 255: 1998فریمن، (ي میان اشیاء  اي به معناي درك حساسیت رابطه نگاشت رابطه
دهد و آن را   تواند به دلیل نوعی مجاورت به همتاي خود در خالل فرافکنی شبیه شود که این به نوعی همان مفهوم مجاز را توسعه می فوکونیه، یک هستی می

ي  هاي دو پدیده اورت یکدیگر و متناظر با مشخصهدر این نوع  نگاشت، دو قلمروي مرتبط در مج). 11: 1997فوکونیه، (نامد  می 1“نقش کاربردي  نگاشت”
  .اي پیرس در ارتباط هستند هاي نمایه اي با نشانه شوند و به گونه ي نقش کاربردي بر یکدیگر نگاشت می واسطه  دیگر، به

هولیوك و (کنند  جاد میتري ای هایی است که ساختار انتزاعی ي روابط پدیده واسطه نگاشت نظام، به مفهوم بازشناسی الگوهاي موجود به
کند  شود، وقتی عمل می نامیده می 2“اي واره نگاشت طرح”شناسی فوکونیه،  این نوع نگاشت که در اصطالح ). 255: 1998، فریمن، 1995تاگارد 

هاي نمادین مورد  ا نشانهکه این ب) 11-9: 1997فوکونیه، (کار رود  ي عام، یک قاب یا الگو براي ساخت یک موقعیت در بافت به واره که یک طرح 
شوند که به  ساخته می) lCM(ي الگوهاي آرمانی شناختی  واسطه ، فضاهاي ذهنی به)4، بخش 1987(به نقل از لیکاف . نظر پیرس مرتبط است

هاي الگوي  یک الگو به سازه هاي تر، این نوع نگاشت به انتقال متناظر سازه به بیان دقیق. اي است واره اي نگاشت طرح ي فوکونیه این به گونه عقیده
هاي مختلفی  ي این ساختارها که از قاب یک شعر ممکن است از ساختارهاي موازي یا متداخل یا همزمان شکل بگیرد که همه. شود دیگر گفته می
در منطق الطیر یک به یک  در این مقاله بر آن نیستیم که نگاشت هاي سه گانه را. شوند اند، روي هم رفته نگاشت نظام نامیده می شکل گرفته

بلکه هدف این مقاله آن است که نشان . مشخص کنیم که امري توصیفی به شمار می آید و همچنین بر آن نیستیم که ساختار خرد اثر را تحلیل کنیم
اشت نظام در یک اثر ادبی دهد چگونه ساختار کالن در داستان هاي مختلف باعث ایجاد داستان کالن می شود و برآیند تعامل ساختار کالن و نگ

  چیست؟ 

 

  الطیر تعامل ساختار کالن و نگاشت نظام در منطق.  4

ها داراي الگویی یکسان است و تنها  ساختار حکایت. بیت است 15حکایت فرعی است که میانگین تقریبی هر حکایت  196داراي الطیر  منطق
ي  ي دید اصلی در همه ت حرکت روایت از چند بودگی به یکی بودگی است و زاویهسم. کنند هاي دخیل در ساخت شخصیت در هر یک تغییر می سازه

شوند، تکثر صداها و نمودهاي مختلف یک شخصیت  ي دید اصلی خاموش می ي دیدهاي فرعی دیگري که تحت تأثیر زاویه ها یکی است، اما زاویه داستان
ي اصلی اثر تبدیل کرده است که در  م زمان خود برخی ساختارهاي مرسوم را به بخشی از پیکرهاین اثر از لحاظ ساختاري، بنا به رس. کنند را بازنمایی می

ي چهار  اي با ستانش پروردگار و همچنین نعت پیامبر و حکایاتی درباره از آن جمله مقدمه. ي کلی اثر داراي اهمیت است خوانش آن و ترسیم طرح واره
  . خلیفه است

اي  آن آغاز کردن شعر یا نثر با کلماتی زیبا و ساده و روشن است که با اشاره“و شود  ساختاري با براعت استهالل شروع میي اصلی اثر از لحاظ  پیکره
از خالل این  ).3علوي مقدم، دایره المعارف اسالمی(” ي آن را در یابد به اصل مقصود رهنمون باشد، چنانکه خواننده ادامه - و نه بتصریح  - لطیف و متناسب 

شود که البته به آن دلیل که این خالصه قرار است با بیانی زیبا و دلنشین بیان شود، صرفا  ي اثر به صورت خالصه در آغاز داستان بیان می عت، درون مایهصن
اثر در این بخش و همچنین  اي پردازد و از لحاظ انعکاس مفهوم داستان در ساختار حائز اهمیت است که البته نگاشت نظام یا طرح واره به بیان مفهومی نمی

براعت استهالل صنعتی است که قابل پیش بینی بودن اثر را برخالف ویژگی آثار امروزي که داراي عدم . در مقدمه همانند نگاشت نظام کل اثر است
گیرد،  ه و مسیري که اثر در آن شکل میماند، بلکه را دهد و مخاطب در انتظار چگونگی پایان اثر نمی قطعیت و پایان غیرقابل پیش بینی هستند، شکل می

شود، در  چراکه مرغان در طول سیر و سلوك قرار است به کیفیتی دست یابند که یکی شوند و این کیفیت در مسیر راه ایجاد می. گیرد کانون توجه قرار می
  .گیرد ي اثر با ساختار اثر در هماهنگی قرار می نتیجه درون مایه

                                                        
1 Pragmatic function 
2 Schema   
3 http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=866 

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal
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شوند که  بیت است که هر پنج بیت به یک پرنده اختصاص دارد و بدین صورت سیزده پرنده در مقدمه معرفی می 65داراي  پس از مقدمه، آغاز کتاب
ي سیمرغ با  هاي تشکیل دهنده شمار بیت. شوند ي پایانی، یعنی مرغ زرین یا سیمرغ تبدیل می به یک پرنده) به صورت مجازي از سی پرنده(دوازده پرنده 
ي سی مرغ هستند، و تصویر هر مرغ در پنج بیت  حکایت دوازده مرغ که به صورت مجازي نماینده. یکی است، اما ساختار آن متفاوت است ها دیگر پرنده

دوازده مرغ استعاره از . شود شود به صورتی که ساختار روایی هر مرغ براي مرغ دیگر با جایگزینی عناصري مرتبط در هر پنج بیت تکرار می ارائه می
  .یکسان هستند) ي حق سایه(به جز روایت آخر ) سالکان(ها  ي روایت ي حق است که ساختار همه لکان و مرغ آخر استعاره از سایهسا

ي مرغی که مرغ آغازین و پایانی  ي اصلی به واسطه شود و گویی پیوند سرآغاز با پیکره پس از پایان یافتن سرآغاز، روایت داستان با سیمرغ آغاز می
. شود که همگی داراي ساختار مشابهی هستند پس از پایان حکایت سیمرغ، حکایت دیگر پرندگان آغاز می). 1شکل  - 1.ش. ك.ر(گیرد  کل میاست، ش

ی از یک. دهند ي اثر را شکل می ها نرفته بود، ساختار روایی پیکره تر ذکر آن ي دیگري که پیش اي که در سرآغاز ذکر شده بودند و پنج پرنده پنج پرنده
با توجه به . ي اثر است ، به ساختار منطق الطیر عدم به کارگیري هر دوازده مرغی که در سرآغاز معرفی شده بودند، در پیکره)1384(انتقادات طاهري 

شود که همان  ده میمشاه“ کثرت در وحدت”ي  کشد، درون مایه که ساختمان اثر را به تصویر می) نظام(اي  ساختار اثر و با نگاهی به نگاشت طرح واره
  . ي داستان است درون مایه

اي در ثناي پیامبر و چهار خلیفه و همچنین به کارگیري  هاي فرعی بسیار، وجود مقدمه پس تفاوت مرغان سرآغاز با مرغان پیکره، وجود حکایت
رسد که تفاوت نام مرغان سرآغاز با  به نظر می. اردي اصلی د ها، بازنمایی تکثري است که یک درون مایه ي این روایت ساختار کالن یکسان براي همه

شود که خواننده با  کند و باعث می نخست اینکه براي بازنمایی تکثر، چنین تمهدیدي به تنوع و تکثر و فراوانی اشاره می: پیکره، دو علت اصلی داشته باشد
صعوه، بوتیمار، هماي، بط و (هاي ناآشنا  ها اشاره شده بود و برخی نام ل بدانکه در براعت استهال) بلبل، طوطی، باز، کبک و طاووس(برخی نام هاي آشنا 

ماند و به  اش بازمی رود، خود از هدف اصلی ي اثر به کار می با چنین تمهدیدي، براعت استهالل که براي ترسیم دورنماي درون مایه. مواجه شود) کوف
ها  وسیچه، کبوتر، دراج، تذرو، قمري و فاخته تنها در براعت استهالل حضور دارند و عدم ذکر نام آنشود، چرا که هدهد، م ي اثر تبدیل می بخشی از پیکره

  . شود تر اثر می ي اثر، باعث تکثر بیش در پیکره

که به سیمرغ شود که هفده مرغی  اي ازکل اثر باشد، باعث می هاي ذکر نشده در براعت استهالل که قرار است جلوه علت دوم این است که حضور نام
ها در براعت استهالل هستند و این  ها در پیکره و برخی نام چرا که برخی نام. در نظر گرفته شوند“ سی مرغ”ي شوند، به صورت مجازي به مثابه تبدیل می

به عنوان سکوت ) 73، 1389 صادقی،. ك.ر(اند ولی حضور دارند که بنا به فرض خواننده  هاي دیگر نیز ذکر نشده آید که برخی نام استدالل پیش می
هاي  شود و بازنمایی تکثر به شیوه پذیر می یابد، اثر خوانش ي این تمهید خواننده نقشی فعال در بازسازي اثر می به واسطه. شوند ساختاري حذف بازسازي می

  .شود متفاوت انجام می

  :قید براي مرغ/ ي خوش آمد، نام مرغ، صفت  مهکل: ي معناي اصلی شکل گرفته است مصراع اول در براعت استهالل از سه سازه

  هادي شده +  اي هدهد +   مرحبا

  موسی صفت +  اي موسیچه  +  خه خه

  طوبی نشین +  اي طوطی +  مرحبا 

  خرامان در خرام +  اي کبک +   خه خه

  . و الی آخر

ي معنایی اصلی شکل گرفته است  گوید و از سه سازه خن مینیز به همین منوال، مصراع اول از ورود مرغان س) به بعد 749بیت (ها  در حکایت
  :و در واقع متناظر با مصراع اول براعت استهالل است

  با دهان پر شکر +   آمد+  طوطی 
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  در رسید +  بس خرم خرامان +  کبک

  مست مست +  درآمد +  بلبل شیدا 

  زرنگار +  آمد +  بعد از آن طاوس 

  زسر فرا+  پیش جمع آمد +  باز 

  برون آمد ز آب +  به صد پاکی +   بط

  سایه بخش+  هماي +  پیش جمع آمد 

  بوتیمار پیش +  زود +   پس درآمد

  اي  چون دیوانه+  آمد پیش +  کوف 

  دل ضعیف و تن نزار+  آمد +  صعوه 

  : شوند هاي زیر با الگوهایی یکسان بیان می هاي بعدي به ترتیب درون مایه در مصراع

  . ي مرغ براي نپیوستن به سیمرغ، پاسخ هدهد ز زبان راوي، توصیف مرغ از زبان خود مرغ، بهانهتوصیف مرغ ا

شود و همانند براعت استهالل تنها ساختار حکایت سیمرغ است که با  ها بیان شده اند، تکرار می این الگو براي هر ده مرغی که در حکایت
هاي براعت استهالل و  دیگر وجود دارد و حکایت حکایت به صورت متناظر براي حکایت هاي روایت در هر سازه. ي مرغان متفاوت است بقیه

  اي نگاشت مفهومی اثر بر  خورند، که این به گونه ي حکایت سیمرغ به هم پیوند می ي اثر به واسطه پیکره

.ساختار اثر است
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  نگاشت نظام در منطق الطیر -1شکل 
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به سیمرغ ) حکایت هاي متکثر(اي از تکثر هستند، با ورود سیمرغ که محور اصلی داستان است و پیوستن سی مرغ  ها که جلوه ي این حکایت همه
شود و همان نگاشت یک قاب  شوند که این تبدیل تکثر به وحدت در ساختار کلی اثر دیده می تبدیل می) 2.ش. ك.ر(، به روایتی واحد )درون مایه اصلی(

  . شود بر قاب دیگر تلقی می

هاي به  ي سازه دهد، و از آنجایی که این ساختار، با چیدمان همه ، ساختار این منظومه را شکل می“وحدت”ي  واره بر طرح“ تکثر”ي  نگاشت طرح واره
هم از لحاظ توان گفت که داراي داستان کالنی است که روایت سیمرغ را هم از لحاظ کالمی و  کار رفته در ساختار خرد و کالن در تعامل است، می

اي از وجود حق است و هر آنچه که به صورت  کشد و بر اساس این داستان ناگفته، همه چیز چه در صورت و چه در معنی جلوه ساختاري به تصویر می
باشند، به یک هدف ها، پیامبران، امامان، مذاهب و غیره همگی در صورتی که محور مرکزي هستی را در خود داشته  شود، از جمله خلیفه کثرت مطرح می

به طوري که ساختار کالن در هر روایت، بازنمایی این تکثر در عین وحدت است و . هاي متکثر حقیقتی واحد هستند ها جلوه ي آن رسند، چراکه همه می
  .دهد، نگاشت نظام است آنچه این ساختارهاي کالن را به هم پیوند می

شود و هفده روایت متکثر از هفده پرنده دیده  دیگر نیز متناسب با فضاي روایی آن پرنده ساخته می هاي حکایت هر پرنده در مقدمه براي پرنده سازه
کند، قاب سیمرغ  ها را روایت می ، چرا که صداي واحدي که این حکایت)1بخش خاکستري شکل . ك.ر(شود که البته این تکثر در عین وحدت است  می

ه روایت آخر خود روایت سیمرغ است و این نشانگر این است که کالم آخر و وضعیت آخر در قاب سیمرغ کند که البت شدن و یکی شدن را ایجاد می
خاستگاه عرفانی و شهودي منطق الطیر، معنا و مفاهیم خاصی از جمله وحدت، تکامل، رسیدن به ، )1389(ي رضی و اکبرآبادي  به گفته. دهد شدن رخ می
  ). 22: 1389رضی و اکبرآبادي، (تکثرگرایی و مرکززدایی دارد  تر از آوایی در بافت عرفانی، ارزشی بیش رو، تک ز ایناست؛ ابه آن داده ...  حقیقت غایی،

و “ کثرت، مرغان هستند”ي  دانند، در نتیجه درون مایه ي منطق الطیر را رسیدن به حقیقت غایی می تر پژوهشگران، درون مایه چنانکه به اتفاق بیش
هاي فرعی بسیار در محور سیمرغ شدن روایت شوند که این محور اصلی در  شود حکایت ، بر ساختار اثر نگاشت شده و باعث می“توحدت، سیمرغ اس”

شود و پس از شنیدن صداهاي متکثر متفاوت،  شود، به طوري که صداي هدهد در خالل داستان این محور اصلی را متذکر می طول داستان مشاهده می
  . کند ها را به صداي مرکزي داستان، یعنی دعوت به سیمرغ شدن، هدایت میصداي هدهد این صدا

دهد و وحدت را به صورت به کار بردن الگوهاي ثابت  هاي متفاوت و بسیار نشان می اي در این اثر، تکثر را به صورت روایت نگاشت نظام یا طرح واره
ساختاري متفاوت برخوردار است، چرا که خود محور اصلی داستان است، بقیه عناصر همگی از آنجایی که تنها سیمرغ است که از . هاي مختلف براي سازه

 .داراي ساختاري واحد هستند که به تکثر در عین وحدت داللت دارند

  

  

  

  

  

  

  مرغیک مرغ                                                                                                     سی 

  

  

 خلیفه ها
 مرغان

 عذرها و حکایت ها وادي ها
 حکایت ها
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  ساختار منطق الطیر -2شکل 

  

ي  گفت و گوي پرندگان به مثابه”اند از  ها عبارت ترین آن گیرند که مهم اي بسیاري در اثر شکل می هاي ویژگی و رابطه ، نگاشت2براي رسم شکل 
ها  حکایت”، “ي حق است ي سایه سیمرغ به مثابه”، “ستندي سالکان ه پرندگان به مثابه”، “ي موانع سفر هستند ها به مثابه وادي”، “عزم راه به سوي سیمرغ است

  .و غیره“ ي تکثر یک درون مایه هستند به مثابه

کند، بافت اثر است که منجر به ایجاد داستانی ناگفته،  هاي نظام مختلف هر داستان را به دیگري متصل می آنچه ساختارهاي کالن و نگاشت
کند، به همین دلیل  تر، براعت استهالل در آغاز اثر به نوعی ساختارهاي کالن اثر را در خود منعکس می یقبه عبارتی دق. شود یعنی داستان کالن می

  . گیرد هاي مشترك شکل می مایه ساختار کالن و نگاشت نظام در براعت استهالل نشان دهنده الگوي کلی اثر هستند که این الگو مبنی بر درون

پس از مقدمه در دیگر  .شود هاي مشابهی در ساختارهاي مشابه به دفعات ارائه می شود و سازه میریزي  ، ساختار واحدي پی در مقدمه
اي که از  دهد، به گونه هاي گوناگون را در خالل داستان نشان می بینی شود که جهان ها ایجاد می  شخصیت ها، نوعی مکالمه بین راوي و حکایت

کند و بدین صورت نقش سیمرغ  ي صداها را به هم متصل می درنتیجه، یک صداي واحد، همه. وندش گر می لحاظ ساختاري به صورت تکثر نمایان
   .شود ي کلیتی ساختارمند در روایت داستان بازنمایی می به مثابه

این سه فضا . ، پرنده و سالکاند از پیامبر اند که عبارت داد اصلی تشکیل شده داد و برون کنند، از سه فضاي درون هر پنج بیتی که یک مرغ را روایت می
شود و معناي  داد پیامبر با دو فضاي دیگر ادغام می عناصر فضاي درون. کنند شوند و روایتی واحد براي سلوك ایجاد می در فضاي عام با یکدیگر ترکیب می
ي  واره ضاي پرنده و سالک در فضاي ادغام تبدیل به طرحبه عنوان مثال، زندان و دیو در داستان سلیمان در ادغام با ف. آید جدیدي براي هر یک به وجود می

است که اگر “ پرنده همچون سالکی”. گیرد ها شکل می هاي مختلف هر حکایت در همین نگاشت شود که درون مایه می“ نفس همچون زندان است”
  :ها قابل تکرار است این الگو براي تمام پرنده. حق برسد رها شود و به وصل“ نفس همچون زندان”تواند طی طریق کند و از   مرادش یک پیامبر باشد، می

تواند طی طریق کند و از دیو درون رها شود و به وصل الهی که  هدهد همچون سالکی است که اگر مرادش سلیمان باشد، می .1
  .همچون شادروان است، برسد

از نفسی که همچون فرعون است، رها شود و تواند طی طریق کند و  موسیچه همچون سالکی است که اگر مرادش موسی باشد، می .2
 .به وصل الهی که همچون کوه طور است، برسد

تواند طی طریق کند و از نفسی که همچون نمرود است، رها شود و به  طوطی همچون سالکی است که اگر مرادش ابراهیم باشد، می .3
 .وصل الهی که همچون گلستان است، برسد

تواند طی طریق کند و از کوه درون او ناقه اي ظاهر شود و به وصل  دش صالح باشد، میکبک همچون سالکی است که اگر مرا .4
 .الهی که همچون راندن ناقه است، برسد

تواند طی طریق کند و از چارچوب طبع خود رها شود و به وصل الهی  کبوتر همچون سالکی است که اگر مرادش محمد باشد، می .5
 .که همچون غار وحدت است، برسد

تواند طی طریق کند و از نفسی که همچون خر عیسی است، رها شود و  همچون سالکی است که اگر مرادش عیسی باشد، می دراج .6
 .به وصل الهی که همچون وصل جان عیسی به روح اهللا است، برسد

رها شود و به  تواند طی طریق کند و از نفسی که همچون آهن است، عندلیب همچون سالکی است که اگر مرادش داود باشد، می .7
 .وصل الهی که همچون در عشق گرم شدن است، برسد

تواند طی طریق کند و از نفسی که همچون مار است، رها شود و به  طاووس همچون سالکی است که اگر مرادش آدم باشد، می .8
 .وصل الهی که همچون بهشت است، برسد
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طریق کند و از نفسی که همچون چاه است، رها شود و به تواند طی  تذرو همچون سالکی است که اگر مرادش یوسف باشد، می .9
 .وصل الهی که همچون عزت پادشاهی یوسف در مصر است، برسد

تواند طی طریق کند و از نفسی که همچون ماهی است، رها شود و به  قمري همچون سالکی است که اگر مرادش یونس باشد، می .10
 .وصل الهی که همچون سودن ماه است، برسد

تواند طی طریق کند و از نفسی که همچون خرد است، رها شود و به  مچون سالکی است که اگر مرادش خضر باشد، میفاخته ه .11
 .وصل الهی که همچون آب زندگانی است، برسد

تواند طی طریق کند و از نفسی که همچون دو دنیا است، رها شود و به  باز همچون سالکی است که اگر مرادش ذوالقرنین باشد، می .12
 .صل الهی برسدو

مرغ زرین همچون روح حق است اما خود حق نیست و مرغان با طی طریق به مرغ زرین تبدیل می شوند و امکان وصل الهی میسر  .13
  . می شود

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 در حقیقت پیک هر وادي شده مرحبا اي هدهد هادي شده 

 با سلیمان منطق الطیر تو خوش  اي به سر حد سبا سیر تو خوش

 از تفاخر تاجور زان آمدي ديصاحب سر سلیمان آم

 تا سلیمان را تو باشی رازدار دیو را در بند و زندان باز دار

 با سلیمان قصد شادروان کنی دیو را وقتی که در زندان کنی
 

 
: فضاي درونداد

 پیامبر
 پرنده: فضاي درونداد

: فضاي برونداد
 سالک

 )در وادي(سالک  هدهد سلیمان شخصیت

 راه حق رفته شده جلد هادي شده صفت

 اهل وادي پیک پیام بر نقش

 حق) مقصد(  سبا) مقصد( مقصد

 )زبان راز(عرفان  )زبان پرندگان(منطق الطیر زبان سلیمان پیوند

 راز تاجور/ رازدار راز/ سر  شیء ارزشی

 نفس  دیو مانع

 زهد  بند و زندان مانع

 وصل  شادروان پایان

  
 فضاي عام

  
ه سازه هاي مرتبط ب
 قملروي سلیمان

  
سازه هاي مرتبط به قملروي 

 هدهد

  
سازه هاي مرتبط به 

 قملروي سالک

    
  

  فضاي ادغام
سالکبه مثابه ي هدهد به مثابه 

 ي سلیمان
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  )سلیمان(هدهد  -1نمودار 

رسد، چرا که  ي مختلف ذهنی، متنی مناسب به نظر میاین اثر براي بررسی چگونگی ترکیب فضاها، )1997(براساس فضاهاي ذهنی فوکونیه و ترنر 
.  شوند ي این فضاها در فضاي ادغام به تصویر واحد سیمرغ منجر می کند، که همه داد مختلفی استفاده می هاي تکثر، از فضاهاي درون براي ایجاد جلوه

شوند و این امکان در  گیري استعاره می باعث شکل) عام، فضاي ادغامداد، فضاي  داد، فضاي برون  فضاي درون (، فضاهاي چهارگانه  براساس این نظریه
  . کنند هاي آن باشد، همانگونه که ساختار کالن و خرد در این اثر بازنمایی می تر از جمع معناي سازه آید که معناي عبارت بیش فضاي ادغام به وجود می

شود و در فضاي ادغام مفهوم  می پرنده، سالک و پیامبر به فضاي عام منتقل میدر سیزده حکایت موجود براي هر پرنده، مرغ از سه فضاي مفهو
داستان داراي ساختاري است سه جزئی که در آن،  .گانه ثابت هستند هاي سیزده این سه مفهوم در تمام قسمت. سازد ي پرنده را می سالک به مثابه

  .شوند ي مربوط به راه سلوك با هم تلفیق میها هاي مربوط به داستان یک پیامبر و  سازه یک پرنده، سازه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خیز موسیقار زن در معرفت اي موسیچه موسی صفت خه خه  

 لحن موسیقی خلقت را سپاس گردد از جان مرد موسیقی شناس

 اي بر کوه طور الجرم موسیچه اي آتش ز دور همچو موسی دیده

 هم به میقات آي و مرغ طور شو هم ز فرعون بهیمی دور شو

  عقل بشنو نه به گوش فهم کن بی خروش زفان و بی پس کالم بی
  
 

 

 پیامبر: فضاي درونداد 
: فضاي درونداد

 پرنده
 سالک: فضاي برونداد

 سالک موسیچه موسی شخصیت

 معرفت) موسیقی خلقت( موسیقار زن دعوت به حق صفت

 نقش
مناجات (شناس  موسیقی

 )کننده
 )جاتمنا(سپاسگزار گردد  )آواز(موسیقی 

 )ي حق نشانه(  )مقصد(آتش  مقصد

 عرفان موسیچه کوه طور پیوند

 راز مرغ طور میقات شیء ارزشی

 نفس بهیمی فرعون مانع

 زهد  خروش زفان و بی کالم بی مانع

 وصل  عقل شنیدن بی پایان
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  )موسی(موسیچه  - 2نمودار 

اي  آید، پدیده میشوند و آنچه حاصل  توان به سادگی مشاهده کرد که چگونه عناصر سه فضاي ذهنی متفاوت با یکدیگر تلفیق می در این نمودارها می
ي زندان، تن  ي مرغ، نفس به مثابه جهانی که در آن روح به مثابه. کند دهد که جهان متن عطار را نمایان می جدید از ماحصل هر سه فضاي ذهنی را شکل می

یعنی اتحاد خدا و جهان است، به عنوان  “وحدت وجود”دهی ساختار کلی اثر که همان  به شکلي سلوك است که این مفاهیم  ي قفس و راه به مثابه به مثابه
شود که موانعی دارد و در مسیر آن شهرهاي  راهی تلقی میي  درواقع، عرفان به مثابه. کند یکی از اصول عرفان و تصوف در روزگار عطار، کمک می

وي یکی شدن با حق است و شهرهاي آن هفت وادي موانع آن از جمله نفس، دیو، زندان، مار، خود و هرآنچه که سد راه حرکت به س. مختلفی وجود دارد
  .است“ ي مرغ روح به مثابه”هاي مهم این اثر،  از دیگر استعاره. ي تکاملی براي رسیدن به مقصد است ي هفت مرحله به مثابه

پرنده داراي ساختارهاي  بدین صورت که دوازده. ها مشاهده کرد توان تکثر براي رسیدن به وحدت را در ساختار تک تک روایت در نتیجه، می
نمادي از پادشاه، زاهد، فرد ...) صعوه،(ي داستان  ي درون پیکره پنج پرنده. گیرند مشابهی هستند که همه از ادغام سه فضاي درونداد در پنج بیت شکل می

  .کنند ها نیز از همین ساختار تبعیت می نشین، فرد همیشه ناامید و فرد زراندوز هستند که آن عزلت

  

  
  
  
  
  
  

 فضاي عام

  
  
  
  
  

سازه هاي مرتبط به 
 قملروي موسی

  
  
  
  
  
ط به قملروي سازه هاي مرتب

 موسیچه

  
 

 

 

سازه هاي مرتبط به 
 قملروي سالک

    
  

  فضاي ادغام
سالکبه مثابه ي موسیچه به 

 مثابه ي موسی

 

 حله درپوشیده طوقی آتشین مرحبا اي طوطی طوبی نشین 

 حله از بهر بهشتی و سخیست طوق آتش از براي دوزخیست

 خوش تواند کرد بر آتش نشست کس که از نمرود رست چون خلیل آن

 چون خلیل اله در آتش نه قدم سر بزن نمرود را همچون قلم

 وقت چه باكحله پوش، از آتشین ط چون شدي از وحشت نمرود پاك
 

: فضاي درونداد 
 پیامبر 

: فضاي درونداد
 پرنده

 سالک: فضاي برونداد

 سالک طوطی )ابراهیم(نشین  طوبی شخصیت

 خرقه طوق آتشین حله درپوشیده صفت

  دوزخی سخی/بهشتی نقش

 رستگاري رستن از طوق )مقصد(از نمرود رستن  مقصد

 عارف   خلیل پیوند
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  )ابراهیم(طوطی  -3نمودار شماره 

  

ي سیزدهم یا سیمرغ به دلیل تبعیت نکردن از  شود، اما ساختار پرنده براي هر دوازده پرنده همچنان تکرار می 3و  2، 1الگوي ساختاري در نمودارهاي 
  . این الگو داراي خوانش متفاوتی است

عی کدکنی اي که شفی آخرین پنج بیت براهت استهالل که مربوط به همین پرنده است، از دید منتقدان ادبی مورد بحث فراوان بوده است، به گونه
پرنده، ساختار  12اما مسئله این است که تصور . پرنده 13پرنده سخن رفته است و نه  12مرغ زرین همان باز است و در مقدمه از  بر این باور است که) 1388(

ست، به این دلیل که باز مقام برتري ي کدکنی حکایت باز داراي ده بیت ا به عقیده. زند بیتی براي هر پرنده را بدون هیچ استدالل خاصی برهم می 5منظم 
اي به دلیل مقام  بود پرنده از سوي دیگر اگر قرار می. دارد، در صورتی که در هیچ کجاي منطق الطیر بر برتري باز نسبت به سایر پرندگان سخنی نرفته است

  . ي مناسب تري باشد پرندهي راهنما  رسد که هدهد به مثابه تري در مقدمه باشد، به نظر می برتر، داراي ابیات بیش

شود که سرپرستی دیگر پرندگان را  ي راهنما قلمداد می اي برتر به مثابه اند و هدهد پرنده پرنده معرفی شده 12، در مقدمه )1386(پی  ي نیک به عقیده
یعقوب و دوازده پسر، موسی و اسباط دوازده گانه هاي دیگري از جمله خورشید و برج دوازده،  او عدد دوازده را به صورت نمادین به نشانه. برعهده دارد

  ). 86: نیک پی(بنی اسرائیل، مسیح و حواریون دوازده گانه، محمد و دوازده امام مرتبط می داند 

اي در او، قلمروي رسد که با ورود مرغان به پیشگاه سیمرغ و فن ، در نگاه اول، با توجه به فضاي درون متنی منطق الطیر، به نظر می)1389(به باور رضی 
رسد؛ اما در حقیقت، چنین ادغامی در منطق الطیر صورت  شکند؛ یعنی سفر مرغان با ادغام صداهاي گوناگون در سیمرغ به اتمام می شخصیتی سیمرغ می

ایجاد ) حقیقت(و سیمرغ ) سالکان(ن این امر، همیشه نوعی فاصله و گسست را میان مرغا... گفتمان سیمرغ، پیوندي ناگسستنی با اقتدارش دارد ... گیرد نمی
ي او، جداسازيِ  به عقیده). 37- 36: 1389رضی، (کند  گذاري می  هاست که جستجوي دائمی را پایه ها و درعین حال، نرسیدن کند و همین رسیدن  می

  ستنبر آتش نش - شیء ارزشی
 بر آتش قدم نهادن -

 راز آشتی با طوق

 کشتن نفس  نادیده گرفتن طوق سر بزن نمرود را مانع

   سر  بزن قلم را زیر فضا

 زهد باك از طوق  وحشت نمرود مانع

 وصل  )گلستان(حله پوش  پایان
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ه گفتار هر پرنده نسبت به صداي راوي، عنصري کند؛ تا جایی ک  جدید، بین آواي راوي و آواي هر پرنده گسست ایجاد می  قلمروي هر پرنده در یک قاب
آنچه رضی عنصري بیگانه می نامد، همان چیزي است که از لحاظ ساختار اجرایی اثر و هماهنگی میان ساختار و مفهوم به صورت تکثر . شود بیگانه تلقی می

ي  ي رضی، راوي در بازنمایی آواهاي گوناگون، از مجموعه گفتهبه . آواي مرغان و حرکت آن ها به سوي صدایی واحد در نگاشت نظام نیز ایجاد می شود
بر اساس این نگرش، سراسر جهان . که البته مجموعه تک آوایی ها به معنی تکثر جلوه هاي آوایی یک صدا است) 27: همان(کند  ها  استفاده می آوایی تک

مرغی  در پرتو این حقیقت واحد به معرفت خویشتن و به عبارتی به معرفت سیاي از حقیقت واحد است و پرندگان در فرایند دیگرشدگی و  هستی نشانه
  ).32:همان(رسند   می

ي سیزدهم الگوي متفاوتی دارد و درواقع، تفاوت الگوي ساختاري  تر اشاره کردیم، به سیزده پرنده قائل هستیم که پرنده در این مقاله، همانطور که پیش
هاي  ي مرغان به سیمرغ است، چرا که پنج بیت آخر، بیت ر عین وحدت و سیمرغ شدگی مرغان و در واقع پیوستن همهپرنده ي سیزدهم بازنمایی کثرت د

 .گیرند شوند و سیمرغ نام می ي دیگر پرندگان جمع می پایانی براعت استهالل هستند و گویا در این پنج بیت، همه

، این نکته را که )1384(طاهري . ي اثر است فاوت تعداد پرندگان در مقدمه و در پیکرهنکته ي دیگري که برخی منتقدان را به چالش کشیده است، ت
. داند ي ضعف اثر می او این نکته را نقطه. اي است که اشاره به پیامبري داشته باشد ها متفاوت است، بدین صورت که فاقد سازه ساختار مرغ زرین با بقیه مرغ

اما بدون . اندیشید، الزم بود در پیکره ي داستان حکایت حال همان مرغان مذکور در مقدمه را بیان کند  نسجم داستان میي او اگر شاعر به ساختار م به گفته
ي ضعف  از دیگر نکاتی که طاهري به عنوان نقطه. احتساب هدهد، تنها طوطی، کبک، بلبل، طاووس و باز در مقدمه و پیکره داراي ساختار یکسان هستند

  ). 105: 1384طاهري، (بایست یکسان باشد  ین است که براي حفظ ساختار منطقی داستان، شمار مرغان در مقدمه و پیکره میکند ا بیان می

اند و به جاي آنکه به تحلیل اثر بپردازند، ساختارهایی را براي اثر تجویز  رسد که منتقدان بر سر ساختار اثر و شمار پرندگان به توافقی نرسیده به نظر می
شود و هماهنگی  اي که متن محور باشد، فراهم می کند، امکان خوانش اثر به گونه اما با بررسی این اثر در الگویی که این مقاله پیشنهاد می. اند هکرد

مرغ زرین  اي، براساس نگاشت نظام یا طرح واره. شود ي منتقد، بلکه براساس متن پیش رو ایجاد می ساختارهاي مختلف و نگاشت نظام نه به صورت سلیقه
اي متفاوت است و از تجمع  شود که داراي ساختاري متفاوت از دیگر پرندگان است، چرا که سیمرغ پرنده یا سیمرغ در پایان براعت استهالل مطرح می

رسد پنج بیت انتهایی، قرار  نظر میبه همین دلیل ساختار و عناصر به کار رفته در سیمرغ، در دیگر پرندگان وجود ندارد و به . آید دیگر پرندگان به دست می
و دیگران انتقاد یا ) 1386(پی  ، نیک)1384(، طاهري )1388(بود آنگونه که کدکنی  است سیمرغ شدگی و وحدت پرندگان را نشان دهد و اگر قرار می

ها با ساختار داستان در  ع مرغان و یکی شدن آناند، مرغ زرین نیز مرغی همانند دیگر پرندگان باشد و داراي ساختاري مشابه، داستان تجم تحلیل کرده
ي قوت منطق الطیر این است که صرفا در بند معنی نمانده و به صورت و ساختار و هماهنگی صورت و معنا نیز اعتنا کرده است،  گویا نقطه. هماهنگی نبود

  .شود میشود، در ساختار بازنمایی  ي اثر بیان می بدین شکل که هرآنچه به صورت درون مایه

ي سیمرغ یا  ي سایه آید، به مثابه شود و جمع کل مرغان به شمار می با استناد به ابیات خود منطق الطیر، مرغ سیزدهم که همان سیمرغ تلقی می
ن اثر توان گفت که پایا درنتیجه می. کنند براي رسیدن به حق پس مرغان پس از رسیدن به سیمرغ سفري دیگر آغاز می. حق است و نه خود حق

بر این باور است که پرندگان در انتها به قلمرو حقِ مطلق ) 1389(نیز مانند رضی ) 1389(پورنامداران . ماند براي آغاز سفري دیگر گشوده باقی می
  ).111-110: 1382پورنامداریان، (اند، بلکه سیمرغ، تجسم اندیشۀ آنان براي درك حق است  راه نیافته

این سفر در براعت استهالل به صورت تبدیل پرنده به . کنند ان، سفري است که مرغان در هفت وادي آغاز میي اصلی این داست طرح واره
آید و این  ، ساختار کالن منطق الطیر به شمار می“ي سفر است به مثابه) مقصد(به یگانگی ) مبدأ(حرکت از فراوانی ”. شود پیامبر نشان داده می

  . شود مشاهده می ساختار کالن در نگاشت نظام نیز

  

  نتیجه. 5
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که ) مرغ و نه سی(ي بلند به نوعی براي رسیدن به انتهاي داستان با هم انطباق دارند و کل روایت داستان از روایت هفده مرغ  تمام اجزاي این منظومه
کند که همان داستان  پارچه از سیمرغ را ترسیم میهاي گسسته از این مرغان، روایتی یک گیرد و در واقع روایت مرغ هستند، شکل می ي سی مجازاً نماینده

ي حق است،  هاي مختلف و وجود یک روایت مرکزي که همان سایه واره در حکایت تکثیر یک طرح .دهد کالنی است که کل روایت شعر را شکل می
حکایت مرغان مختلف و حکایات فرعی مرتبط به به نوعی تکثیر معنی واحد به چند صورت مختلف است و این تکثر در متن منطق الطیر نیز به صورت 

ي  ي مشترك به مثابه مایه این درون. خورد ساختار کالن روایت یک مرغ و همچنین افزودن چند مرغی که در براعت استهالل وجود نداشته اند، به چشم می
ي  واره اي کل اثر که ارتباط مستقیم با ساختار کالن دارد، طرح واره شود و نگاشت طرح هاي مختلف به یکدیگر می ي روایت ساختار کالن باعث پیوند همه

  .دهد هاي بسیار با یک آواي مرکزي و  محوري نشان می تکثر در عین وحدت را به صورت روایت

ه روایت دیگر هاي هر روایت را ب ي سازه بخش همه رغم تکثر روایت از زبان مرغان مختلف، ساختاري وحدت به همین دلیل در ساختار کالن، علی
شود که  تري منجر می هاي این ساختارها، به ساختار بزرگ  دهد که ارتباط میان سازه کند و ساختار کالن را با استفاده از نگاشت نظام شکل می متصل می

ي  رتباط عناصر بافتی ارتباط دهندهتر است و این یعنی داستان کالن که داستانی ناگفته است وو از خالل ا هاي تشکیل دهنده بیش معناي آن از جمع سازه
  .گیرد ساختارهاي مختلف شکل می
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در گسترش فرهنگ و دانش ، گوي عارف و شاعر فارسی ،ل سرمستسهم سچ
 در شبه قاره فارسی

  
  1قاسم صافی

  چکیده
شبه قارة هند و  هاي مجاور بویژه توان بدون توجه به سیر ادب  فارسی و نظم و نثر آن در سرزمین تاریخ ادبیات ایران را نمی

گفتند و  علمی و رجال دانشمند و نویسندگان و شاعرانی که به فارسی میهاي  بسیاري از شخصیت. پاکستان و بنگالل نگاشت
ها گذرانده و بنا به استعداد ذاتی و درونی خود، محیط جغرافیایی  ها و یا قسمت اعظم عمر خویش را در آن سرزمین نوشتند سال می

این گروه مقتدر به صور . به قاره جهت دادندهاي ایران و ش زندگی را به محیط فرهنگ و ادب فارسی و تقویت قلبی و معنوي ملت
اند و موجب آفرینش بسیاري از آثار  مختلف، مردم نواحی مختلف مناطق را به تکلم و نگارش به زبان فارسی ترغیب و تحریض کرده

تعدادي بی شمار از دانشمندان  اي را عازم دیار شبه قاره کنند و اند و هم توفیق یافتند جمعیت قابل مالحظه بها شده و تألیفات بسیار گران
مردم آن سرزمین به دست آورند و برخی از آنان در رده مشاوران و  سکنه، جایگاه خاصی در دل رگذاریتأثو هنرمندان و ادیبانی 

هند و سند اند که نواحی زندگی خود را در نواحی  تعدادي از آنان تابدان حد پیشرفت و موفقیت داشته. زمامداري و والیان قرار گیرند
لیف کرده و سهم بسزایی در ا هاي تابناك که آثار زیادي ت یکی از آن شخصیت. به مرکز فرهنگ و هنر و ادب ایران تبدیل کردند

در نواحی سند گذارده و نگارنده این سطور خود  به خصوصترویج و رونق زبان و ادب فارسی و فرهنگ و تمدن ایران در شبه قاره 
. زیارت کرده، سچل سرمست معروف به شاعر هفت زبان، متخلص به آشکار و از مشاهیر نامدار ادب و عرفان استچندبار مرقد او را 

کنیم و ضمن اشاره به جایگاه عرفانی و  مطالعاتی از احوال و خدمات و آثار او را به اختصار ذکر می جهینتدر این نوشتار به طور فشرده، 
  .آوریم ایی از اشعار و کالم او را میه موقعیت علمی و اجتماعی او، نمونه

  
 
  

  سچل سرمست، سند، شبه قاره، زبان و ادب فارسی، کلهوران، تصوف و عرفان: کلید واژه ها

                                                        
qasemsafi@yahoo.com  شیار دانشگاه تهراندان  -1  

mailto:qasemsafi@yahoo.com
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  :مقدمه

از کشمیر تا کرانه اقیانوس جنوبی امتداد دارد و از دیر  شود یممقدمتاً باید عرض شود که تاریخ سند که امروزه پاکستان نامیده 
غربی مثل ایران و افغانستان هم مرز و هم داستان بوده و از زمان تشکیل سلطنت  جوار همي تاریخی با کشورهاي ها دورانبیشتر زمان در 

ي ها قرندر خالل . شهرهایی از آن مثل پیشاور و تاکسیال و الهور و ملتان به ایران ملحق بوده است) قرن ششم میالدي(هخامنشیان 
ي مختلف سند و هند و سدگو و ها نامان از لحاظ سیاسی و فرهنگی به قدري گسترده بوده که آن نواحی به متمادي، نفوذ و تسلط ایر

در مسالک و ممالک و حدودالعالم و معجم البلدان به این . است رفته یمگندارا و دره سند و وادي مهران، جزء ایاالت ایران به شمار 
ین پهناور، مستعد حضور بارز بسیاري از صاحبان ذوق و ادب و عرفان بوده، بخصوص به همین دلیل این سرزم. مطلب اشاره شده است

و بر این مقصد بودند که عامه مردم را به فرهنگ و معارف  اند داشتهیی که با زبان و فرهنگ فارسی انس و الفتی به تمام ها تیشخص
ي چشمگیري در تعالیم فوق به دست آورده و ها تیموفقدان که یکی از این سرام. ایران و اسالم و مبادي ادب و عرفان، متعارف کنند

  . ، سچلِ سرمست استشود یمبسیار مورد توجه مردم واقع شده و از صوفیان معروف و نامور و داراي آثار عدیده یاد 
فرصتی پیش آمد که در  مند است براي نگارندة این سطور که به زیارت مشاهد علما و شعرا و عرفا و منطقه نفوذ افکار آنان عالقه

پور ضلع خیرپور ایالت سند از بارگاه پرشکوه  در حومه رانی» درازاشریف«دو نوبت در روستایی به نام  1385و اوایل  1384اواخر سال 
  .و وسیع او دیدار کند و در احوال او، مطالعۀ بیشتري به دست آورد

میالدي  1736هجري قمري مطابق  1152وي در سال . ست استاسم کامل او، خواجه عبدالوهاب فاروقی مشهور به سچل سرم
زندگی ) هاي مروج زبان و ادب فارسی سلسله(چشم به جهان گشود و حدود نود سال در عهد شاهنشاهی کلهوران و دورة تالپوران سند 

ه قاره شدند و به نوبت اجدادش همراه سردار اسالم محمد بن قاسم وارد شب. گردد سلسلۀ نسبش به عمر فاروق منتهی می. کرد
بعدها نیاي عبدالوهاب، خواجه محمد حافظ معروف به . حکومت کردند) ق421-389(برسیوستان تا زمان سلطان محمود غزنوي 

پور واقع در  سندي و پنجابی بود در روستاي درازا نام در نزدیکی رانی برجستهکه خود شاعر و عارف ) ق1192-1111( دهصاحب 
الدین فاروقی را  سچل در شش سالگی پدرش خواجه صالح). 128صافی، /  245-236شبلی، (پاکستان اقامت گزید  استان کنونی سند

گفت و از بزرگان سلسلۀ قادریه بود و با رموز عرفان آشنایی داشت  از دست داد و عمویش عبدالخالق که به فارسی و سندي شعر می
نماز و  بند يپاسچل از خردسالی . خالفت پوشانید خرقهفت و در چهل سالگی بر او مسئولیت تربیت علمی و عرفانی او را برعهده گر

قرآن حکیم را از بر کرد و چون یکی از عرفاي آن عصر . تحصیالت مقدمات عربی و فارسی را از آخوند عبداهللا فرا گرفت. روزه بود
» جوشانیم ا باز خواهد کرد که چیزي را درون آن میاین کودك سر آن دیگ ر«: به نام شاه عبداللطیف بهتایی او را دید، گفت

  ).2و  1، ش 15مهران، ج . محبوب علی چنا/ 742، 3ظهورالدین احمد، ج (
ل در حق مربی خود عبدالخالق گفته است رهنمایی کرد ما را در طریق نیست، هست  –مرشد ما پیر عبدالحق کامل اولیا : سچ - 

  :و در جاي دیگر گفته است). همان(
  یر ما پیر هست عبدالحقپ

  در  دل ما نشست عبدالحق
  عمر بگذشت در ضاللت لیک
  رشته کفر بگسست عبدالحق

  )71دیوان، (                                                 
ارش خواندند و چون بیشتر اشع می) راست باز(گویی و راست کرداري شعارش بود، او را سچل، سچو، سچیدنه  سچل، چون راست

همچنین چون به هفت زبان . سرود به سچل سرمست معروف شد گفت و در غایت جذبه و مستی می را در حالت شور و سرمستی می
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صافی، / همان (گفت او را شاعر هفت زبان لقب دادند  سندي، فارسی، عربی، پنجابی، اردو، هندي و سرائیکی تسلط داشت و شعر می
128.(  

تخلص » سچو و سچیدنه«و در سندي، » سچل سرمست«، در پنجابی و اردو، »آشکار و گاه خدایی«سچل در شعر فارسی بیشتر 
در علم و عمل و زهد و تقوا نیز، انسانی کامل . وي سخنوري کثیرالتألیف و در میدان شعر و شاعري، نام خوبی پیدا کرده بود. کرد می

  .ی سودمند و دلکش پدید آوردیها منظومهبود و براي تفهیم مسایل اخالق و مذهب و تصوف، 
  :آثار او به فارسی عبارتند از

م به چاپ رسیده است شامل غزلیات، مستزاد، رباعیات، مفردات و 1957دیوان آشکار که به کوشش منشی بشن الل در سال . 1
ل، در بیان خروج عشق، در بیان در بیان ترك هستی، در بیان دم، در بیان خاموشی، در بیان یقین کام: هاي چند مثنوي مختصر با عنوان

ذات و صفات، در بیان مدد و ارشاد پیر و مرشد، در بیان نفی و اثبات، در بیان حرف توحید و یگانگی حق، در بیان موحد و ملحد، در 
  بیان حیرت و وحدانیت حق؛

  دیوان خدایی. 2
  مثنوي عشق نامه. 3
و  1964ا یکی از مریدانش به انگلیسی برگردانده و در حیدرآباد سند به سال دو مثنوي عشق نامه و گدازنامه ر(مثنوي گدازنامه . 4
  ).به چاپ رسیده است 1967
  )م1963خیرپور، (مثنوي دردنامه . 5
  )م1963خیرپور، (مثنوي تارنامه . 6
  نامه مثنوي رخصت. 7
تا الهوت و پیمودن مسیر طریقت با دو بال  اندر درد و محبت و فناي خود و در مراحل سیر و سلوك از ناسوت(مثنوي رهبرنامه .  8

  ذکر و فکر
  .مثنوي وصلت نامه که قاضی علی اکبر درازي به اردو ترجمه کرده است. 9

  مثنوي وصیت نامه . 10
  مثنوي رازنامه. 11
  ساقی نامه. 12
  ).245-236شبلی / همان (حقیقت نامه . 13
  غزل بحر طویل. 14

سچل معتقد به وحدت الوجود و از متفکرین و صوفیان معروف این نظریه . لم طنین انداز استدر اشعار سچل، عشق با پروردگار عا
 .گردد ز شخص، سایه هرگز جدا نمی –میان عاشق و معشوق هیچ فرق نیست : زند که است و همچون منصور حالج نعرة انا الحق می

  
 عشق اندر دل هر آن کس کار کرد

  شیخ صنعان را درون کفر آورید
 شمس الحق تبریزي کشید پوست

 زور عقلش چون به دل شبلی رسید

  
 

 هاي بسیار خواندیم کتاب

 از کفر او را ز دین بیزار کرد     

 از محبت در گلو زنار کرد

 همچنان مقتول شد عطار کرد

 از اسرار او اظهار کرد) ي(سرّ

 )دیوان آشکار به سعی بشن الل(      
 

 م ز رمز و اسرارواقف نشدی
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 هیهات حال ما مست هیهات

  
 کز من جز عاشق نیست گفتار

  )541، ص 13بدخشانی، ج (          

 
سچل، عشق را نور پاك و مجموعه کائنات را مظهر جلوه ذات حق معرفی می کند طوري که همه چیز را در خدا می دیده و خود 

باده معرفت سیراب گشته و به حق و حقیقت عشق ورزیده  او درویشی بود سرشار از عشق الهی که از. را هم فناء فی اهللا می دانسته است
و به همه آدمیان، درس عشق و محبت و راستی و درستی رفتار می آموخته و در طاعات و عبادات و خدمت به خلق، اخالص می 

  .ورزیده است
  هر کسی را عشق باشد پس چه باك  عشق را دانی که باشد نور پاك

  هم زمین  و عرش و کرسی هم فالك  از   محبت عشق پیدا  گشته است
  )85دیوان آشکار، ص (  

  شمس  و  قمر   بهارِ   عشق   است   هر   دو جهان  شرارِ عشق  است
  این   جمله  مرغزارِ   عشق  است  از  کرسی  و عرش  تا  ثري هم

  )28همان،ص (  
  هر  دو عالم برون  برف از  یاد   شورش   عشق  در  دلم    افتاد

  چون  که سلطان  عشق پاي   نهاد   عقل   غرق    درباشد    زورقِ
  )49همان، ص(  

  
کند که وصیت نامه و  الدین عطار و شمس تبریزي و موالنا رومی الهام گرفته و توصیه می هاي خواجه فرید سچل از سبک و اندیشه

  ).236شبلی، / 63، 56جوینجو، / همان (شنو اگر تو هم عاشق شوي پس وصیت و منطق : منطق الطیر باید همواره خوانده شود

  عارف  و عاشق بود  نامش  عطار  یار  ما  باشد یکی  از صد هزار

  شد معطّر  جان من از  شه  عطار  در  درونِ  سینه  یابم  بوي  یار

  مشهور  همانجا شد عطار  بود مرد  بین کوچه بازار نشابور پرازدرد

  و دلسردهرگز نبود عاشق آشفته   جازگنخدا رنج بهفرمودکه در راه

  قربان در عشق شد آن مردخدافرد  خبرازعشقست که بود بیتا مرد همان
 )177دیوان آشکار،ص (  

  
مند بوده و در اشعار  همچنین به حافظ بسیار عالقه. اي خوب به زبان سندي ترجمه کرده است سچل، اشعار سعدي را با شیوه

به هر روي، نقش سچل در نواحی . چه در پنجابی و چه در هندي از وي با احترام خاص یاد کرده استصوفیانۀ خود چه در فارسی و 
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سند چنان بود که او را در ادامه خدمات پیشینیان، ضمن تدریس و تعلیم معارف عرفانی و اسالمی و بیان معرفت و نشر حقیقت که مردم 
و ادب فارسی نیز چنان جایگاهی یافته بود که هم، زبان علما و ادبا شده بود و را به سرمنزل مقصود رهنمون می کرد، در گسترش زبان 
رفتار صمیمانه و دانش سرشار و ذوقیات شعري و افکار عرفانی وي سبب می . هم، عامّه مردم به این زبان سخن می گفتند و می نوشتند

د بود که تعلیمات . دشد که خالیق در رفت و آمد با وي باشند و در جلسات وعظ او شرکت کنن سچل مثل سایر بزرگان تصوف، مقی
خود را بیشتر به نظم و نثر فارسی ادا کند به نحوي که زبان فارسی و عارف و شاعر طوري با هم آمیخته و مربوط می شدند که نمی 

  .توان آنها را از یکدیگر جدا پنداشت
نت مشغول می نمایانند به باد سرزنش و انتقاد می گیرد و از آنها می سچل، زاهدان ریایی و دروغگو را که خود را به عبادت و دیا

او در این زمینه و در بیان ارزش هاي . خواهد که طریق راستی پیش گیرند و در خدمت به خلق و به دوري از هوي و هوس بکوشند
م را به رعایت حرمت یکدیگر و مراعات معنوي و عقاید عرفانی، نغمه هاي آسمانی و سوزناك با حالت موسیقایی سر می دهد و مرد

  :برابري و عدالت و پرهیز از خصومت و زیاده طلبی فرا می خواند
  اي  زاهد  با  تو  باد هستی    ما   را  نصیب  عشق  و  مستی

  در حجره تو روز و شب  نشستی    ما سیر کنان به کوچه و بازار

  تو  بستیبر کذب  چرا  کمر      از  کنج  خود  شوي  تو  بیرون

  کز  یک  قد حش  تو مست گشتی    برگیر    ره    شراب    خانه

  )161دیوان آشکار،ص(    
 

پور ضلع خیرپور سند به  سال عمر با برکت در گذشت و در دهستان درازاشریف در حومۀ رانی 92پس از . ق1244سچل در سال 
ر ماده تاریخ وفات و تاریخ بناي بارگاه او به خط نستعلیق فارسی بر مقبره و درگاه او، اشعاري از وي و ابیاتی د. خاك سپرده شد

ماه  14آرامگاهی پرشکوه و زیارتگاهی پررونق از حضور مردم دارد و هر سال روز . کاري شده است برجسته و زیبا نوشته و کنده
شود و  و سخنرانی برگزار می رمضان مراسم عرس سالگرد درگذشت او با ساز و نوا و رقص و پایکوبی و مجلس هاي نکوداشت

  ).146-144صافی، (کنند  ارادتمندان او از نقاط مختلف شرکت می
ن شده است شود یمچند بیت آورده . بر درگاه حضرت سچل سرمست به خط نستعلیق فارسی به طور برجسته و زیبا، ابیاتی مزی:  

 هست درگاه حضرت قادري

 والی ملک میر رستم خان

 خضر. ..او بنا کرد گنبد 

 بر سرش قائم است تاج شهان

 ...گفت روضه 

  
  :از اشعار سچل است

 اي دریغا عاشقان جان باز

 ایم عاشقان رفتند ما سرگشته

 عاشقان رفتند سوي دوستان

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بارگاهی رفیع مثل جنان

 ابن سهراب خان عالی شان

 در برش خلعت مریدي شد

 سال تاریخ جستم از هاتف

 ؟ 1242سنۀ 
  

 جمله در راهند ما افتاده باز

 ایم از براي عاشقان آشفته

 تانام بی دلس من در اینجا مانده
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 جوهر عشق است ذات پاك حق

 عاشقان تحقیق در راه ویند

 آمد مدام» احد«چون صفات او 

 این سخن را به دل یقین دانی

 ان دادنبر سر کوي عشق ج

 لی مع اهللا از اشارت عشق

  اي بجز عشق این همه حیله است

  
  
  

 آن کسی داند که دید آیات حق

 جمله حاجتمند درگاه ویند

 غیر نبود جمله او دان والسالم

 جز محبت همه است نادانی

 نبود راه عشق آسانی

 آمد از عشق سر سبحانی

 خوانی گرچه صد لک کتاب می

  
  :از نمونه کالم او

  کافرم، پس اي سچدینو حرف راز، با که گویم؟ اگر من خاموش بمانم مردم می گویند مشرکم و اگر لب گشایم می گویند -
  کفر و دین دام هاي دلهاست، -
  اینها را امواج دریا بیفکن   
.آن وقت همه سراسر جهان، تحت فرمان تو باشد   
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  الگو در سالمان و ابسال جامی             تحلیل کهنو بررسی 
  

  1نیلوفر صالحی ابرقویی
  2نیا عمرانآسیه ذبیح

  چکیده

 . ی است که براساس آراي کارل گوستاو یونگ بنا شده استانشا سروي مدرن در  ادبیات و مبتنی بر ها هینظرکهن الگو، یکی از 
در . زد وندیهرمسی، گنوسی و باورهاي هندي پ يها شهیروانشناسانه خود را با اند يها دگاهید  یلیروانشناسی تحل انگذاریبناو به عنوان 

ي ها تجربهرا که محصول  ها پیتانویسنده، این آرکی که چگونه  دهند یماین  شیوه ي ادبی با مطالعه و بررسی کهن الگوهاي اثر نشان 
زیرا کهن . ي سمبولیک نشان داده استا وهیشمکرر بشر است و در ناخودآگاهی جمعی وي به ودیعه گذاشته شده، جذب کرده و به 

ه به نظرمی رسد که موروثی ناخودآگاه جمعی است که از بدو تولد با انسان بوده است، تا آن جا کر ي پیچیده ضمیها جنبهالگو یکی از 
و هنرمند با این کشف و  کند یمتجلی . . .  شهود شاعرانه وو ، کشف اهایروارتباط تنگاتنگی دارند و در  نمادهاکهن الگو با . باشد

الگویی هدف این مقاله بررسی داستان سالمان و ابسال با روایت جامی از منظر کهن . پردازد یمکه به آفرینش اثر ادبی  شهودهاست
از .  دقصه ارائه ده نیمتفاوت از ا یلی، تحلونگیبا توجه به کهن الگوهاي مطرح شده در روانشناسی  تا  کند یمنگارنده تالش . است
در  ونگیدر آن وجود دارد، کهن الگوهاي  زیهندي ن يها شهیاند ریاست و احتمال تأث یونانیجا که اصل داستان سالمان و ابسال  آن
  :ابسال جامی عبارتند ازو کهن الگوها در سالمان  نیپرکاربردتر.  راهگشاست اریقصه بس نیي ارمزها لیتحل

  .  . خردمند، آنیما ور سفر، پی
  
  

  . خردمند، سفر، خود، تفرد، عشق، تابور سالمان و ابسال، کهن الگو، آنیما، پی :کلید واژه ها

                                                        
 دانشجوي کارشناس ارشد پیام نور - 1
   استادیار دانشگاه پیام نو - 2
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 مقدمه
اصطالح آرکی تایپ از مفاهیم کلیدي . اند صور مثالی و نمونه ازلی ترجمه کردهواژه آرکی تایپ را به زبان فارسی کهن الگو، «  

ها صرف  موروثی هستند که آغازگر و یا تداوم بخش رفتارهایی است که براي همه انسان يها تیکهن الگوها ظرف. این نوع نقد است
از پیش موجود هستند، به این معنی که پیش از آنکه کهن الگوها اشکال ادراکی . نظر از نژاد و فرهنگ و جنبه معمول و عام دارد

ها، و  مفهوم کهن الگو از این مشاهده مکرر مشتق شده است که براي نمونه اسطوره. اند ها آگاهی داشته باشد موجود بوده شخصی به آن
در خیال پردازي ها یا . وندش یم و مشخص هستند که در همه جا ظاهر اصلی قطعی يها هیپریان ادبیات جهان حاوي ما يها داستان

کهن الگو در اصل به معناي . اصلی یکسان برمی خوریم يها هیافراد معاصر هم به این ما يها انیرویاها حاالت روان آشفتگی و هذ
  . شوند یدیگر از روي آن تهیه م يها نسخه اصلی یا الگوي نخستینی است که نسخه

ها را با  از آثار ادبی را بر روي خوانندگان متون گشود و آن يا ی، منظر و زوایاي تازهجدید نقد ادب يها هیقرن بیستم همراه با نظر
. شود یخوانده م يا نقد کهن الگویی یکی از انواع نقد جدید است که گاه نقد اسطوره. ابعاد شگرف و نوینی در این آثار آشنا کرد

منتقد در این نوع نقد توجه و . آگاه تجربه جمعی نوع بشر استبحث اصلی نقد کهن الگویی این است که بیان ادبی محصول ناخود
. کند ینقد کهن الگویی هر اثر ادبی را به منزله بخشی از کل ادبیات مطالعه م. کند یمطالعه خود را وقف بررسی کهن الگوهاي متن م

 يها دهیفرعی و سایر پد يها هیدرون ما روایی و يها ، طرحها تیتصاویر، شخص-اصل پایه نقد کهن الگویی این است که کهن الگوها
این کهن . آورد یرا براي مطالعه ارتباطات متقابل اثر فراهم م يا نوعی ادبیات در تمام آثار ادبی حضور دارند و به این ترتیب شالوده

  . شوند یکهن الگویی و نمادهاي کهن الگویی م يها تیکهن الگویی شخص يها تیالگوها شامل موقع
بیات از منظر نقد کهن الگویی نتیجه تحقیقات کارل گوستاو یونگ روان شناس بزرگ اتریشی درباره ضمیر و ذهن بشر مطالعه اد

فردي و :در ضمن وي به دو گونه ناخودآگاه معتقد بود. وي معتقد بود که روان بشر داراي دو جنبه خودآگاه و ناخودآگاه است. است
نا خود آگاهی جمعی میراثی است از زندگی تاریخی گذشته از نیاکان و حتی : اعالم کرداو پس از مطالعه و پژوهش بسیار . جمعی

و بدین ترتیب هنر و ادبیات از طریق . رسد یو از این رو به خاطره ناخودآگاه نژادي م ستیز یدورانی که بشر در مراحل حیوانی م
همه مردم در . ابدی یده به نوعی خود را ناخودآگاه در آن باز مو هر خوانن ونددیپ یبه تاریخ قدیم همه افراد بشر م ها پیآرکی تا

طرح کلی رفتارهاي بشري است که منشأش همان ناخودآگاه )صورت اساطیري، کهن الگو(اما آرکی تایپ. ناخودآگاه جمعی سهیمند
و به طور کلی بر ما نظارت و  دهد یصور مثالی در رویاها و توهمات و خیال پردازي و هنر و ادبیات خود را به ما نشان م. جمعی است

  . نفوذ دارد
به همین سبب منتقدان این بحث انسان شناسان و . انسان شناسی فرهنگی و روان شناسی دو منبع فرا ادبی نقد کهن الگویی هستند

با کهن الگویی داشته  يا جز کارل گوستاو یونگ که بیشترین تاثیر را در روند بررسی متون از نگاه نقد اسطوره. روان شناسان هستند
  )98-99؛1387حسینی، (» .اند است افرادي نظیر جیمز فریزر، نورتروپ فراي و جوزف کمپل هم تحقیقاتی در این زمینه انجام داده

 تیدر روا.  به عربی ترجمه شد یونانیبن اسحاق از  نیرمزي است که در قرن سوم هجري به دست حن يا سالمان و ابسال قصه«
به همراه ابسال به  انیخود ابسال شده بود، به سبب مالمت شاه و اطراف هیکه گرفتار عشق دا یونانیاسحاق، سالمان، شاهزاده بن  نیحن
فرو  ایو پس از آن که شاه سالمان را به ترك ابسال وادار کرد، سالمان دست در دست ابسال در دل در ختیدور دست گر يا رهیجز

سالمان که پس از مرگ ابسال به شدت بی قرار و .  ابسال را در کام خود فرو برد ایمان زنده ماند و دررفت، اما به فرمان پادشاه سال
قصه از  نیرمزهاي ا لیتأو.  پادشاهی شد ستهیو شا افتی ییاو از عشق ابسال رها میشاه و با تعال میمشاور حک ریآشفته شده بود، به تدب
به  کیرا به خود مشغول ساخت و هر . . . طوسی، جامی و ری، خواجه نصيراز ، فخرنای، همچون ابن سیشمندانیهمان آغاز ذهن اند

  )97؛ 1388روضاتیان، .(»برخی از رمزهاي آن پرداختند لیتحل



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٨٩ 
 

از  شود یو البته در روایت جامی که نخستین بازگویی این قصه به پارسی آن هم به نظم است تغییراتی در شکل روایت دیده م 
کهن ریشه دارد، و  يها با اینکه ارتباط تنگاتنگ انسان با گیاهان در اسطوره شود یل رشد نطفه خارج از رحم ذکر نمجمله اینکه مح

سامی و آریایی براي  يها افسانه يها همچنین شکل از دست دادن ابسال در این روایت پارسی شده سوختن در آتش است که به نمونه
مادهاي شاعرانه همواره تجسم و تبلور رازهاي ناخودآگاه فردي و جمعی هر قوم و تمدنی است و ن«. ابراز برائت از گناه نزدیکتر است

در شکل رمزي و نمادین …گیاهان و عناصر نباتی . اند قدسی و روحانی برخوردار بوده يا نمادهاي ناب طبیعی از قدیم االیام از وجهه
تباري انسان، تناسخ در قلب  اهیموضوعاتی چون مراتب وجودي، گ…ند و ا خود نمایانگر ارتباط عالم ناسوت با عوالم برتر بوده

همگی گویاي خلط عوالم انسانی با …هاي نباتی، رستاخیز آیینی گیاهان، اسطوره درخت کیهانی، درختان مذهبی و تصویرپردازي
  )16؛1387زمردي، (»ـ. و نمایانگر اتصال روح به عالم باال هستند) گیاهی(عوالم طبیعت 

تلفیق و انتقال احساسات )Naturalism(به گفته یونگ، نماد فراورده طبیعت است و بر مبناي اصول مکتب ادبی ناتورالیسم «
بیرونی  يها است که با درون فرد و صورت ییها شهیموجد اند) حوزه ذهنی(با حواس متافیزیکی) حوزه عناصر طبیعی(فیزیولوژیکی 

» پردازند یطبیعت و تقلید از اشکال موجود در آن م يها ییبایین روست که شاعران به توصیف زاز ا .ارتباط دو سویه دارد) طبیعت(
  )17همان جا؛(

مطابق سنت ادبی متون فارسی همواره برخی از شاعران و نویسندگان حکیم فارسی زبان در مقدمه آثار خود به بیان مراتب «
   ». ...اند وجودي در عالم آفرینش پرداخته

و آب و زمین در مرتبه دوم و سوم . پردازي هاي ایرانی مربوط به آفرینش آغازین، آسمان نخستین آفریده مادي است بنابر رمز
  . اند و گیاه در مرتبه چهارم وجودي است قرار گرفته

ارگانه بزرگ شرقی است، مراتب چه يها اما مطابق سنت شعري فارسی که برگرفته از تفکرات حکماي قدیم ایران و هند و تمدن
و )امهات سفلی(که پس از خلقت چهار عنصر  مینیب یدر روایات ایرانی نیز م). و انسان(مرتبه جماد، نبات، حیوان :وجودي عبارتند از 

  )29همان جا؛(» . شوند یجماد، نبات و حیوان پدیدار م)آباء علوي(هفت فلک 
هر چیزي ممکن است در یک .  بودن کارکرد ذهن انسانی دانست ها را باید در یکسان دلیل تشابه اسطوره«: دیگو یلویی استروس م

 )92؛1381نادري، (» . یکسانی دارند يها یژگیها و ها تماماً اتفاقی است و با این همه اسطوره اسطوره رخ دهد، محتواي اسطوره

ها و  یونانی و تمامی افسانه يها رهاسطو. هاست که بخشی از میراث جمعی ما انسان خوانند یها عواطف و تصوراتی را فرا م اسطوره«
 يها ، همچنان در ارتباط با زندگی ما هستند، زیرا رنگی از واقعیت تجربهشوند یکه پس از هزاران سال هنوز بازگو میی ها داستان

  )15؛ 1373شینودا، (» . مشترك انسانی در خود دارند
که گاه این کهن الگوها را به  يا شناسانه و اسطوره با رویکردي روانمطالعه حاضر یکی از انواع رویکردهاي منتقدانه به متن است  

  . کشد یچالش م
  
  رمزي يها قصه

رمز چیزي است از جهان شناخته شده و قابل دریافت و تجربه از طریق حواس که به چیزي از جهان ناشناخته و غیر محسوس یا به «
اشاره مبتنی بر قرداد نباشد و آن مفهوم نیز یگانه مفهوم مسلم و قطعی آن تلقی مفهومی مستقیم و متعارف اشاره کند؛به شرط اینکه این 

رمز عبارت از معنی باطنی :در متون عرفانی نیز گاهی رمز به عنوان یک اصطالح تعریف شده است) 14؛1368پورنامداریان، (نگردد 
و معرفت  ها افتهیدر بیان )14؛ 1344قلی شیرازي ب(است که محزون است تحت کالم ظاهري که غیر از اهل آن بدان دست نیابند 

شخصی نسبت به امور ناشناخته و ماوراي حس و تجربه انسان ناچار است از زبان رمزي استفاده کند و این زبان بخصوص در ارتباط با 
  ) 36: 1368پورنامداریان، .(تجارب عرفانی ممکن است به طور خودآگاه یا ناخودآگاه به کار رود
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خویش استفاده  يها دگاهیو د ها شهیها براي بیان اند رمزي در ادبیات عرفانی کاربرد زیادي داشته و شاعران از این قصه يها قصه
اصل . داستان رمزي است که در قرن سوم هجري از یونانی به عربی ترجمه شد يها سالمان و ابسال، یکی از بهترین نمونه.  اند کرده

برخی . ست، اما خواجه نصیر بیست سال پس از شرح اشارات ابن سینا به ترجمه عربی آن دست یافتیونانی قصه امروز در دست نی
علوم هلنیستی بخصوص روش تولید مثل  ریهمچنین تأث. معتقدند رمزهاي این قصه به تعالیم افالطونی و نو افالطونی اشاره دارد

البته، در این قصه عناصر هندي نیز راه یافته  . شود یاین داستان دیده م مصنوعی انسان که تحت تاثیر کیمیاگري هلنیستی قرار دارد، در
اپساراها پري . این اسامی از سرامانا و اپسارا در سانسکریت گرفته شده است. دهد یسالمان و ابسال خود را نشان م يها که بویژه در نام

این زاهدان با عنوان . شوند یري براي خدایان است، فرستاده مآسمانی یا نیمه آسمانی هستند که براي فریب زاهدانی که قدرتشان خط
نقش ابسال نیز در این قصه فریب دادن سالمان است که قرار بود همچون پدرش زاهد شود بنابراین، سالمان و .  شدند یسرامانا معرفی م

ها و مناسک هرمسی و تعالیم نو  شدن با افسانه ابسال احتماالً یک داستان هندي بوده که به مصر هلنیستی راه یافته و به علت آمیخته
 )99؛ 1388روضاتیان، (» . افالطونی و اساطیري به شکلی درآمده که به سختی قابل شناسایی است

  
  کهن الگو در روانشناسی یونگ

ش به امور کارل گوستاو یونگ، روا نشناس معروف و بنیانگذار مکتب روانشناسی تحلیلی در سرتاسر دوران زندگی و تحصیل«
او تحت تاثیر مثل افالطونی، نظریات فالسفه اشراقی و عرفانی هندي براي انسان یک ناخودآگاه جمعی قائل . عالقمند بود عهیماوراءالطب

یونگ الیه سطحی ضمیر ناخودآگاه را که حاوي تجربیات ) 73: 1376بتولی، ( دیآ یشد که محل نگهداري کهن الگوها به شمار م
بنا شده که  تر قیعم يا هی، اما این ناخودآگاه شخصی بر النامد یم )personal unconscious(ودآگاه شخصی شخصی است ناخ

این قسمت همگانی است و شامل محتویات یا .  شود ینامیده م) collective unconscious(فطري است و ناخودآگاه جمعی 
 :1367یونگ، ( نامد یمحتویات ناخودآگاه جمعی را کهن الگو م. ترفتارهایی است که کم و بیش در همه جا و نزد همه یکسان اس

دارد،  شهیدر کهن الگو ر يا همچنین تصاویر اسطوره.  کهن الگوها تصویر نیستند، اما قابلیت دارند تصاویر متعدد تولید کنند)14
از آنجا که ظاهراً داستان سالمان و .  ستاست و چون در نوع بشر مشترك است، به رغم دشواري تفسیر پذیر ا يا سرچشمه هنر مکاشفه

رموز این قصه  لییونانی است، برخی از کهن الگوهاي مورد نظر یونگ در تأو-از اساطیر و رموز هندي يا ختهیابسال نیز آم
  . اهیم کردبه همین جهت، ضمن معرفی هر یک از این کهن الگوها تحلیلی تازه از برخی رمزهاي سالمان و ابسال ارائه خو. راهگشاست

  
  سالمان و ابسالقصه تحلیل  

پس شاه رمز . ، زیرا سایر افراد قصه ابعاد مختلف شخصیت شاه هستنددیآ یبه شمار مشاه قهرمان اصلی  ر قصه سالمان و ابسال د 
کهن الگوي حکیم رمز .  شاه مشاوري حکیم و خردمند دارد.  انسان است که شخصیت او از خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است

و یک بعد از وجود  شود یمي گوناگون مانند ناجی یا درمانگر پدیدار ها شکلاین کهن الگو به . است )wise old man(پیر خرد 
در مسیر  تواند یمدر این صورت .  تحت تسلط او نباشد کامالًفرد باید به آرامی نداي این کهن الگو را بشنود و بفهمد، اما .  فرد است

یونگ به وجود این کهن الگو در درون خود پی برده بود و آن را شخصیت ). 102: 1383وزیرنیا، (مل شخصیت گام بردارد رشد و تکا
ي حکیم ها یژگیو) 58: 1384بیلسکر، ( کند یمنام گذاشت پیر خرد به خصوص در حل مسائل دشوار اخالقی به ما کمک  2شماره 

تحت تسلط او نیست و در بسیاري از تصمیمات  کامالًکه شاه  مینیب یمادث داستان قصه با این کهن الگو نزدیک است و ما در حو
سالمان رمز کهن . شود یمبه داشتن فرزند است و با مشورت حکیم بدون واسطه مادر سالمان متولد  مند عالقهشاه .  کند یممستقل عمل 
گ خود انسان در بدو تولد هنوز به طور کامل شکل نگرفته به اعتقاد یون. است که مبناي کمال یافتن فرد است)SELF(الگوي خود 

خود کنشی است که همه  شود یبه مرحله کمال نزدیک م) INDIVIDIUATION(است، بلکه به مرور زمان و در طی فرایند تفرد 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٩١ 
 

در روانشناسی . کند یدیل مها را قلب و تب و با چنین عملی آن ونددیپ یعناصر، خودآگاهی و ناخودآگاهی، خیر و شر و غیره را به هم م
یونگ کودك رمز و تمثیل شایع خود است که گاهی به شکل کودك آسمانی یا جادویی و گاهی به شکل کودك عادي به نظر 

این که سالمان بدون مادر . بنابراین عالقه شاه به داشتن فرزند رمز اشتیاق او براي خودشناسی است) 117-112 1346فوردهام، ( دیآ یم
، نشانه این است که سالمان به عنوان خود بعدي از وجود شاه است که شاه با کمک پیر خرد آن را از اعماق ناخودآگاه شود یممتولد 

است که ) anima(ابسال رمز آنیما . شود یجوان و زیباروي به نام ابسال سپرده م يا هیسالمان پس از تولد به دا. بیرون کشیده است
آنیما روان مؤنث درون مرد یا طبیعت زنانه مستتر در مرد است که در . کهن الگوهاي یونگ است نیتر دهیچیو پ نیتر یکی از مهم

آنیما به شکل معشوق  غالباًدر ادبیات .  کند یمتجلی  )dream –girl(به صورت معشوق رویایی  ها یها و نقاش رویاها، شعرها، داستان
دت و آرامش مطلق حاصل خودشناسی است، همواره باید کوششی در جهت شناخت و از آنجا که رسیدن به سعا. شود یمیا مادر ظاهر 

گاهی منفی و آزاردهنده و گاهی مثبت و . کند یمي مختلف ظهور ها جنبهآنیما با . ی با آنیما صورت گیردزبان همرسیدن به توازن و 
  )227-231؛1370شمیسا، .(آرامش بخش است

آنیما غالباً جوان . شود یتجربه از یک زن براي یک مرد به واسطه مادر براي او حاصل م نیتر باید توجه داشت که نخستین و مهم
البته باید به این نکته توجه )98-99: 1383وزیرنیا، (، با خاك یا آب ارتباط دارد و ممکن است داراي نیرویی عظیم باشد شود یدیده م

) 234: 1370شمیسا، (ند که نشانه کوشش ذهن در جهت شناخت آنهاست متعددي دار يها مجهول و پیچیده نام يها دهیداشت که پد
که با یکی دیگر از کهن الگوهاي  شود یبه همین دلیل، آنیماي مجهول و پیچیده در این قصه ابتدا با نام ابسال و در نقش دایه ظاهر م

مختلف تجلی  يها لگوي دیگري در صورتنیز در ارتباط است که مانند هر کهن ا) mother archetype(یونگ؛یعنی مادر مثالی
تصویر . مادر واقعی، نامادري، پرستار و دایه همه این مظاهر ممکن است داراي معنایی مثبت و مطلوب یا منفی و اهریمنی باشند:کند یم

  .)28- 14: 1367یونگ، ( کند یمادر مثالی هرگز در ذهن مرد ناب نیست، زیرا آنیما نخست با تصویر ذهنی مادر ظهور م
آنیماي یونگ را -مادر مثالی يها یژگیو قاًیابسال نیز به عنوان دایه نخستین زنی است که وارد زندگی سالمان شده است و دق

سالمان را در دام عشق خود  کوشد ی، با فریبکاري مرسد یالبته، ابسال وجه منفی آنیماست، زیرا وقتی سالمان به سن بلوغ م. داراست
مردي که به تملک آنیماي خود درآید قربانی هیجان او )21؛ 1383امامی، (مرد را به هالکت رساند  تواند یمنفی مگرفتار کند آنیماي 

  .)101؛ 1383وزیرنیا، .(خواهد شد
که رمز سفر در ناخودآگاه  زدیگر یدوردست م يا رهیسالمان براي رهایی از سرزنش شاه و اطرافیان به همراه ابسال به جز

العمل شاه در جاي خود توضیح  در مورد علت اشتباه بودن عکس(آنیما به سبب عملکرد اشتباه فرد در مواجهه با آنیما است؛یعنی خود و
شا به کمک . ماند یو در نتیجه فرآیند فردیت متوقف م شوند یناخودآگاه فرونشانده م يها هیال نیتر قیبه زیرترین و عم) خواهیم داد

فوردهام، (باشد که مرکز خودآگاهی است  )ego(رمز من  تواند یاین شئی م شود یدو باخبر مشیئی سحرآمیز از محل اقامت آن 
  )101-99؛ 1388روضاتیان، (» )112؛ 1346
به همین دلیل . به هر صورتی که ممکن است با او مبارزه کند کوشد یشاه در عوض شناخت آنیما و تالش براي استحاله او هنوز م«

و عذرخواهانه به  شود یسالمان با این اتفاق درمانده م. قدرت برخورداري از وصال ابسال را از دست بدهدکه سالمان  کند یکاري م
به دلیل اینکه ترك یکباره آنیما و بی توجهی به آن فرد را . کند یدرگاه شاه بازمی گردد، اما شاه پذیرفتن او را به ترك ابسال مشروط م

به تدبیر . افکند یبا ابسال خود را در آتش ب ردیگ یو تصمیم م) 101همان جا؛ ( »ردیپذ ید شاه را نم، سالمان پیشنهادارد یاز کمال باز م
این کهن الگوي گذر از آتش در فرهنگ سامی و آریایی پیشینه زیادي دارد از گلستان ش. ماند یو سالمان زنده م سوزد یشاه ابسال م

 يها بی گناهی خود را در برابر وسوسه ستیبا یانه سیاوش از آتش که آنجا او مشدن آتش بر حضرت ابراهیم گرفته تا گذر پیروزمند
و هم ) خراسان(ست که شاید هم به زیست بوم او  ینشان دهد، و این اعمال تغییر در روایت از جانب جامی نکته قابل تأمل اش ينامادر

  . گردد یباز م يا نگاه به چنین روایات دینی و اسطوره
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زنده ماندن سالمان نشان از این دارد که من یا مرکز خودآگاهی که شاه از طریق آن بر احواالت سالمان نظارت  سوختن ابسال و
راه نجات خود در دوري  پندارد یدارد، ابسال را در اعماق ناخودآگاهی خویش ذوب کرده است، اما سالمان را بازگرداند چون م

، زیرا از بدو تولد با آنیماي خود خوگرفته و تاب شود یان از دوري ابسال بسیار پریشان مسالم. همیشگی از آنیما امکان پذیر خواهد بود
، زیرا زمانی که کشمکش میان خودآگاه و ناخودآگاه بحرانی کند یدر اینجا شاه از حکیم در خواست کمک م. جدایی از او را ندارد

  . ردیگ ییم حکیم قرار مو تحت تعال ". شود یشود، گره مشکل به تدبیر پیر خرد گشوده م
وي نماینده علم، بینش، . این پیر فرزانه انسانی است که تجسم معنویات است. پیر خردمند یکی از کهن الگوهاي یونگی است«

خرد، ذکاوت و اشراق بوده و از خصایص اخالقی اي چون اراده مستحکم و آمادگی براي کمک به دیگران برخوردار است که 
  . سازد یا پاك و بی آالیش مشخصیت معنوي او ر

اسرار آمیز  يها آرکی تایپ پیر خردمند بیانگر نوعی تیپ پدر خردمندي است که با بازگویی داستانه ها و راهنمایی به سوي راه
وادار این هدایت ممکن است با تاکید بر این نکته باشد که به مخاطب خود بفهماند که کیست و او را . کند یمخاطبان خود را هدایت م

  . کند یبنابراین او چون استاد معنوي عمل م. باشد تواند یکند تا بیندیشد که چه کسی م
  :یونگ معتقد است

بکنید که او بدون پاسخ گوید آنگاه گفت و گو مانند هر مکالمه دیگري  یاز خود سؤال دیتوان یبراي ارتباط با این من درون شما م
صاحبت صرف و یا با خود سخن گفتن و یا مراقبه به مفهومی دانست که کیمیاگران قدیم به کار م توان یاین مکالمه را م. ادامه یابد

که من وجود  ابدی ییک محاوره واقعی تنها هنگامی امکان م. اندند. و طرف صحبت خود را آن دیگري در درون خود می خو بردند یم
از نظر سایرین . را در نهایت هرکسی براي تمرین روحی مناسب نیستزی رود ییک هم صحبت را قبول کند و این امر از همه انتظار نم

در این مورد محاوره مشخصاً یک طرفه است، بدان معنی که . کند ییا چهره یک رهبر تجلی م این یار به صورت مسیح یا خضر و
 يا ، یعنی به صورت واقعهدشو یگفت و گویی درونی وجود ندارد، اما در عوض پاسخ به آن به صورت عمل آن شخص دیگر ظاهر م

. این دگرگونی از آن خود من است، نه یک دگرگونی شخصی، بلکه دگرگونی چیزي فانی است در من، به چیزي فناناپذیر. بیرونی
و شاید  کند یکه متعلق به اوست، سوار بر کرجی آفتاب صعود م دیگشا یو بر آن زندگی چشم م شکافد یجسم فانی را که منم از هم م

  )112-111؛ 1387حسینی، (» .نیز همراه ببرد مرا
در مصر  ها وسیاین غار از نظر تاریخی به زمان حکومت بطلم. داند یهنري کربن غار محل عبادت حکیم را غارسراپیون م-1«

ب راه.  مکان مقدس آیینی است که کوششی براي آمیختن عناصري از دین مصري و یونانی بوده است دیآ یو به نظر م رسد یم
مداوا القاي رویاهایی بود که در آن یکی از خدایان بر بیمار  يها وهییکی از ش.  سراپیون مانند دیگر راهبان هلنیستی طبیب بوده است

- 1381: پینس، (. گرفت یروزه م ستیبا یعالوه بر این بیمار قبل از معالجه م. افتی یو بیمار در نتیجه این ظهور بهبود م شد یظاهر م
غار . شود یمربوط به باززایش دیده م يها ذکر این نکته الزم است که غار الگوي ازلی رحم مادر به شمار رفته و در اسطوره) 112-113

تیره شده است و هم مرکز عالم اصغر که این نماد غار به عنوان مرکز آن را محل زایش و باز زایی  جاًیهم مرکز عالم اکبر است که تدر
  )343-339-1385، 4شوالیه، ج(. ردیگ یي از ناخودآگاه است که در آن هم ذات پنداري با خود صورت مهمچنین غار نماد کند یم

نوشته است که شخصیت معروف و رازآمیز در طب و حکمت ) 1493-1541( یونگ یکی از مقاالتش را درباره پاراسلسوس-2
طب .  رك رابطه میان بدن و محیط و طبیعت بودپزشکی از نظر او هنر د.  بود و عقایدي عجیب در شیوه درمان خود داشت

مفهوم ویژه کیمیاگري در .   پاراسلسوسی در یک کالم، یعنی شناخت آرکانا که همان راز رابطه کیمیاگري و نجوم با پزشکی است
ام جسم و روان طب پاراسلسوسی هدایت هر چیز در طبیعت براي رسیدن به غایت مقدر آن است که هماهنگی نظام اجرام سماوي با نظ

  ) 1383:111وزیرنیا، (.دیآ یبیمار به شمار م
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این دگرگونی .   یکی از مباحثی که یونگ مطرح کرده دگرگونی شخصیت است که در آسیب شناسی روانی نقش مهمی دارد -3
سازي با یک  مختلفی، مانند کاهش شخصیت، گسترش شخصیت، تغییر ساختار درونی، همسان سازي با گروه، همسان يها به شکل

تا نقش هلیوس  شود یدر نوع اخیر، یعنی همسان سازي با قهرمان مذهبی، نوآموزي انتخاب م.   ردیگ یصورت م.  . .  قهرمان مذهبی و
پس از گذاشتن تاجی از برگ نخل بر سر او و پوشانیدن رداي مقدس بر او جمع حاضر او را پرستش . را ایفا کند) خداي آفتاب(
  )81-70-1376یونگ، (. شود یموجب همسان سازي او با رب النوع م تلقین کنند یم

الهام و جذبه که تماس با عالم متافیزیک است، در واقع تماس با همین آنیماست، به نحوي که خودآگاه مضمحل شود و آنیما  -4
که مانع بروز  کردند یضعیف یا محو م يا مذهبی قدیم، خودآگاه را به گونه يها نییدر بسیاري از آ. از اعماق ناخودآگاه سخن بگوید

  ) 231-227-13270شمیسا، (. ناخودآگاه نشود
 پوشاند یکند، این که جامه ابسال را بر او م يو او را ملزم به روزه دار برد یگفت این که حکیم سالمان را به غار م توان یبنابراین م

رمز  قاًیعمال حکیم براي درمان سالمان با توجه به چهار نکته مذکور دقو به طور کلی، ا کند یو گاه گاه تصویر او را برایش ظاهر م
که با فراهم شدن شرایط  دهد یبخش قصه، یعنی استحاله آنیماي منفی به آنیماي مثبت زمانی رخ م نیتر سرانجام مهم.  شود یگشایی م

حکیم که پیش از این در ضمن تعالیمش گاهی .  بسپارد الزم، سالمان آمادگی آن را به دست آورده که ابسال را رها کند و دل به زهره
رها و ) آنیما منفی(پس سالمان از بند ابسال.  کند ی، اینک تمثال زهره را براي او آشکار مگفت یاز جمال زهره براي سالمان سخن م

تفرد به .  یند تفرد انجام گرفته استهمه این اعمال در ضمن فرآ. شود یشایسته رسیدن به پادشاهی م) آنیماي مثبت(به واسطه عشق زهره
در حقیقت، تفرد زمانی صورت .   معنی جامع و تمام بودن، یعنی توافق و آشتی با وجوهی از شخصیت است که به حساب نیامده بودند

تبدیل عشق  اینک با) 140-138-1346فوردهام، (که خودآگاه و ناخودآگاه بیاموزند در صلح و صفا با یکدیگر کنار بیایند ردیگ یم
و از شاهان ممالک دیگر براي او  نشاند یابسال به زهره میان شاه و سالمان صلح و صفا برقرار شده، شاه سالمان را بر تخت پادشاهی م

شخص فردیت یافته نیز به واسطه پذیرش ناخودآگاه خویش با آن که از شخصیت واحد خود آگاهی دارد، به مقام .   ردیگ یبیعت م
به طور خالصه، تحلیل رمزهاي سالمان و ابسال با ) جا همان(شود یوت با همه موجودات زنده و خود جهان هستی نایل مبستگی و اخ

  )103-101؛ 1388روضاتیان، (»  . شود یتوجه به کهن الگوهاي یونگ در جدولی به شرح زیر ارائه م
   

 تحلیل کهن الگوها کهن الگوهاي داستان سالمان  و ابسال

 نانسا شاه

 پیرخرد حکیم

 خود سالمان

 کشف کهن الگوي خود توسط انسان به کمک پیرخرد تولد سالمان بدون واسطه مادر به تدبیر حکیم

 مادر مثالی که در صوت دایه متجلی شده است-آنیماي منفی ابسال

 تابو.   عشق، زن
نگاه منفی به آمیزش با زن در ذهن پادشاه و در نتیجه آن از 

 خود بی خبر است آنیماي وجود

 فریفته شدن سالمان توسط ابسال و در دام عشق او افتادن
تالش آنیماي منفی براي غلبه بر شخصیت انسان و در تملک 

 گرفتن او

 آغاز کشمکش میان خودآگاه و ناخودآگاه مالمت شاه سالمان را در عشق ابسال

 آنیما به سوي ناخودآگاهی فرونشانی خود و دوردست يا رهیگریختن سالمان و ابسال به جز

 اطالع خودآگاه بر ناخودآگاه آگاهی شاه از محل سالمان و ابسال
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 سفر عینی
تالش انسان براي در کنار هم قرار دادن آنیما و آنیموس وجود 

 خود

 آنیما يها تسلیم موقت انسان در مقابل خواسته فرستادن مایحتاج سالمان و ابسال به جزیره توسط شاه

 از سر گرفتن مبارزه با آنیماي منفی توسط فرد شاه در ناتوان کردن سالمان و از وصال ابسالتدبیر 

 غرق شدن ابسال و زنده ماندن سالمان
فرونشاندن آنیما در اعماق ناخودآگاهی و بیرون آوردن خود از 

 ضمیر ناخودآگاه

 ریاضت و عبادت در غار
وار و طاقت طی کردن فرایند تفرد که مانند سیر و سلوك دش

 فرساست و به فرآیند باززایی می انجامد

 پوشاندن لباس ابسال به سالمان
تلقین به سالمان و تاکید براین که حقیقت وجود او و ابسال یکی 

 است

 زهره
مظهر آنیماي مثبت و دلیلی بر نیاز همیشگی وجود بشر براي 

 کامل بودن وجودش از منظر ترکیب آنیما و آنیموس

 آماده کردن فرد براي تبدیل آنیماي منفی به مثبت ی زهرهذکر زیبای

 استحاله آنیما منفی به مثبت عاشق شدن سالمان بر زهره و فراموش کردن ابسال

 شکل گرفتن فرآیند تفرد و صلح میان خودآگاه و ناخودآگاه  صلح و آشتی سالمان و شاه

 بر تخت نشستن سالمان و بیعت کردن سایر پادشاهان با او
شخص پس از فردیت یافتن به مقام بستگی و اخوت با همه 

 شود یموجودات زنده و کل جهان هستی نایل م

  
  نتیجه 

است از باورهاي مشترك میان ادیان هندي، هرمسی و نو افالطونی که توسط حنین  يا زهیقصه رمزي سالمان و ابسال در اصل آم«
قرار گرفت که برخی مانند شرح خواجه نصیر فلسفی  لین بارها مورد شرح و تأوبن اسحاق از یونانی به عربی ترجمه شد و پس از آ

خود را درباره  يها دگاهیبا در نظر گرفتن این نکته که کارل گوستاو یونگ د.   جامی رنگ عارفانه دارد لیاست و برخی مانند تأو
هرمسی و هندي بیان کرده ست، استفاده از نظریات یونگ کهن الگوهاي ناخودآگاه جمعی با تاثیر پذیرفتن از باورهاي نو افالطونی، 

مادر مثالی، پیر  –مورد نظر یونگ من، خود آنیما  يبراي رمز گشایی قصه سالمان و ابسال بسیار راهگشاست در میان کهن الگوها
ف آنچه خواجه نصیر طوسی گفت بر خال توان یبنابراین م.  دیآ یخرد، کودك و تفرد کلید رمز گشایی سالمان و ابسال به شمار م

ساخته و پرداخته ذهن مفسران پس از ابن سینا براي شرح سخن او درباره مفهوم  تواند یاحتمال داده، این روایت از سالمان و ابسال نم
به نزدیکی  رمزي سالمان و ابسال در اشارات و تنبیهات باشد، همچنین یونانی االصل بودن این قصه نیز مورد تردید است، بلکه با توجه

گفت نظر محققانی که اصل این قصه را بر گرفته از باورهاي هندي  توان یبسیار میان رمزهاي این قصه و کهن الگوهاي یونگ م
که با گذشت زمان با عناصر هرمسی و یونانی آمیخته شده، به صحت نزدیکتر است و دیگر آن که هماهنگی کامل این قصه با  دانند یم

، تاثیر عمیق عرفان مشرق دیآ یروانشناسی به شمار م يها دگاهید نیتر ناخودآگاه جمعی که یکی از معروف کهن الگوهاي ضمیر
بر دل و  شیها شهیروانشناسی که اساس اند –هرمسی و نو افالطونی را در نظریات یونگ  يها شهیزمین، بویژه باورهاي هندي و نیز اند

 )جا همان(» .  درسان یبه اثبات م –اشراق پی ریزه شده بود 

  
  پیوستی انتقادي
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به طور کلی ارتباط با زنان تابو باشد و زن  ستیبا یفرزانه م نیچن نیمورد توجه قرار گیرد که چرا از منظر شاهی ا تواند یاین نکته م
هم براي آن مطرح که در روایت جامی از این افسانه حتی جایگزینی  شود یتنها به عنوان بستري براي تولد فرزند در نظر گرفته م

و همچنان ذهن خواننده امروزي تا پایان در برابر این سؤال، ) ابدی یدر نسخه حنین بن اسحاق مهر گیاه کارکرد رحم زن را م( شود ینم
، که البته با تاکیدي که شود یتقبیح م اش ینیکه چرا زن تنها به صورت جفتی آسمانی پذیرفته است و خصوصیات زم ماند یبی پاسخ م

. این تفکیک ارزش گذارانه پی برد يها شهیبه ر توان یحتی در روایت جامی به برجستگی و اهمیت عقل گرایی افالطونی شده است م
او تنها براي حفظ _فرزندي که  زند یشاید اگر از همان ابتدا شاه به زندگی نامتعارف همراه با دوري از دیگر جنسیت دست نم

را  اش یکه او نیز نوجوان _خارج رحمی پدید آورد براي رفع خأل مادر به دایه کم سن و سال خود يا وهیبه ش_فرمانروایی خویش 
  . سپرد یدل نم_براي این کودك سپري کرده است

که انسان در صورت آشتی  دهند یبیش از همه نقدها این پاسخ را فراروي انسان معاصر قرار م يا شناسانه و اسطوره روان يها لیتحل
توان برقراري پیوندي موثر با جهان هستی را )به عنوان مثال کارکرد زهره در این داستان(ها  صوصیات خویش و پذیرفتن آنبا تمام خ

. و از چندپاره گی روح خویش و عوارض آن نجات یابد ابدی یم
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  ریزي آموزشگزاري و برنامهنقدي بر فرایند سیاست

  هازبان فارسی به غیرفارسی زبان
  

  1رضامراد صحرایی
  

  چکیده
در نقشۀ جامع . براي کشور ما تبدیل شده استامروزه، آموزش علمی زبان فارسی به غیرایرانیان به یک اولویت راهبردي 

علمی کشور، زبان فارسی و مسائل مرتبط با آن همسنگ علومی مثل بیوتکنولوژي، نانوتکنولوژي و فنّاوري اطالعات در 
- ریزي منسجم و آموزش برنامهتردید، دستیابی به این هدف بنیادي، مستلزم برنامهبی. دیده شده است الفهاي سطح اولویت

هاي اکنون درسنامهاي طوالنی است و هماز آنجا که آموزش زبان فارسی داراي سابقه. محور و علمیِ زبان فارسی است
-هاي مختلف آموزشی در ایران و سایر کشورهاي جهان در حال اجرا است، گام اول براي این برنامهمتعددي بر پایۀ شیوه

این منظور، در مقالۀ حاضر، ابتدا مسألۀ آموزش زبان فارسی به  براي. ریزي مسنجم و اصولی، نقد وضع موجود است
سپس، پیشینه آموزش زبان . شده در نقشۀ جامع علمی کشور بازگویی خواهیم کردغیرایرانیان را با توجه به اهداف ترسیم

ال در این زمینه را معرفی خواهیم نمود فرایند علمیِ طراحی برنامۀ در ادامه. فارسی به غیرایرانیان و موسسات و نهادهاي فع ،
و ) 2007(، ویلیس و ویلیس )2010(درسی براي آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان را بر اساس سه الگويِ نیشن و مکالیستر 

ریزي و سیاستگزاريِ در نهایت، نیز تالش خواهیم کرد ضمن ترسیم چرخۀ علمی برنامه. بحث خواهیم کرد) 1999(نونان 
هاي آموزش زبان فارسی بیان اجراء این چرخه و روابط درونی آنها، چند پیشنهاد عملی براي ارتقاء شیوهآموزش زبان و 

  .ارائه دهیم
  

آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان، نظریۀ زبانی، روش تدریس، برنامۀ درسی، تهیه و تدوین مواد  :هاکلیدواژه
  آموزشی

                                                        
 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی - ١
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  بیان مسأله .1

هر کشور است و به همین جهت است که در کنار پدیدة مذهب، یکی از اصول قانون زبان مهمترین عنصر هویت ملی 
پر واضح است که این پدیده به دالیل مختلف سیاسی، فرهنگی و . است) رسمی(=اساسی همۀ کشورها، تعیین زبان ملی 

، پس از انقالب اسالمی، اهدافی ایران. یابدتر میاجتماعی در برخی کشورها، از جمله جمهوري اسالمی ایران، اهمیتی ویژه
ترین عوامل تحقق آنها توسعه و ترویج زبان فارسی در گسترة جهانی را در قانون اساسی ترسیم نمود که یکی از کلیدي

و نقشۀ جامع علمی  1404انداز ایرانِ هاي ملی کشور، از جمله سند چشمبراي تحقق این اهداف در اسناد و برنامه. است
انداز بخش و تأثیرگذاري که در سند چشمدر حقیقت، دستیابی به ایرانِ الهام. ارائه گردیده است اي عملیاتیکشور راهبرده

 8در این نقشه، . هاي راهبردي نقشۀ جامع علمی کشور استبه تصویر کشیده شده، مستلزم تحقق اهداف و اولویت 1404
ر گرفته شده که یکی از این آنها، ارتقاي جایگاه زبان فارسی در هدف به عنوان اهداف کالن نظام علم و فناوي کشور در نظ

  ). 6، بند 7سند نقشه جامع علمی کشور، ص (هاي بین المللی است بین زبان
راهبرد کالن براي توسعۀ علم و فناوري در کشور طراحی شده و براي تحقق هر  13بعالوه، در نقشۀ جامع علمی کشور، 

یکی از این ). 36-17سند نقشه جامع علمی کشور، صص(و اقدامات ملی الزم تعیین گردیده است  راهبرد کالن نیز راهبردها
راهبردهاي کالن، تعامل فعال و اثرگذار در حوزة علم و فنّاوري با کشورهاي دیگر به ویژه کشورهاي منطقه و جهان اسالم 

  :امات ملی براي تحقق آن موارد زیر استاست که برخی از راهبردها و اقد) 31-30، صص 9راهبرد کالن شماره (
 هاي علمی در سطح جهانتوسعۀ زبان فارسی به عنوان یکی از زبان )1

هاي مناسبات علمی و فراملی دانشمندان، پژوهشگران و همکاري بین المللی با اولویت توسعه و تقویت شبکه )2
 زبانکشورهاي اسالمی و فارسی

ر گسترش زبان فارسی و بسترسازي مرجعیت علمی کشور با افزایش پذیرش دانشجویان خارجی به منظو )3
 اولویت کشورهاي اسالمی و همسایه

 آموزيهاي سهل و سریع فارسیتوسعه و ابداع روش )4

 هاي مختلف جهانحمایت از تأسیس رشتۀ زبان فارسی در دانشگاه )5
 
-گسترش زبان فارسی و توسعۀ ظرفیتبراي  1ریزي زبانیتردید، مقدمۀ اساسی تحقق راهبردهاي فوق، اجراي برنامهبی

آموزي است که مقدمۀ بنیادي هاي سادة فارسیریزي، ابداع روشیکی از ابعاد این برنامه. هاي درونی و بیرونی آن است
اما باید توجه داشت که، روش تدریس زبان فارسی، بخشی از فرایند . رودشمارمیگسترش زبان فارسی در سایر کشورها به

هاي لذا براي ابداع روش. در حقیقت، بدون برنامۀ درسی، روش تدریس موفق نخواهد بود. ریزي درسی استهکالن برنام
شناخت این فرایند . ریزي درسیِ آموزشِ زبان فارسی را مورد توجه قرار دهیمسهل و سریع فارسی آموزي باید فرایند برنامه

متاسفانه . اي متولیِ گسترش زبان فارسی مسألۀ پژوهش حاضر استو بررسی میزان انطباق آن با اقدامات موسسات و نهاده
هاي اصلیِ باید اذعان نمود که در حال حاضر تشتت و پراکندگیِ مشهودي در این فرایند وجود دارد و این یکی از    چالش

  .پیشِ روي ما در برنامه هاي آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان است
تردید، خارجیان مختلف با هدف بی. آموزان خارجی استتوجهی به نیازها و اهداف فارسییکی از ابعاد این تشتت، بی

آموزند تا در ایران تحصیل کنند، برخی دیگر با هدف آشنایی با تاریخ، برخی فارسی را می. آموزندواحد فارسی را نمی

                                                        
1. Language Planning  
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ل توجهی با انگیزة آشنائی با معارف اسالمی، به گروه قاب. آورندتمدن و ادبیات غنی ایران به یادگیري زبان فارسی روي می
کنند ویژه مکتب شیعه، نیاز به یادگیري زبان فارسی دارند، برخی هم با اهداف سیاسی، اقتصادي و حتی فرهنگی تالش می

  . فارسی را یادبگیرند
این مراکز عبارتند  .مرکز و موسسۀ آموزشی در داخل کشور مشغول آموزش زبان فارسی به خارجیان هستند 11حداقل 

  :از
 قزوین  -مرکز آموزش زبان فارسیِ دانشگاه بین المللی امام خمینی .1

 تهران  -مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دهخدا .2

 قم  –مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی .3

 قم -پژوهشگاه بین المللی نور –جامعه العلوم االسالمیه  .4

 قم  –مدرسۀ المهدي  .5

 قم -جامعه الزهرا .6

 قم-جامعه المصطفی العالمیه .7

 کانون زبان ایران .8

 بنیاد ایرانشناسی  .9

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی   .10

  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی .11
  

-در این میان، مرکز آموزش زبان فارسیِ قزوین، مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی قم و مرکز دهخدا، از همه باسابقه

آموزان، سطوح آموزشی و ساعات آموزش ر اطالعات تکمیلی دربارة سال تأسیس، تعداد زبانجدول زی. تر هستندتر و فعال
  . هفتگی هر یک از این مراکز را نشان می دهد

  

نام مرکز 
  سال تأسیس  آموزشی

تعداد تقریبی 
فراگیران تا 

1391  

سطوح 
  آموزشی

ساعت در 
  هفته

هفته در کل 
  دوره

ساعت در 
  کل دوره

  
 دانشگاه بین المللی

  امام خمینی

  
1371  

  
4100  

سه سطح 
مقدماتی، (

-پیشرفته و پیش

  )دانشگاهی

  
20-25  

  
26  

  
520-650  

  
مرکز آموزش زبان و 

  معارف قم

  
1361  

  
12500  

چهار سطح 
مقدماتی، میانی، 

پیشرفته و 
  )تمهیدیه

  
36  

  
24  

  
846  

  
مرکز بین المللی 

  
1368  

  
9000  

سه سطح 
مقدماتی، (

  
6-15  

  
5-15  

  
30-225  
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پیشرفته و   دهخدا
  )پیشرفته

  
کرسی زبان و ادبیات فارسی دایر است که عمدتاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی  50در خارج از ایران نیز، بیش از 

  . کنندارشد زبان و ادبیات فارسی دانشجو تربیت می
ل و خارج از ایران از سوي آموزي در داخآید این است که روابط بین مراکز مختلف فارسیسؤالی که در اینجا پیش می

یابد؟ آیا در این نهادها و شود؟ برنامۀ درسی آموزش زبان فارسی در این نهادها چگونه با هم ارتباط میچه نهادي تنظیم می
آموزي در این مراکز بر تر، آیا فارسیموسسات آموزشی، فرایند علمیِ طراحی برنامۀ درسی اجرا شده است؟ به بیان ساده

مهاي مطالعات زبانآموزان و مطابق یافتهزکاوي از زبانپایۀ نیا شود؟ آموزي اجرا میدو  
به این . خارجی آشنا شویم/براي پاسخگویی به این سؤال باید ابتدا با فرایند طراحی برنامۀ درسی آموزش زبان دوم

را دربارة برنامۀ درسیِ ) 1999(ونان و ن) 2007(، ویلیس و ویلیس )2010(منظور، در بخش بعد، دیدگاه نیشن و مکالیستر 
آشنایی با این فرایند و ابعاد و زوایاي مختلف آن، هر خوانندة کنجکاوي را . خارجی بحث خواهیم کرد/آموزش زبان دوم

  . با وضع موجود برنامۀ فارسی آموزي ما آشنا خواهد کرد
  
  خارجی/فرایند طراحی برنامۀ درسی آموزش زبان دوم: بحث .2
است که بر محتوا تمرکز  1درسی  بخش اول، طراحی برنامه. داندآموزي را شامل سه بخش میهر برنامۀ موفق زبان) 2003(نونان  
ها و  است که خروجی 3بخش سوم نیز ارزشیابی. کند است که روال و فنون کالسی را تعیین می 2تدریس   بخش دوم، روش. کند می

آموزي نیز بر این باور است که طراحی برنامۀ درسی مهمترین بخش فرایند زبان) 2009(گ الن. کند یمبروندادهاي یادگیري را کنترل 
همین قابلیت برنامۀ درسی باعث شده که . کنددهی میاست زیرا برنامۀ درسی محتواي آموزش، شیوة تدریس و ارزشیابی آن را جهت

  . باشد ها آنو اهداف آموزشی هاي آموزش زبان تناسب نوع برنامه درسی اولین شاخص ارزیابی کتاب
هاي زبان آموز ویژگی) 3نظریۀ یادگیري و ) 2نظریۀ زبانی، ) 1که عبارتند از اندلیدخحداقل سه عامل در تعیین نوع برنامۀ درسی 

به عنوان مثال، . غالباً در تعیین نوع برنامۀ درسی بین نظریۀ زبانی و نظریۀ یادگیري همبستگی وجود دارد). 1999، نونان 1987کرنکه (
همچنین، . گرا و نظریۀ یادگیري رفتارگرا هستنددیداري داراي نظریۀ زبانی ساخت -گرا و روش تدریس شنیداريبرنامۀ درسی ساخت

آموزان تحقیقات مختلف نشان داده است که عواملی مثل هوش، انگیزه، نگرش، شخصیت، عقاید فردي، سن، شغل و نوع نیاز زبان
اي است که به این آموزي برنامهبنابراین، برنامۀ موفق زبان). 2008 4گریفیتس(خارجی تأثیرگذارند /آموزش زبان دومهمگی بر کیفیت 

  . هاي نظري مختلف در این موضوع را بکار بنددمتغیرها توجه داشته باشد و یافته
هاي زیر پاسخ روشن باید براي یکایک پرسش ریز آموزشی و طراح برنامۀ درسی، پیش از آغاز فرایند طراحی برنامۀ درسیبرنامه
  :داشته باشد

  د؟نچگونه باید شناسایی شوو  نیازهاي زبان آموزان چیست )1

                                                        
1.syllabus design 
2 .methodology 
3. evaluation 
4 . Griffiths 
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  زبانی چه روندي باید طی شود؟ۀ براي تعیین محتواي برنام )2
  ؟اند، کدام انددخیلزبانی ۀ ریزي برنامدر طرح عوامل محیطی که )3
  شود؟می کسبچگونه مقصد و هدف آموزش زبان چیست و این اهداف  )4
  اند؟کدامآموزشی  ةیک دوري هادهی درسریزي درسی و سازماندر برنامه عوامل مؤثر )5
  چه مسائلی در انتخاب، همساز کردن و طراحی مواد آموزشی دخالت دارند؟ )6
 گیري کرد؟زبانی را اندازه ۀشود کارآمدي یک برنامچگونه می )7

مراحل مختلف طراحی یک برنامۀ ) 2010(نیشن و مکالیستر . سازدسی را نمایان میهاي فوق مراحل طراحی برنامۀ درپاسخ پرسش
  :اندسنجیده و حساب شده را به صورت زیر برشمرده

 1نیازکاوي/تحلیل نیاز .1

 2تحلیل محیط .2

 انتخاب اصول آموزشی .3

 3چینش و دسته بندي محتوا .4

 4تعیین قالب و نحوة ارائه .5

 5نظارت و سنجش .6

  6ارزشیابی .7

، نخستین گام طراحی برنامۀ درسی تحلیل نیاز )2010(که در طرح فوق مشاهده می شود، به اعتقاد نیشن و مکالیستر همانگونه   
پس از تحلیل نیاز، مهمترین مسأله تعیین محتوا و . کننده داردریزي درسی نقش تعییناست زیرا نتایج نیازکاوي در سایر مراحل برنامه

  :  و مکالیستر بر این باورند که تعیین محتوا و چینش آن باید بر اساس اصول زیر صورت پذیردنیشن . بندي آن استچینش و درجه

این باعث می . آموز باشدمواد آموزشی و دوره درسی دربرگیرندة پر بسامدترین عناصر زبانی مورد نیاز زبان: 7بسامد. 1
  .شود زبان آموزان بهترین نتیجه را از تالش خود بگیرند

دوره درسی باید  به زبان آموزان آموزش دهد  که چطور زبان را یاد بگیرند ، کنترل و نظارت : 8ها و استقاللراهبرد. 2
  .کنند و نسبت به یادگیري شان آگاهی داشته باشند، و در نتیجه زبان آموزان مستقل و کارآمدي شوند

  
اد آموزش داده شده ، داشته باشد و در بافتهاي زبان آموز باید فرصت هاي مختلفی براي بازیابی مو: 1فرصت بازیابی. 3

  .مختلف آنها را به کاربرد

                                                        
1 . needs analysis 
2 . environment analysis 
3 . content and sequence 
4 . format and presentation 
5.  monitoring & assessment 
6. evaluation 
7. Frequency 
8. Strategies and autonomy 
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  .گونه به زبان داشته باشدهاي قابل تعمیم زبان تمرکز و نگاهی نظامبرنامۀ درسی باید روي ویژگی: 2نظام زبانی. 4
  .دهددوره درسی باید موارد زبانی مفید ، مهارت ها و راهبردها را پوشش : 3تداوم پیشرفت. 5
ترین چینش و اینکه زبان آموزان چه موقع در تدریس موارد زبانی،  مناسب: 4آموزش پذیري/ قابلیت تدریس. 6

  .آماده یادگیري این موارد هستند، باید در نظر گرفته شود
  .ببرند دوره درسی باید به زبان آموزان کمک کند که بیشترین استفاده مفید را از دانش قبلی خود: 5فشار یادگیري. 7
اي  به هم مرتبط شوند که مواردي که با هم یاد گرفته می شوند، موارد آموزشی دوره درسی باید به گونه: 6تداخل. 8

  .روي هم تاثیر مثبتی داشته باشند و از اثرات منفی تداخل اجتناب شود
  

محتواي آموزشی، ارائۀ حجم مناسبی از درونداد  در ارائه 7نگرجانبهآموزان، اتخاذ یک رویکرد تلفیقی و همهتوجه به انگیزة زبان
هاي تولیدي، و تأکید بر یادگیري آگاهانه و پردازش کامل از جمله اصولی ، گنجاندن فعالیت)اعم از شنیداري و خواندنی( 8قابل فهم

بعالوه، . مد نظر داشته باشدریز درسی و مؤلف کتاب آموزشی به هنگام تعیین چارچوب محتواي دروس باید آنها را هستند که برنامه
 آموزان را تقویت نموده و به سبکزبان 9اي باشد که انگیزة یکپارچۀنیشن و مکالیستر بر این باورند که ارائۀ محتوا باید به گونه

   .آنها توجه داشته باشد 10یادگیريِ
آنها مراحل طراحی یک برنامۀ درسی . یاز استنیز، اولین مرحلۀ طراحی برنامۀ درسی تحلیل ن) 2007(از دیدگاه ویلیس و ویلیس 

  : اندرا به ترتیب به صورت زیر برشمرده
 )تحلیل نیاز(= شناسایی نیازها) 1
 . انتخاب موضوعات مناسب)  2

 )گفتاري و نوشتاري(تکالیف هدف  تعیین) 3
تکلیف متناسب با دانش زبان سازماندهی تکالیف و متون در برنامه درسی و ارزیابی سطح دشواري : 11برنامۀ تکلیفی) 4

  آموزان 
 ها و عبارات هاي دستوري و بسامد واژهتحلیل متون خود با توجه به مشخصه: 12برنامۀ زبانی) 5

  
  : نیز برنامه درسی آموزش زبان را شامل مراحل زیر می داند) 8: 1999(نونان 

                                                                                                                                                                            
1. Spaced retrieval 
2. Language system 
3. Keep moving forward 
4. Teachability 
5. Learning burden 
6. Interference 
7. Four strands 
8. Comprehensible input 
9. Integrative motivation 
10. Learning Style 
11. Task Syllabus 
12. Language Syllabus 
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  1ریزيبرنامه) 1
  2سازيپیاده) 2
  3ارزشیابی) 3
  

 . بخشی از مرحلۀ اولِ برنامه درسی آموزش زبان دانسته که ناظر بر گزینش و درجه بندي محتوا استوي طراحی محتوا را 
اي که به عنوان یک اصل محتوایی همواره باید به آن توجه داشت این است که مراحل طراحی برنامۀ درسی در هر سه طرح نکته

یعنی عالوه بر اینکه هرکدام برونداد مرحلۀ قبل و درونداد مرحلۀ بعد  .اي و برگشتی با همدیگر هستندفوق، داراي نوعی رابطۀ چرخه
در (به عبارت ساده تر، نتایج مرحلۀ آخر، یعنی نظارت و سنجش . گرددهستند، در انتهاي چرخه دوباره فرایند به صورتی پویا تکرار می

شود و قس ، باعث بازتحلیل فرایندهاي مرحلۀ اول می)2007در طرح ویلیس و ویلیس (و برنامۀ زبانی ) 2010طرح نیشن و مکالیستر 
مند و فرایندي این حسن این رویکرد نظام. در همین فرایند بازبینی است که برنامه درسی اصالح، تعدیل و بازطراحی می شود. علی هذا

هاي اصالحی منعکس ید در برنامههاي جدیافتۀ منابع گذشته هستند و همواره نتایج یافتهاست که همیشه منابع جدید صورت تکوین
این همان چیزي است اجراي آن باعث تکامل و پیشرفت و انسجام و پیوستگی و عدم اجراي آن نیز منجر به تشتت و . گرددمی

 باور نگارندة این سطور این است که منابع فعلی آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان ماهیت. گرددناهماهنگی و از هم گسیختگی می
ي داردتکاملی و پیوسته ندارند و برنامه به بیان دیگر، ما در مورد آموزش زبان فارسی به . ریزي آموزش زبان فارسی نیاز به تحول جد

هاي تشتت موجود به اعتقاد نگارندة این سطور، یکی از ریشه. ایمغیرایرانیان توجه چندانی به فرایند اصولیِ طراحی برنامۀ درسی نداشته
از حیث اجرایی نیز، مهمترین مشکل عدم . گرددترین ریشه، به همین نکته بازمیبع آموزش زبان فارسی، اگر نگوییم اصلیدر منا

  .اجراي مرحلۀ تحلیل نیاز یا اصطالحاً عدم نیازکاوي فارسی آموزان خارجی است
  :   این دالیل را به صورت زیر برشمرده است )2001(ریچاردز . شودتحلیل نیاز به دالیل مختلف در آموزش زبان به کار گرفته می

آموز براي اجراي یک نقش مثل مدیر فروش، راهنماي تور یا دانشجو به چه مهارت هایی فهمیدن این که یک زبان )1
  .نیاز دارد

  پردازد؟آموز میکمک به تعیین این که آیا دورة فعلی به اندازة کافی به نیازهاي ناشناختۀ زبان )2
  آموزان بیشتر به آموزش مهارتهاي زبانی ویژه نیاز دارند؟ر یک گروه کدام زبانتعیین این که د )3
  .آموزان قادر به انجام آن هستند و آنچه باید قادر به انجام آن باشندتعیین فاصلۀ بین آنچه زبان )4
  . شوندآموزان با آن روبرو میجمع آوري اطالعات دربارة مشکالت خاصی که زبان )5
  

نیازهاي زبانی توان در اکثر موارد می. قدم اول در اجراي تحلیل نیاز تعیین اهداف زبان آموز است) همان منبع(ز به اعتقاد ریچارد
این نکته به طور خاص در مورد . آموز را به راحتی تعیین کرد، به خصوص اگر زبان براي هدف خاصی آموزش داده شودزبان

  . آیند صادق استایران میفارسی آموزان خارجی که براي ادامه تحصیل به 

                                                        
2 .planning 

3 .implementation  
4 .evaluation 
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ریزي درسی براي آموزش زبان است، که مورد بهره برداري طیف وسیعی از ذینفعان اساسی در فرایند برنامه اينیازکاوي مرحله
  :  نیازکاوي را براي کلیه افراد دخیل در فرایند آموزش زبان، به شرح زیر، ضروري می داند) 2001(ریچاردز . گیردقرار می

  ،)گزاران عالیسیاست(الن طراحی برنامۀ درسی مسئو )1
  کنند،معلمانی که از برنامۀ درسی جدید در تدریس خود استفاده می )2
  بینند،آموزانی که طبق برنامۀ درسی آموزش میزبان )3
  کنند،هاي جدید را آماده مینویسندگانی که کتاب )4
  کنند،هاي تحصیلی مشارکت میگروه سنجش که در تهیۀ آزمون )5
کنند و با چه آموزان با چه سطح زبانی مدرسه را ترك میناسان مراکز آموزش زبان،که مایلند بدانند زبانکارش )6

 .مشکالتی روبرو می شوند
  

به عنوان مثال، در تحلیل اطالعات بدست آمده از نیازکاوي فارسی آموزان . آموزي استهاي زباننتیجۀ تحلیل نیاز تعیین اولویت
  : زیر با اولویت بندي مناسب کسب شود خارجی باید اطالعات

  شود،هایی که در آنها معموالً زبان فارسی استفاده میموقعیت )1
  شود،آموز با مشکل روبرو میهایی که زبانموقعیت )2
  آموز،موضوعات پر بسامد، متناسب با نیاز فارسی )3
  وند،شها و دربارة موضوعات مرتبط استفاده میهاي پر بسامدي که در موقعیتواژه )4
 آموز،کاربردهاي زبانی پر بسامد، متناسب با نیاز فارسی/هانقش )5
  آموز،دار، متناسب با نیاز فارسیمفاهیم زبانی اولویت )6
  ها و مفاهیم زبانی مرتبطها، نقشبندي نوع تکالیف آموزشی متناسب با موضوعات، موقعیتتعیین و اولویت )7
  هاي مختلفها و فعالیتبسامد خطاها در موقعیت )8
  هاي متفاوتمشکالت ارتباطی معمول در موقعیت )9
  

اي اساسی و بنیادي در طراحی یک برنامۀ خوب درسی براي آموزش زبان شود، اجراي تحلیل نیاز مرحلههمانگونه که مالحظه می
  . بیش از پیش کار کنیمریزي آموزش زبان فارسی باید روي این مرحله دهد که ما در برنامهفارسی به غیرایرانیان است و این نشان می

  بنديجمع) 3
آموز و به صورت این پژوهش نشان داد که طرح درس مطلوب و بهینه براي آموزش زبان فارسی باید متناسب با هدف و نیاز زبان

ین منابع رساند که اگر در تهیه و تدوتأمل در وضع موجود ما را بیش از پیش به این نتیجۀ مهم می. ترکیبی یا تلفیقی طراحی گردد
  . تر چیزي خواهد بود که اکنون هستآموزشی به صورت علمی و فرایندي عمل کنیم نتایج آموزش ما به مراتب موفق

) فارسی یاد بگیریم، استاد سلیم نیساري( 1334کتابِ آموزش زبان فارسی نوشته شده که اولین آنها به سال  200تا کنون بیش از 
ن این واقعیت است که در اکثر موارد این کتابتعمق در محتواي این کتاب). 1389دبیرمقدم و همکاران (گردد برمی ارتباط ها بیها مبی

به عنوان مثال، فقط . از هم نوشته شده و هر کدام به دلیل اتکاء به تجربۀ شخصی نویسندگان، داراي سبک و سیاق خاص خود هستند
 ها آنجلد کتاب در قالب چندین مجموعه ارائه شده، که بررسی تطبیقی  20لغ بر در دبیرخانۀ شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی با

این وضعیت در مورد آثار مختلف کانون زبان ایران و مرکز . شودرهنمون نمی بارهریزي شدة مشخصی در این ما را به رویکرد برنامه
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این بدان معنا است . اند، نیز صادق استی به چاپ رساندهجلد کتاب آموزش زبان فارس 35و  40علوم اسالمی قم که به ترتیب حداقل 
توان گفت که تعیین یک سیر تکوینی شود و به جرأت میشناختی در بین این آثار دیده نمیشناختی و روانکه ارتباط نظريِ زبان

  . 1ها امکان پذیر نیستمطابق با تحوالت رویکردهاي طراحی برنامۀ درسی، براي این کتاب
ها را تعیین کرد زیرا صرفاً حاصل تجربه شخصی شناختی این کتابشناختی و روانتوان مبانی نظريِ زبانتر، غالباً نمین سادهبه بیا

این آهنگ نامنظم و آشفته بدان معناست . توان برنامۀ درسی مشخصی نیز ترسیم کرد، نمیها آنبر همین اساس، براي اکثر . افراد هستند
ي مواجه است و فرایند تولید منابع آموزش زبان فارسی کالن آموزش زبان فارسی، یعنی برنامه که سطح اول برنامۀ ریزي، با نقصان جد

  . به غیرفارسی زبانان نیاز به یک مدیریت کالن دارد

به باور . کنیمیریزي درسی و تدوین منابع آموزشی زبان فارسی، را بررسی مبه عنوان حسن ختام این مقاله، چرخۀ عملیاتیِ برنامه
  :گیري چرخۀ تدوین با اجزاء زیر ضروري استاین نگارنده، پیش از طراحی هر منبع آموزشی، شکل

  .وظیفۀ آن تعیین نظریۀ زبانی، نظریۀ یادگیري و برنامۀ درسیِ غالب است نیتر مهم؛ که 2گذاريکمیتۀ سیاست) 1
  .کند یمک دورة آموزشی کامل تعیین ؛ که محتواي مفهومی دروس را در ی 3شوراي عالی تألیف) 2
تري مثل کمیتۀ تعیین محتواي سطوح و کمیتۀ تألیف مواد هاي جزئیتواند شامل کمیته؛ که می4هاي تألیفکمیته) 3

  .آموزشی مربوط به هر مهارت زبانی در هر یک از سطوح باشد
هاي متناسب با هاي درسی و آزمونعالیت؛ که وظیفۀ آن طراحی تکالیف آموزشی، تمارین، ف 5سازيکمیتۀ آزمون) 4

  .برنامۀ آموزشی است
ها را گردآوري و در اختیار شوراي عالی ؛ که بازخوردهاي مختلف در هر یک از سطوح و چرخه 6کمیتۀ ارزشیابی) 5

  .دهدهاي تخصصی تدوین قرار میتألیف و کمیته
اجزاء این چرخه از باال به پائین درونداد . عامل با همدیگر هستنداي است؛ یعنی دائماً در ترابطۀ اجزاء فوق با همدیگر چرخه

هاي تخصصیِ از پائین به باال نیز نتایج کمیتۀ ارزیابی ابتدا در اختیار شوراي عالی تألیف و سپس کمیته. کنندهمدیگر را تأمین می
اعم از نظریۀ (هاي حوزة آموزش زبان ین یافتهگذاري بروزآوري مبانی نظري، متناسب با آخرکمیتۀ سیاست. گیردتدوین قرار می

اي، منابع آموزش زبان فارسی نیز همسو با گیري چنین چرخهدر صورت شکل. را بر عهده دارد) زبانی، نظریۀ یادگیري و برنامۀ درسی
برخی از اجزاء فرایند  ذکر این نکته در اینجا ضروري است که. شوندهاي مرتبط با آموزش زبان متحول میدستاوردهاي جدید حوزه

یا حتی . گذاري و شوراي عالی تألیف گروه واحدي باشندمثالً این امکان وجود دارد که کمیتۀ سیاست. فوق با هم قابل ترکیب هستند
وزشی نکتۀ مهم این است که روند تولید منابع آم. سازي را نیز با هم ترکیب کردهاي تألیف و آزمونتوان در شرایط مقتضی کمیتهمی

  .    با همدیگر ترکیب گردد ها آنباید فرایندي باشد؛ خواه همۀ اجزاء این چرخه داراي هویت مسقل باشند یا برخی از 
شکل نگرفته و عمدتاً به همین  ها آندهد که چرخۀ تدوین در تولید به هر حال، بررسی منابع مختلف آموزش زبان فارسی نشان می

توفیقی ما یکی دیگر از دالیلِ کم. وزة آموزش زبان در فرایند تولید این منابع ورود پیدا نکرده استهاي جدید حدلیل است که یافته

                                                        
ها و میزان انطباق آنها با گی این کتابمنظور ما در بحث حاضر ، پیوست. اندروز بهبود یافتهپر واضح است که منابع آموزش زبان فارسی روزبه  1.

  . اصول و مبانی نظريِ آموزش زبان به طور عام و رویکردهاي طراحی برنامۀ درسی به طور خاص است
2. Policy Making Committee  
3. Supreme Curriculum Design Committee 
4. Material Development Committees   
5. Testing Committee 
6. Evaluation Committee 
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. توجهی به عوامل مؤثر در انتخاب و طراحی برنامۀ درسی استدر ترویج و گسترش زبان فارسی کم توجهی و حتی در برخی موارد بی
  : این عوامل عبارتند از

ي مکمل، فیلم، دسترسی به ها کتابشامل زمان، (امل اهداف و انتظارات، منابع آموزشی اي؛ که شعوامل برنامه) 1
  . شود، ضوابط سنجش و ارزشیابی می) ها نیاسخنود بومی و جز 

جهت گیري معلم نسبت به برنامه آموزشی و میزان دانش او نقش مهمی در اجراي موفق برنامۀ . مدرس زبان/معلم) 2
  .درسی دارد

آموز، نوع زبان اول، تجربه و در برنامۀ درسی باید به عواملی مثل سن ، جنس، اهداف و انتظارات زبان. موززبان آ) 3
  . توجه نمود ها نیادانش قبلی، شخصیت فردي و اجتماعی و نحوة دسترسی او به کالس و جز 

  .ي درسی استهامعیار انتخاب و درجه بندي محتوا در همۀ برنامه نیتر يدیکلتحلیل نیاز؛ که ) 4
  .اي بودن یا باز و بسته بودن برنامه درسی استانعطاف پذیري برنامه درسی؛ که ناظر بر میران خطی و چرخه) 5
  

اي که کتاب یا منبع آموزشی. گیري چرخۀ تدوین استپیامدهاي عدم شکل نیتر مهمنادیده گرفته شدن نقش عوامل فوق یکی از 
به باور این . تواند ما را به اهداف بلندمان در گسترش زبان و ادبیات فارسی برسانده باشد، نمیبدون توجه به عوامل فوق تدوین شد

  :  هاي آموزش زبان فارسی ضروري است به نکات زیر توجه داشته باشیمنگارنده، براي به سامان شدن و در نتیجه اثربخشی برنامه
افزایشی این اقدام نوعی برهم. انیان توسط یک متولی واحد مدیریت گرددباید تالش شود برنامۀ آموزش زبان فارسی به غیرایر) 1

محور -اندازریزي شده و چشمدر حال حاضر، چند مدیریتی بودن این موضوع تالش براي حرکت برنامه. مثبت را در پی خواهد داشت
  .را با خلل مواجه کرده است

سیاسی است و ان فارسی در بین غیرایرانیان، اساساً داراي مبناي فرهنگیباید توجه داشته باشیم که موضوع ترویج و گسترش زب) 2
هاي آموزشی ریزي شده از مؤلفین کتاببر این اساس، نهادهاي متولی باید حمایت برنامه. نباید صرفاً از دید اقتصادي به آن نگریست

  . را در دستور کار خود قرار دهند
اي لذا باید رابطه. وزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ضرورتی اجتناب ناپذیر استتدریس عملی براي دانشجویان رشتۀ آم) 3

هاي مجري دورة کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان منظم و فرایندي بین مراکز آموزش زبان فارسی و دانشگاه
افزائی دانشجویان خارجیِ رشتۀ زبان فارسی یا تاریخ ایران و دانشهاي این رشته در دوره آموختگان دانشگیري از بهره. برقرار گردد

  .  تواند نتایج مفیدي در پی داشته باشدحتی اعزام آنها به کشورهاي داراي کرسی آموزش زبان فارسی می
   

 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٠٧ 
 

  :منابع 

 کانون زبان ایران. خواندن. 1382.تاج الدین، سید ضیاء الدین

 انتشارات دانشگاه پیام نور. ن فارسیروش تدریس زبا. 1385زندي، بهمن 

 انتشارات مدرسه ) . جلد 4(فارسی بیاموزیم . 1387. ذوالفقاري و همکاران

مجموعه مقاالت اولین سمینار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، کانون . 1388.سید ضیاء الدین، تاج الدین و زهرا عباسی 
 زبان ایران

 نشر دوران). ویراست هشتم( هاي یادگیريمقدمه اي بر نظریه .1388). مترجم(سیف، علی اکبر  

 شوراي گسترش زبان و ادب فارسی). جلد 4(مجموعۀ زبان فارسی . 1385.صفارمقدم، احمد 

  کانون زبان ایران). جلد 4(دورة آموزش زبان فارسی . 1377. ضرغامیان، مهدي
 .دانشگاه آزاد اسالمی: تهران. اي بلهدرآمدي بر زبان شناسی مقا. 1373. ضیاء حسینی، محمد

 زبانان، انتشارات سخن هاي آموزش زبان به غیر فارسیاصول و نظریه. 1385. ضیاء حسینی، سید محمد 

زبانان، مجموعه مقاالت هاي آموزش زبان فارسی به غیر فارسیسطح کتاب. 1391. گزي، مهري و مهرداد اصغرپور ماسولهقره
انداز، موانع و راهکارها، به کوشش دکتر عباسعلی وفایی و دکتر رضامراد چشم:المللی گسترش زبان فارسینخستین کنفرانس بین

 .صحرایی، انتشارات شوراي گسترش زبان و ادب فارسی

 تهران، احیاء کتاب. ساخت زبان فارسی. 1376.غالمعلی زاده، خسرو 

 سمتانتشارات . دستور زبان فارسی. 1388مشکوه الدینی، مهدي 

 شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی. هاي اول تا هفتم اساتید آموزش زبان و ادبیات فارسیمجموعه مقاالت کنفرانس

Anderson, N. J. (2008). Active Skills for Reading. 2nd ed. Heinle ELT: Thomson Heinl. 

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching and Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. 

Davies, B. and C. Elder 2004. Hand book of Applied Linguistics. Blackwell    Publishing. 

Doughty, C.J. and M.H. Long (eds.). 2003. The Handbook of Second Language Acquisition. 

Blackwell Publishing Ltd. 

Ellis, R. 2003. Task-based Language Learning & Teaching. Oxford University Press. 

Fallahi, M. 1991. Contrastive Linguistics and Analysis of Errors. Tehran. Iran University 

Press. 

Krahnke, Karl. 1987. Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching. 

Prentice Hall Regents, Englewood Cliffs. 

Lightbown, P.M. and N. Spada (3rd ed). 2006. How Languages are learned. Oxford University 

Press. 

Long, M.H. and C.J. Doughty (eds.) 2009. The Handbook of  Language Teaching.Wiley- 

Blackwell Publishing Ltd. 

Nation, I.S.P. and John Macalister. (2010). Language Curriculum Design. Poutledge. 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٠٨ 
 

Richards, J. C. (2001) Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge University 

Press. 

Richards, J. C. (2002). New Interchange. Cambridge University Press . 

Richards, J. C. et. al (2009) Connect. Cambridge University Press. 

Saslow, J. et al. (2006). Top Notch: English for Today's World.New York: Pearson Education. 

Skehan, P. (1996). A framework for task-based approaches to instruction. Applied Linguistics 

17, 34-59. 

Skehan, P. and Foster, P. (2001). Cognition and tasks. In Robinson, P. (ed.), Cognition and 

second language instruction (pp. 183-205). Cambridge: Cambridge University Press. 

Van den Branden, K.(ed) (2006). Task-based Language Education; From theory to practice. 

Cambridge University Press. 

Weir, C. (1994). Understanding and develioping language tests. Hertfordshire, UK: Prentice 

Hall Macmillan. 

Wilkins, D. (1976). Notional syllabuses. Oxford: Oxford University Press. 

Willis, d. (1990). The lexical hypothesis: A new approach to language teaching. London: 

Collins. 

Willis, D. and J.Willis. (2007). Doing Task-based Teaching. Oxford University press. 

Yalden J. (1987). Principles of Course Design for language Teaching. Cambridge: University 

Press. 
 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٠٩ 
 

  

٢٧٢  

  هاي زندگی به کودکان نقش ادبیات داستانی در آموزش مهارت
  

 1زادهنگین صدري

  2نسبمریم شریف
 

  :چکیده
ي  مقاله. هاي فراوانی دارد و معموال جداي از لذت و سرگرمی، آموزشی به ارمغان داشته است ادبیات داستانی کودك قابلیت

هاي زندگی بررسی و نقش و توانایی آن را در این زمینه ارزیابی  کودك را از منظر آموزش مهارت کوشد ادبیات داستانی حاضر می
هاي  ها و قابلیت دهد سپس به توانایی ادبیات کودك ارائه می  هاي زندگی، ادبیات داستانی و بدین منظور  تعاریفی از مهارت. کند

براي ارزیابی توانایی و نقش ادبیات کودك در آموزش این مهم، به . ردازدپ هاي زندگی می ادبیات داستانی کودك در آموزش مهارت
 . شود اند معرفی می هاي زنگی را آموزش داده هایی که مهارت عناصر و شگردهاي داستانی اشاره  و داستان

 
  مهارتهاي زندگی، آموزش, داستان, کودك، ادبیات کودك: ها کلید واژه

                                                        
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - 1
 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی - 2
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  :مقدمه
کند و هم  هم امکان لذت و سرگرمی را ایجاد می.رویکردي دوگانه دارد, هاي فراوان ه دلیل قابلیتادبیات داستانی کودك ب

شود و هم از لحاظ  این قابلیت  هم شامل کمیت و تعدد آثار داستانی موجود می. تواند ابزاري براي آموزش و انتقال مفاهیم باشد می
  . آید ي آموزش مفاهیم بر می ی از عهدهتواند به خوب ادبیات داستانی می, ساختار و چگونگی

ها و سطوح مختلف معنایی و مفهومی هستند و با برخورداري از عناصر داستان و قدرت  ي الیه ها دربردارنده در حقیقت داستان
  .توانند غیر مستقیم مخاطب را آموزش دهند می, پنداري در مخاطب  ایجاد همذات

چرا که با توجه . است  1هاي زندگی مهارت, لی که هر فرد باید از سنین کودکی فراگیرداز طرف دیگر یکی از ضروري ترین مسائ
هاي فکري و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، و روزافزون شدن مشکالت اجتماعی و غیره، کسب  به تغییرات و پیشرفت

  . شود ي حیات سالم محسوب می ترین ابزار ادامه هاي زندگی از اساسی مهارت
  
  هاي زندگی مهارت  - 1

با این . هاي زندگی فرایندي است که هر فرد براي زندگی معمولی و یا سطح باالتري از یک زندگی عادي نیاز دارد مهارت
هاي زندگی  مهارت .کند هاي الزم را براي مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی کسب می ها، دانش  و مهارت آموخته

  . ، و با این حال فهرست مشخص، دقیق و جامعی از آنها، ارائه نشده استمتنوع و متعددند

  

  هاي زندگی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی مهارت 1- 1

اي  به منظور ارتقاي سطح بهداشت روانی و پیشگیري از آسیبهاي روانی اجتماعی، برنامه. م1993در سال  2سازمان بهداشت جهانی
از آن زمان به بعد این برنامه در کشورهاي زیادي اجرا شده و مورد بررسی . تدارك دید» هارتهاي زندگیآموزش م«جامع را با عنوان 

آموزش از کسب دانش شروع شده و تا تبدیل آن به یک . ي جامع بین فرهنگی باشد رسد یک برنامه قرار گرفته است و به نظر می
  .یابد نگرش و ظهور آن به صورت رفتار ادامه می

شوند؛  بندي می جفت طبقه گاه این سازمان، مهارتهاي زندگی شامل ده مهارت اصلی و اساسی هستند که به صورت جفتاز دید
  : ها عبارتند از این مهارت. ي دو روي سکه هستند زیرا بین هر جفت ارتباط طبیعی وجود داشته و در حقیقت به منزله

  همدلی/ خودآگاهی 

  روابط بین فردي/ ارتباط مؤثّر 

  رهایی از تنش/ قابله با هیجانات م

  تفکر انتقادي/ تفکر خالق 

  . حلّ مسئله/ گیري  تصمیم

                                                        
1 life skils  
2 . W.H.O  World Health Organization 
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  1زوج مهارتی خودآگاهی و همدلی 1-1- 1

مانس در کتاب  .خود يو استعدادها ها یی، باورها، توانادی، صفات ، رفتارها، عقاها یژگیعبارت است از شناخت و یخودآگاه
تصور فرد از خود در تعیین روابط او با دیگران سهم وند تکامل خودآگاهی چنین نوشته است؛ ي ر رشد و شخصیت کودك، درباره

کودکان تا سن هفت سالگی . دهد یابد، تصویر خود را نشان می می آگاهی دست کودك از سال دوم زندگی به خود. اي دارد عمده
ي خودرا مانند رنگ مو، بلندي و  قابل مشاهده آنان خصوصیات عینی و. کنند خود را برحسب خصوصیات جسمانی توصیف می

شود، در  تر می در اواسط دوران کودکی توصیف از خود به تدریج انتزاعی. برند شان را نام  می هاي مورد عالقه کوتاهی قد یا فعالیت
دیگران دارند و خود را با  دهند احساسات و افکار متفاوت با کنند و تشخیص می ي خود می نتیجه کودکان شروع به اندیشیدن درباره

  )371-368صص:1378مانس و همکاران، .نگ. (کنند دیگران مقایسه می

همدلی به فرد کمک . یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتّی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد، درك کند«همدلی،  
بخشد و به ایجاد  یمهمدلی روابط اجتماعی را بهبود . نها احترام گذاردکند تا بتواند دنیاي متفاوت انسانهاي دیگر را بپذیرد و به آ یم

 )8ص:1386میرزاوزیري،.(»شود رفتارهاي حمایت کننده و پذیرنده، نسبت به همنوعان منجر می

آگاهی از نقاط قوت و ضعف،  داشتن تصویري واقع بینانه از خود، آگاهی از : همدلی عبارتند از/خودآگاهی  اجزاي مهارت
پذیري، اعتماد به نفس و عزت نفس، عالقه داشتن به دیگران،  پذیرش افراد مختلف، احترام قائل شدن   حقوق و مسئولیتها و مسئولیت

  )9ص:1386میرزاوزیري ،. نگ(براي دیگران

  

  2روابط بین فردي/مهارت ارتباط مؤثرزوج  1-2- 1

شود و به اشکال مختلفی مانند روابط  هیم و احساسات منتقل میارتباط فرایندي بین گیرنده و فرستنده است که در طی آن مفا
دهد و هدف از آن تامین نیازهاي منطقی، اجتماعی و روانی  رخ می... رسمی، غیررسمی، عمومی، خصوصی، کالمی، غیر کالمی و

  .خود و اطرافیان، ایجاد احساس رضایت و اعتماد و سودمندي متقابل است

هاي زندگی، سه نوع ارتباط را تعریف  اع ارتباط است؛ خورشیدي و همکاران در کتاب مهارت، یکی از انوارتباط مؤثر 
 اند؛ کرده

در این نوع . مدار، تحمیل نظر فرستنده به گیرنده است هاي بارز ارتباط خودمحور یا قدرت از ویژگی :ارتباط خود محور
ارتباط خودمحور محکوم . کند ترساند و تهدید می ند، گیرنده را میک زند، دائم نصیحت و سرزنش می ارتباط، فرستنده بیشتر حرف می

 .شود به شکست است و در نهایت به تنهایی افراد ختم می

                                                        
1. Self-awareness/Empathy    

2 . Effective Communication/ Interpersonal Relationship Skills 
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. دهد العمل نشان می اقدام، عکس دهد، به جاي هاي دیگران را به خود ترجیح می در این نوع ارتباط فرد، خواسته :ارتباط منفی
کنند که از طرد شدن و  کسانی از این نوع ارتباط استفاده می. گیرند و دیگران به جاي او تصمیم میگیرد  مورد سوءاستفاده قرار می

 .ترسند و آنقدر تحت تاثیر احساسات و هیجانات خود هستند که حتی در شرایط معمولی هم قادر به بیان عقاید خود نیستند باختن می

گونه که هستند  ي منطقی دارند، بلکه خود و دیگران را آن ها با خود رابطهدر ارتباط مؤثر و مثبت، اشخاص نه تن :ارتباط مؤثر
شود و اعتماد،  اي تحمیل نمی در این ارتباط خواسته. توانند عقاید و افکار خود را بیان کنند پذیرند، از احساسات خود باخبرند و می می

کنند و داراي احساس  داوري و تعصب دوري می ودشیفتگی، پیشاین افراد از خ. احترام، صداقت و منطق بین روابط افراد حاکم است
  )50-49صص :1389. (همدلی و همدردي هستند

کند تا بتواند به صورت کالمی و غیر کالمی، متناسب با فرهنگ، جامعه و شرایط  یمتوان گفت ارتباط موثر به فرد کمک  می
ها، نیازها و هیجانات  را ابراز کند و به همین ترتیب، نظرات، عقاید، خواسته، نیازها و هیجانهاي خود ها خواستهمحیطی، نظرات، عقاید، 

  .دیگران را دریابد

یکی از این موارد، توانایی . کند ، به ایجاد روابط بین فردي مثبت و مؤثّر فرد با انسانهاي دیگر کمک میروابط بین فردي  
روابط بین همسران، والدین و فرزندان و روابط . نقش بسیار مهمی دارد ایجاد روابط دوستانه است که در سالمت روانی و اجتماعی،

  )13ص:1386میرزاوزیري، . (ي مهم روابط بین فردي استها نمونهشغلی از 

روابط بین فردي عبارتند از؛ غلبه بر کمرویی،مهارت خوب گوش کردن، تعاون وهمکاري، /اجزاي مهارت ارتباط مؤثّر
  )13همان، . (رویی و خجالت، مهارت اجتماعی شدن گویی، کم رت نه گفتن، مهارت پرهیز از دروغآموزي در بیان، مها جرأت

 1یی از تنشرها/یجاناتمقابله با ه  مهارتزوج  1-3- 1

کند تا در موقعیتهاي مختلف غم یا شادي ناگهانی، خشم، فقدان عزیزان و هیجانات زندگی  یممقابله با هیجانات،به فرد کمک «
  )11ص:1386میرزاوزیري،(».کنار آمدن با موقعیت به آرامش الزم دست یابد بتواند با

ي اثرگذاري آن بر  نحوهشناسایی منابع تنش و . رهایی از تنش، شامل شناخت تنشهاي مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد است 
کند به این  یموشهاي آرامش بخشی کمک آموزش ر. سازد تا با رفتارهاي خود فشار و تنش را کاهش دهد یمانسان، فرد را قادر 
  )11ص:همان.(مهارت دست یابیم

اجزاي مهارت مقابله با هیجانات و رهایی از تنش عبارتند از؛ شناخت هیجانهاي خود و دیگران، ارتباط هیجانها با احساسات، تفکر  
شدید دیگران، مقابله با موقعیتهایی که قابل تغییر  و رفتار، مقابله با ناکامی، خشم، بی حوصلگی، ترس و اضطراب، مقابله با هیجانهاي

ل به روشهایی همچون سوء  نیستند، روشهاي رویارویی براي موقعیتهاي دشوار نظیر فقدان، طرد، انتقاد، مقابله با مشکالت بدون توس
  .زا و تنظیم وقت مصرف مواد،آرام ماندن در شرایط تنش

  

                                                        
1 . Coping With Emotions/ Coping With Stress 
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   1يدتفکر انتقا/تفکر خالق  مهارتزوج  1-4- 1

ي انواع  پس از آن روانشناسان متوجه. ي تعریف براي آن، بیان مراحل تفکر در انسان بود نخستین تالشها براي بررسی تفکر و ارائه
از جمله پیشقدمانی هستند  3و دوبونو 2گیلفورد.  مختلف تفکر در انسان شدند و به یافتن اصول تفکر مفید و مؤثر براي انسان پرداختند

. کند گیلفورد تحت عنوان تفکر واگرا و همگرا به تفکر منطقی و خالق اشاره می. پردازند ي تفاوت انواع تفکر، می درباره که به بحث
در حالی که تفکر واگرا یا تفکر . گردد از نظر وي تفکر همگرا، همان استدالل یا تفکر منطقی است که به دنبال یک جواب صحیح می

  .نماید اي یک مسئله توجه میخالق به راه حلهاي مختلفی بر

  هاي تفکر واگرا را ذکر کرده است؛ هاي پرورش آن،  مهم ترین ویژگی حسینی در کتاب ماهیت خالقیت و شیوه

الی        . 2اصالت یا ابتکار        .1 19، ص 1383(بسط. 4انعطاف پذیري     . 3سی( 

آشکار است که موفقیتهاي گوناگون به . راي انجام دادن کارها استهاي جدید و مؤثر ب در حقیقت تفکر خالق به معناي یافتن راه
نکته اي که براي هموار کردن مسیر تفکر خالق حائز اهمیت است، ایمان . هایی براي انجام هر چه بهتر کارها بستگی دارد یافتن راه

  .زند هاي نو، جوانه نمی کند، نظریه اگر اجازه دهیم قالبهاي قدیمی، ذهن ما را منجمد. داشتن به امکان تحقق خالقیت است

در نتیجه، فراگیري تفکر انتقادي به این معناست که، افراد . دهد ي یک موضوع را شرح می تفکر انتقادي، چگونگی تفکر درباره«
زمانی از   ، چهافراد یاد بگیرند که چگونه استدالل کنند. یاد بگیرند چه زمانی سوال کنند، چگونه سوال کنند و چه سواالتی بپرسند

  )118ص :1385فیشر، آموزش تفکر به کودکان، ( ».استدالل استفاده نمایند و کدامین روش استداللی را به کار گیرند

توان گفت؛ تفکر انتقادي، تفکري است که بر اساس استدالل واستناد به مدارك و اطالعاتی موثق  با توجه به تعاریف ذکر شده، می
برانگیز، به منظور  و منصفانه منجر شود و استانداردهاي مناسب را براي ارزیابی و تفسیر مسائل پیچیده و بحث باشد و به قضاوتی صحیح

  .اي، عرضه کند گیري یا باور به عقیده  یابی به نتیجه دست

هاي  ییتواناف ، کش)جستجوي اطّالعات جدید(اجزاي مهارت تفکر خالق و تفکر انتقادي عبارتند از؛ تفکر مثبت، یادگیري فعال 
ذهنی خود، تشخیص راه حلهاي جدید براي مشکالت، ادراك تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها، نگرشها و رفتار، آگاهی از 

  )24ص:1386میرزاوزیري، . (گویند ینمها و واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست  یعدالتنابرابري، پیشداوري ها و بی 

  

  4حل مسئله/گیري یمت تصممهارزوج  1-5- 1

                                                        
1 . Creative Thinking/Critical Thinking 
2 Guilford  

  
4 . Decision Making/Problem Solving 
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ي تأثیر هیجانات بر رفتار را بداند و بتواند  سازد تا هیجانها را در خود و دیگران تشخیص دهد، نحوه یم، فرد را قادر حل مسئله
راي آن پس از آن مشکل را به مسئله تبدیل کند و بهترین راه حل را با توجه به شرایط ب. واکنش مناسبی به هیجانهاي مختلف نشان دهد

  )47ص :1386میرزاوزیري،.(بیابد

ي رفتاري  هاي زندگی است، که به معناي الگوي پردازش اطالعات و انتخاب گزینه ترین مهارت گیري یکی از ضروري تصمیم
 گیري هاي نادرست تصمیم اند و یا ناخودآگاه، از سبک بهره بسیاري از کودکان و حتی بزرگساالن از این مهارت بی. مناسب است
البته این سبکها ممکن است با گذشت زمان تغییر کرده و یا در . هاي مختلف است گیري داراي سبک مهارت تصمیم. کنند استفاده می

شود که البته با  هاي زندگی، ارائه می گیري، بر اساس کتاب مهارت در اینجا هفت سبک تصمیم. هاي مختلف فرق کند موقعیت
 .یکدیگر همپوشی دارند

گیري  سبک تصمیم. 4گیري همراه با اضطراب  سبک تصمیم.  3گیري احساسی  سبک تصمیم. 2گیري منطقی  میمسبک تص.1
: 1390خورشیدي و همکاران، (گیري اخالقی  سبک تصمیم. 7گیري مطیعانه  سبک تصمیم. 6اي  گیري تکانه سبک تصمیم. 5اجتنابی 

  )114ص

ها،  تصمیم گیري فعاالنه بر مبناي اطالعات، توجه به ارزیابی دقیق موقعیتاجزاي مهارت تصمیم گیري وحل مسئله عبارتند از؛ 
هاي  ها براي انطباق با موقعیت تعیین اهداف واقع بینانه، برنامه ریزي و پذیرش مسئولیت اعمال خود، آمادگی براي تغییر دادن تصمیم

، استفاده از بارش )براي حل تعارض(مسئله، مصالحه جدید، تشخیص مشکالت، بررسی علل و ارزیابی دقیق آنها، طلب کمک در حل 
  )48صص:1386میرزاوزیري،. (فکري، انتخاب بهترین راه حل

  :ادبیات داستانی - 2

بندي برگرفته از سنت غربی  این تقسیم. کنند ادبیات کودك را از جهتی به دو دسته ادبیات داستانی و ادبیات غیر داستانی تقسیم می
هاي  فارسی این دو اصطالح اندکی ابهام انگیز  اما معادل.است) غیر داستانی( nonfictionو ) داستانی( fictionي  و معادل دو واژه

البته مفهوم این سخن . هایی است که از تخیل نویسنده یا سراینده تراوش کرده است ها و سروده ادبیات داستانی عبارت از نوشته... است
یک آفرینش مبتنی بر تخیل، . این نوع آفریش واقعیت را در کار خود هیچ در نظر نگرفته است آن نیست که نویسنده یا سراینده در

باشد؛ اما در ادبیات تخیلی همواره نویسنده یا سراینده  تواند آفرینش واقعگرایانه باشد و حتی از الگوهاي بیرونی نیز استفاده کرده می
: 1384پوالدي،. (کند ن را براي منظور خود به روش خاص بازآفرینی میکند و آ واقعیات بیرونی را با ذهن خود پردازش می

  )38و37ص

به عبارت دیگر هر متنی خواه نظم باشد، خواه نثر به . در تعریف ارائه شده ، عنصري که بر آن تاکید شده است، روایی بودن است
رصادقی عالوه بر عنصر روایی بودن بر منثور بودن اثر نیز اما جمال می. تواند در زمره ادبیات داستانی قرار گیرد شرط روایی بودن می

  )31ص: 1376میرصادقی .نگ. (داند همچنین داستان را یک برداشت از زندگی می. تاکید دارد

گیري داستان با کمک  داند و معتقد است فرایند شکل ثریا قزل ایاغ ، داستان امروزي کودکان را را تابع قواعد داستان نویسی می
  )152ص: 1388. (شود خالق خواننده و مشارکت او کامل میذهن 
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توان چنین برداشت کرد که ادبیات داستانی کودك، بر مجموع آثار روایی منثوري  از مجموع تعاریف و نظریات ذکر شده می
داراي عناصر و نویسی و  شود که براي کودك خلق شده است و مانند ادبیات داستانی بزرگسال، تابع قوانین داستان اطالق می

  .شگردهاي داستانی است

هاي زندگی،  براي اینکه بتوانیم تصویري شفاف از چگونگی ارتباط عناصر و مفاهیم موجود در یک داستان با آموزش مهارت
 هاي داستان توضیح مختصري ارائه و در میان این توضیحات نقش و فراروي خویش قرار دهیم، الزم است از شگردها، عناصر و گونه

  هاي زندگی دارد، تبیین کنیم؛ داستانی مورد نظر در پرورش مهارت تاثیري که شگرد، عنصر یا گونه
  
  هاي داستان گونه   1- 2

  فلسفی -رازآمیز و وهمناك  ه -طنز     د -فانتزي   ج -گرا   ب واقع -الف
  
ي  گویند البته آثار واقعگرا روایت کننده یبه آثار ادبی و هنري که متعهد واقعیت باشند آثار واقعگرا م :داستان واقعگرا -الف

هایی بیافریند که امکان  تواند رویدادها و شخصیت واقعیت نیستند، بلکه هنرمند از چنان مهارتی در پردازش آن برخوردار است که می
ي واقعگرا به این معنا نیست که داستان  ه واژ«.ي آنها قبال به وقوع پیوسته است به واقعیت پیوستن را دارد یا خواننده را قانع نماید که همه

  )390ص:1382نورتون،. (»بلکه تنها به این معنی است که امکان رخداد این داستان وجود دارد. واقعی است

هاي هر روزه و  ها و دشواري با شادي... پردازي و ها، رویدادها، صحنه ها،  شخصیت ي داستان واقعگرا آن است که پیرنگ الزمه 
در . نظر برسند شناسیم واقعی به  ها، آنگونه که در دنیاي معاصر می ها و روابط فردي شخصیت وانی داشته باشند و موقعیتآشنا، همخ

هاي مشترك،  ي احسا هاي فراوانی از تجربه این نوع داستان، آموزه. داستان واقعگراي کودك نیز همین شرایط حاکم است
  .آورد ت زندگی، براي کودك به ارمغان میها و مشکال پنداري و آگاهی از شادي همذات

و یا ) هاي حیوانی آنها ي حیوانات با تمام ظرفیت درباره(مایه ممکن است تاریخی، حیوانی  هاي واقگرا به لحاظ درون داستان
  ) 186تا  183ص: 1388ایاغ، قزل. نگ. (ي مسائل و مشکالت کودکان و نوجوانان، یا حتی عاشقانه باشند درباره

فانتزي دگرگونی نمادین واقعیت از منظر چشم یک زیباشناس است که ابعاد جدید و نا منتظري از واقعیت « :استان فانتزيد -ب
تشخیص داستان واقعگرا از . اصطالح داستان واقعگرا در مقابل اصطالح فانتزي قرار دارد). 123ص:1378محمدي،(».کند را بیان می

کوشند  چرا که نویسندگان فانتزي امروزین می. اند، براي برخی کودکان سخت است فاق افتادههایی که واقعا ات فانتزي یا داستان
ها،  کنند پیرنگ آنها براي رسیدن به هدف، پیش از شناساندن عناصر فانتزي، تالش می. شان را واقعی نشان بدهند هاي داستان

ي امکان، از درون ، یکدست باشد و به کمک  شان به اندازه ايه کوشند داستان می. پذیر بیافرینند هاي باور ها و موقعیت شخصیت
  . هاي آشنا، آنها را زمینی نشان دهند واقعیت

جانورانی که همچون انسان ( ها جانوران سخنگو این موضوع. دهد ها را پوشش می اي از موضوع ي گسترده اصطالح فانتزي رشته
ها و  گیرند، شخصیت هایی که جان می بازي ، اسباب.)اند را نگه داشته هاي جانوري خود گویند اما  برخی از ویژگی سخن می
تخیلی را  –هاي علمی  هاي زمانی و داستان ها، ارواح مهربان و ترسناك، گسست هاي مضحک جهان شگفت و غریب، کوتوله موقعیت
دو  زرد و صورتید یا در کتاب زنن ، دو موش کور با هم حرف مییک تپه، یک گودال،  گیرد براي مثال در داستان دربرمی

  .پردازند آدمک چوبی به بحث و گفتگو با هم می
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هاي خواندن براي کودکان لذت  ها و شادي زدگی است و یکی از باالترین لذت هاي دوران کودکی شگفت یکی از خصلت«
ها در کودکان  مل دورشدن از واقعیتکنند که این پناه بردن به فانتزي عا اي تصور می پاره... زدگی و حتی یکه خوردن است شگفت

دهد تا بتواند معقول و منطقی در دنیاي واقعی زندگی کند و با  شود غافل از اینکه این دنیاي موازي خیالی است که به انسان نیرو می می
  )157ص :1388ایاغ، قزل(».نامالیمات آن کنار بیاید

دهد  سازد، به آنها یاد می گر زندگی می کند؛ آنها را مشاهده ک میدر حقیقت داستان فانتزي، بر گسترش کنجکاوي کودکان کم 
  . گشاید ي این قوانین حساس باشند و ذهنشان را بر روي امکانات تازه می که به قوانین و گوناگونی در محدوده

هستند، از جمله  هاي طنز آمیز، چه آنهایی که شکل فانتزي دارند و چه آنهایی که واقعگرا داستان :طنزآمیز  داستان -ج
هاي منحصر به فردي، مسائل و مشکالت  نویسندگان طنزپرداز با شگردها و تکنیک. روند ي کودکان به شمار می هاي مورد عالقه کتاب

، اثر سیلور استاین، با زبانی طنز موضوع عمیق هویت را الفکادیوبراي مثال کتاب . کنند آوري مطرح می ي خنده گونه مختلف را به
  .کند میمطرح 

دهند تا بفهمند که زندگی همیشه جدي نیست و  نویسند، به کودکان امکان می هاي طنزآمیز می ي وضعیت نویسندگانی که درباره 
چه بسا . هاي خود و دیگران بخندند شان را وادارند تا به ضعف توانند خوانندگان نویسندگان می. کننده هم باشد تواند بسیار سرگرم می

ص :1382نورتون، . نگ.(کند ي آنها را دلنشین می هاي طنزآمیز، مشکالت را برجسته کرده و مطالعه درباره وقعیتها و م شخصیت
426(  

را  3انگیز و هراس 2هاي وهمناك، گوتیک ها وسیع است و داستان داستان  گونه قلمروي این : 1و وهمناك  راز آمیز  داستان - د
انگیز است که خواندن آنها احساس غرابتی مرموز و آزاردهنده در  هاي دهشت وع داستانداستان وهمناك از ن «.گیرد نیز دربرمی

  ) 288ص :1388میرصادقی،(» کند خواننده بیدار می

ها را براي نوجوانان در  معموال ناشران و نویسندگان، این داستان. کودکان و نوجوانان است گونه داستانی، به شدت مورد عالقه این
  .شوند ها می ي این نوع داستان پسران، شیفته به ویژه » ج«اما عالوه بر نوجوانان، کودکان  هم در گروه سنی گیرند  نظر می

دهند از راه سر  ها به کودکان امکان می این داستان. شوند هاي رازآمیز با تعلیقی که در خود دارند، سبب لذت و تفریح می داستان
بین، خالق  ها براین باورند که کودکان در صورتی که باریک افزون بر این نویسندگان داستان .گشایی داستان شرکت کنند ها در گره نخ

هاي مرموز و رویدادهاي غیر  ردپاهایی در یک شب مه آلود، ناپدید شدن افراد، غریبه. توانند رازها را بگشایند پرداز باشند، می و خیال
آفرینند که براي نوجوانان گیرایی  هاي رازآمیزي می شوند، داستان تنیده می نگیز در هم هاي پرتحرك و هیجان عادي که با پیرنک

  ) 424ص : 1382نورتون،. نگ.(دارند

اي  پاره. رو هستند روبه... ي خود، زندگی، مرگ، هدف از زیستن، خدا و کودکان با سواالت بیشمار درباره :فلسفی  داستان -ه
ه ارتباط چندانی به دنیاي کودکی ندارد و کودك فاقد درك توانایی درك مفاهیم ي فلسف از متخصصان بر این باورند که حوزه

هم صرفا همان سواالت ایام کودکی  فالسفه و دانشمندان بزرگ «: ایاغ گفته ولی همانطور که  میشل انده به نقل از قزل. تجریدي است

                                                        
1 . uncanny stories 
2.  Gothic stories  
3 . horror stories  
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ایاغ  قزل.نگ(» روم؟ معنی زندگی چیست؟ کجا هستم؟ به کجا میام؟ اکنون  که من از کجا آمده  این: کنند را به شکلی تازه ارائه می
  )249ص : 1388

ي قانونی و مجري  خواهند بدانند جامعه خواهند بدانند که حقیقت چیست؟ آنها نه فقط می کودکان عالوه بر دانستن حقایق می 
ي خود  ماتیو لیپمن در مقاله) 29ص : 1376لیپمن. نگ.(اي است بلکه در پی یافتن مفهوم عدالت نیز هستند عدالت چگونه جامعه

ها بنویسند  انگیز براي بچه هاي بحث داستان«کند که نویسندگان ادبیات کودکان با اعتماد به نفس به این حوزه پا بگذارند و  پیشنهاد می
  ) 39ص :همان( ».زیرا ایجاد بحث و گفتگو یعنی ایجاد فضاي مناسب براي تفکر. و فضاي بحث و گفتگو را فراهم سازند

هایی که به طور غیر مستقم به انتقال مفاهیم فلسفی و اخالقی و پاسخ  ها و اسطوره ها و وافسانه در ادبیات عامیانه هم فراوانند قصه
در ادبیات امروز کودکان هم با آثاري رو به رو هستیم که در . پردازند، مثل گیل گمش هاي ازلی و ابدي بشر می دادن به همین سوال

  .کنند نوعی تفکر فلسفی را در کودکان پرورش دهند پردازند و تالش می قالب داستان، به طرح مسائل فلسفی می

ي یوسین گوردر و  هایی نظیر ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی، شازده کوچولو اثر سنت اگزوپري، دنیاي سوفی نوشته کتاب
همگی آثار گرانقدري هستند که بیش از آنکه یک داستان باشند، آثاري ... و لیزا وهاي فکري، لیال هایی با عنوان داستان همچنین کتاب
  . فلسفی هستند

  عناصر داستان   2- 2 

ممکن است در ادبیات داستانی . دهند عناصر داستان در حقیقت اجزاي داستان هستند که توسط نویسنده، داستانی را شکل می
گیري بهره ببرد یا عنصر  صر داستان نباشد و نویسنده آگاهانه از برخی عناصر به صورت چشمي عنا امروز، تاکیدي به استفاده از همه

  . دیگري را جانشین یک عنصر دیگر کند

یابد و نویسندگان  پردازي و سایر عناصر داستان، در ادبیات داستانی کودك نیز نمود می مایه، شخصیت پردازي، درون روایت،صحنه
  . برند ي خود، از ین عناصر بهره می هاي ویژه ها و شگرد به سبک شخصی خود و تکنیککودك، هر کدام با توجه 

براي مثال انتخاب زاویه دید اول . هاي داستانی در نقش پرورشی و آموزشی داستان، تاثیرگذار است استفاده از این عناصر و تکنیک
ر این عناصر و تاثیر آنها در آموزش و پرورش، این بخش به معرفی مختص. پنداري، موثر است شخص در تقویت حس همذات

  .پردازد می

  ي مستقیم نویسنده یا راوي و میزان مداخله 1ي روایت، زاویه دید شیوه  - الف

گزیند، در جلب و اعتماد کودك به عنوان مخاطب داستان، تاثیر بسزایی دارد و  اي که نویسنده براي روایت داستان خود برمی شیوه
  .آید دید دگرگونی بنیادي در داستان پدید می با تغییر زاویه

ها بر روند  هاي کدام یک از شخصیت گزیند، باید مشخص کند که رفتارها و احساس ي اول شخص را برمی اي که زاویه نویسنده
گیري  ن خود به نتیجهشود، خود سخن بگوید و خوانندگا در زاویه دید عینی، به عمل داستانی اجازه داده می. داستان تاثیر بیشتري دارد

نویسنده در این ) او،آنها(کند ي دید داناي کل، داستان را از زبان سوم شخص بیان می زاویه. ها بپردازند ها و احساسات شخصیت اندیشه
ي  ههاي هم ها و احساس تواند اندیشه بنابراین می.هاي یک فرد ندارد ها و احساس گونه محدودیتی براي آگاهی از تجربه حالت هیچ

                                                        
1  .point of view = view point 
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شود ولی حق  ها متمرکز می هاي یکی از شخصیت ي دید محدود داناي کل، نویسنده بر تجربه در زاویه. ها را آشکار کند شخصیت
هایی که  تواند در زمینه زاویه دید محدود داناي کل می. دارد هاي دیگر را نیز براي خود نگاه می دانستن و سخن گفتن از شخصیت

هاي دید در ادبیات  البته هیچ یک از زاویه.  هاي داستانی در تاریکی باقی بمانند، روشنگر باشد ها و کنش ممکن است کشمکش
تواند براي نویسنده اهمیت داشته باشد، آن است که کودکان سنین گوناگون را  کودکان از برتري برخوردار نیست، اما آنچه می

عگرا براي کودکان هشت سال به باال، همواره از زاویه دید اول شخص یا داناي در داستان واق. برانگیزد که از خواندن داستان لذت ببرند
  )121و  120صص: 1382نورتون،. نگ.(شود شود، استفاده می هاي یک کودك متمرکز می کل محدود که بر تجربه

خواه در مقام یکی از ، )داناي کل(راوي داستان خواه در مقام نویسنده«از طرفی دیگر باید به این امر نیز اشاره کرد که 
ي  خواننده و تعمیم عقیده طرفی خود را حفظ کند و در پی القاي نظر خود به ، تا زمانی که بی)اول شخص یا دوم شخص(ها شخصیت

ي  انتخاب و  ي داستان اجازه توان گفت که مناسبات منتقدانه در اثر حفظ شده و به خواننده خود در سراسر داستان نباشد، می
  )173ص: 1389کوکبی، حري و مکتبی فرد،(».است ري داده شدهگی نتیجه

کل، بیشترین کاربردها را  شود، اما زاویه دید اول شخص و داناي هاي دید، استفاده می در ادبیات داستانی کودك از تمامی زاویه
  . دارند

 )زمان و مکان وقوع داستان(پردازي 1صحنه  -ب

ها و وقایع داستان، ایجاد  استان به عهده بگیرد؛ فراهم آوردن محلی براي زندگی شخصیتي اساسی در د تواند، سه وظیفه صحنه می
ها و وقوع حوادث تاثیر عمیق و تعیین کننده به  فضا و رنگ یا حال و هواي داستان و به وجود آوردن محیطی که اگر بر رفتار شخصیت

ها و  ي شخصیت ایشان معتقدند که محل جغرافیایی داستان، کار و پیشههمچنین . ها موثر واقع شود ي آن جا نگذارد، دست کم بر نتیجه
ها، همگی عواملی هستند که  ي وقوع حادثه و محیط کلی و عمومی شخصیت شان، زمان یا عصر و دوره عادات و راه و روش زندگی

  )454تا 446صص : 1388میرصادقی. نگ.( سازند صحنه را می

  

  داستان 3و موضوع 2مایه درون - ج

زند و به کلیتی معنادار  پردازي را به هم پیوند می ها و صحنه اي است که پیرنگ، شخصیت ي نهفته ي هر داستان اندیشه مایه درون
شان توانایی درك آن را  هایی دارد که کودکان در پیوند با نیازهاي مایه یک کتاب به یادماندنی، درونمایه یا درون... کند تبدیل می

گاهی با یافتن پاسخ این پرسش که شخصیت اصلی چگونه در . مایه وجود ندارد اي براي کشف درون یشنهاد شدههیچ روش پ. دارند
وجو بر محور کشمکش اصلی و  مایه دست یافت و گاهی بهترین راه، جست توان به درون است، می روند داستان دگرگون شده

  )117و  116ص : 1382نورتون، . (دهد ست میي مهمی به د زمانی هم عنوان اثر، نشانه. پیامدهاي آن است

مایه  مایه را با موضوع یکی گرفت و این دو را به جاي یکدیگر به کار برد موضوع، به مفهموم درون شایان ذکر است که نباید درون
  تر است نزدیک است اما نسبت به آن کلی

                                                        
1 . setting 
2 . theme 
3 . subject = topic  
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کند، به عبارت دیگر موضوع قلمرویی  مایه را تصویر می درونآفریند و  هایی است که داستان را می ها و حادثه موضوع شامل پدیده«
  )217ص:1388میرصادقی،(» .مایه خود را به نمایش گذارد تواند درون است که در آن خالقیت می

باشد اما بیشترین موضوعات ادبیات داستانی  ي موضوعی در ادبیات کودك وسیع است و شامل موضوعات متفاوتی می دامنه
  .کنند اند و یا دوست دارند که تجربه کرده و مسائلی هستند که خود کودکان آنها را تجربه کودك موضوعات

  داستان 1پیرنگ  -د

البته پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع نیست بلکه ... کند پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می«
اي  ي علت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه ي وقایع و حوادث با رابطه ین مجموعها. ي وقایع است یافته ي سازمان مجموعه

  )64ص:1388میرصادقی،(» .است مرتب شده

هنگامی که کودکان خواستار نقل داستان «. ها دارد اي در داستان باره معتقد است که پیرنگ، نقش برجسته دونا نورتون در این
کودکان از کتاب انتظار دارند که داراي پیرنگ . کنند شوند، معموال روي پیرنگ یا طرح افکنی حساب می داشتنی خود می دوست

دهد  پیرنگ خوب همچنین به کودکان اجازه می. مندي پدید آورد افکنی کافی، هیجان، تعلیق و کشمکش باشد تا عالقه خوب، طرح
ي پایان خشنود  ي اوج را دریابند و در زمینه کنند و فرارسیدن نقطه در داستان درگیر شوند، کشمکشی را که در جریان است، حس

پردازند، خرسند  اي که به رویدادهاي زندگی روزمره می هاي ساده کودکان کم سن و سال با پیرنگ... ي آن واکنش نشان دهند کننده
  )103ص : 1382نورتون،(».برند از آنها لذت می شوند و تري می  هاي پیچیده کنند، خواستار پیرنگ شوند ولی هرچه بیشتر رشد می می

  

 2پردازي شخصیت - ه

کند، وجود  گوید و می شخصیت، در اثر روایتی یا نمایشی فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او، در عمل او و آنچه می«
پردازي  کنند، شخصیت می  اقعی جلوهي داستان تقریبا مثل افراد و هایی را که براي خواننده در حوزه خلق چنین شخصیت. باشد داشته
  )84ص : 1388میرصادقی.(خوانند می

هاي سخنگو،  سن و سال خود کودك، و حیوانات و عروسک هاي هم کودك را شخصیت  هاي ادبیات داستانی بیشتر شخصیت
  .دهد تشکیل می... اي و  هاي افسانه جادوگران و غول

شود که خود، پس از خوانش کتاب، به قضاوت در مورد آنها بپردازد  داد می همچنین در ادبیات کودك امروز،به کودك اجازه 
هاي آغازین، با  کرد و در همان صفحه هایش را به خوب مطلق و بد مطلق تقسیم می اما در ادبیات کودك گذشته، نویسنده شخصیت

  . داد ل را به مخاطب نمیهاي داستان و یا توصیف مستقیم آنها، فرصت شناخت و تأم هایی به شخصیت اطالق صفت

 کشمکش

                                                        
1 . plot 
2 . characterization 
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ي  کشمکش سرچشمه. هاي اصلی، در یک کشمکش، درگیر یا چیره شوند شود که شخصیت هیجان زمانی در داستان آشکار می
هاي مختلفی بروز کند؛ کشمکش فرد علیه فرد، فرد  در ادبیات داستانی کودك، کشمکش ممکن است به صورت. طبیعی پیرنگ است

  .علیه طبیعت و فرد علیه خود علیه جامعه، فرد

  هاي زندگی به کودکان نقش ادبیات داستانی کودك در آموزش مهارت -3

این . هاي زندگی را دارد همانطور که بیان شد ادبیات داستانی کودك جداي از لذت و سرگرمی  قابلیت آموزش دادنِ مهارت
  .شود یت و چگونگی آموزش این مفاهیم میهاي موجود و هم شامل کیف قابلیت هم شامل تعدد و کمیت داستان

هاي زندگی از طریق داستان  هاي زندگی به بررسی آموزش یکی از مهارت براي اثبات توانایی ادبیات داستانی در آموزش مهارت
ستانی در این براي نمونه دو اثر دا. ایم بدین منظور زوج مهارت ارتباط بین فردي و ارتباط مؤثر را انتخاب نموده. خواهیم پرداخت

هایی که نویسندگان از پیرنگ،  ها، نیز به راه در خالل بررسی تحلیلی گزیده داستان. حوزه بررسی و تحلیل خواهد شد
هاي تاثیرگذار و به یاد ماندنی بهره  داستان مایه، سبک، زاویه دید و تصویر و شکل ظاهري کتاب براي آفرینش پردازي، درون شخصیت

  .است هبرده اند، اشاره شد

  هاي برگزیده در آموزش مهارت ارتباط بین فردي و ارتباط موثر بررسی داستان  3-2

اثرِ مو ویلیمز براي بررسی کبوتر اجازه نده اتوبوس براند اند، کتاب به  هایی که به آموزش این مهارت پرداخته در میان کتاب
ارتباط (رِ بریجیت ونینگر براي بررسی آموزش مهارت دوستیاث کنی یمچرا دعوا و ) ارتباط بین فردي(آموزش مهارت نه گفتن 

  .، برگزیده است) موثر

  به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند  1- 3-2

  :خالصه -الف

کند که به کبوتر اجازه نده  سپارد و تاکید می اي مجبور است اتوبوسش را مدتی رها کند و برود بنابراین آن را به مخاطب می راننده
اش بسیار  او براي تحقق خواسته. تواند اتوبوس سوار شود پرسد که می آید و از مخاطب می بعد از رفتن راننده، کبوتر می. نداتوبوس برا

اندازد و  دهد، داد و فریاد راه می دهد، رشوه می آورد، مخاطب را قسم می کند و ادا درمی کند، خودش را لوس می خواهش و تمنا می
. رود شود و می بعد سوار اتوبوس می. کند گردد و از مخاطب تشکر می ي اتوبوس برمی تا اینکه راننده. دزن خود را به افسردگی می
  .پروراند بیند و در سر، فکر راندن کامیون را می کبوتر هم کامیونی می

  :تحلیل -ب

برند و حذف تصاویر،  ان را پیش میپاي متن، داست کتاب به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند کتابی تصویري است؛ یعنی تصاویر پابه
ي بعد  در صفحه. کند شود که به راندن یک اتوبوس فکر می در آغاز کتاب تصویر کبوتري دیده می. شود سبب اختالل در داستان می

نده هوشمندانه نویس. خواهد که به کبوتر اجازه ندهد اتوبوس براند رود و از مخاطب می سپارد و می اي اتوبوسش را به مخاطب می راننده
گردد، راوي داستان، راننده  در ابتدا و انتهاي داستان که راننده برمی.زاویه دید اول شخص را براي روایت داستانش انتخاب نموده است

هایشان را  ي داستان است، حرف شود و هر دو خطاب به کودك که خواننده اتوبوس است، و در عدم حضور او کبوتر راوي می
گوید من رفتم،  مثال راننده نمی. کنند ها چه می فهماند که شخصیت شود بلکه تصویر به خواننده می ها ذکر نمی شخصیت عمل. زنند می

  .دهد هاي آنان را نشان می هاست و تصویر عمل متن فقط حاويِ دیالوگ شخصیت. دهند بلکه تصاویر رفتن او را نشان می
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ي عنوان آغاز شده است، ولی صفحه آرایی کتاب به نحوي است که این  ز صفحههر چند داستان از همان روي جلد کتاب و قبل ا
رسد نویسنده، براي تاکید  نظر می به) 1-3تصویر .(ي عنوان ذکر شده است در صفحه "به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند "ي راننده  جمله

مخاطب اهمیت این مهم را گوشزد کند و هم عنوان کتاب را به  تا هم  به. ي راننده آن را به شکل عنوان کتاب نوشته است بر این جمله
 .اي ذکر کرده باشد ي نو وتازه شیوه

  
)3-1(  

راننده باخیال آسوده . کنند ي  کتاب آمده است، در این صفحه نیز، تصاویر، داستان را روایت می ي عنوان، شناسنامه بعد از صفحه
گویی  .شود شود و سر کبوتري با شیطنت خاصی از کادر دیگر وارد کتاب می رج میاتوبوس را رها کرده است و دارد از کادر خا

 )2-3تصویر . (کبوتر منتظر فرصتی بوده است که راننده برود تا بتواند در غیاب راننده، اتوبوس رانی کند

 

)3-2(  

رود،  هر چه پیش می... کند و  د خواهش میتواند اتوبوس براند، بع پرسد آیا می ابتدا کبوتر بسیار آرام و مؤدبانه از مخاطب می
  . کند تا مخاطب را راضی کند جاهایی خودش را لوس می. کبوتر با پرخاشگري بیشتر قصد متقاعد کردن مخاطب را دارد

  . کند اتوبوس راندن که کاري ندارد، پسرعموي من هر روز این کار را می

  .گویم باور کن راست می

  ...قام قام، بیب بیب.. یب بیبببین اینجوري؛ قام قام، ب
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کوشد که مخاطب را  تواند مخاطب را راضی کند که اجازه بدهد اتوبوس براند؛ می ها نمی شود به این راحتی وقتی کبوتر متوجه می
  :تطمیع کند

  .بیا با هم اتوبوس بازي کنیم! هی، یک فکر بکر

  .شوم آن وقت من بهترین دوست تو می

  اگر پول بدهم چی؟

  .داد بندم اگر مادرت بود اجازه می شرط می

برد، در آخر کبوتر به پرخاشگري متوسل  هایی که براي متقاعد کردن کسی وجود دارد به کار می نویسنده، با زیرکی تمام راه
  .دهد یمکند و خود را افسرده نشان  کند، پر و بالش را می شود، داد و فریاد می می

  .کند از مخاطب تشکر میگردد و  در آخر راننده اتوبوس برمی

  .ممنونم! نگذاشتی کبوتر اتوبوس را براند، مگر نه؟ کارت عالی بود. من برگشتم

شود و  شود و بعد از اینکه راننده سوار اتوبوسش می دهند که کبوتر دارد با نگرانی از کادر خارج می سپس تصاویر نشان می
دهد که دارد به راندن  هاي پایانی کبوتر را نشان می در صفحه. یده شده استکند، کبوتر ناراحت و غمگین به تصویر کش خداخافظی می

کرد؛ این تصویر گویاي این نکته است که  درست مانند آغاز کتاب، که داشت به راندن اتوبوس فکر می. کند یک کامیون فکر می
  .شدي غیر منطقی دیگري داشته با داستان تمام نشده و باز هم ممکن است کبوتر خواسته

چرا که در ابتداي داستان، از کودك . دهد پذیري را نیز به کودکان آموزش می این کتاب عالوه بر مهارت نه گفتن، مسئولیت
جالب . کند و کودك در زمان عدم حضور راننده، در مقابل اتوبوسش احساس مسئولیت می. خواهد که مواظب اتوبوسش باشد می

گذارد،  تنها می –کامیون راندن  –ي غیر منطقی اش  نویسنده، مخاطب را با  کبوتر و خواستههاي پایانی که  اینجاست که در صفحه
ي منطقی و غیر منطقی را از هم تشخیص بدهد و  گوید چه کند و چه نکند، بلکه، مخاطب خود باید خواسته دیگر به خواننده نمی

  .ي راندن کامیون را بدهد یا نه تصمیم بگیرد که به کبوتر اجازه

در واقع مانند . هاي غیر منطقی هم هست ي پافشاري بر خواسته توان به این کتاب داشت، این کتاب ترسیم کننده نگاه دیگري نیز می
کنند و  ي غیر منطقی دارند و در مقابل نه شنیدن، پافشاري می دهد که گاهی که از بزرگترها خواسته اي به کودکان نشان می آینه

اي هم  هاي غیر معقول، نتیجه آموزد که پافشاري به خواسته و البته به کودکان می. ا مانند آن کبوتر هستندورزند، دقیق لجاجت می
  .نخواهد داشت

ها مضارع است و خطاب به  چرا که زمان فعل. گیرند ها در زمان حال دارند شکل می اي است که گویی اتفاق داستان به گونه
. ها، پیش برود و جواب آنها را بدهد پاي دیالوگ شخصیت هاي داستان باید پابه د یکی از شخصیتگویی خواننده نیز به همانن. خواننده

دارد، چرا  نویسنده با زیرکی، کودکان را به واکنش وا می. ها واکنش نشان دهند شود که کودکان نسبت به شخصیت این امر سبب می
هاي مختلف،  کبوتر بیست و سه بار، به روش. بگویند "نه"ی کبوتر، باید و اصرارهاي مداوم  و غیر منطق  خواسته  که آنها در جواب

بگوید  و تکرار این نه گفتن، خود تمرینی است براي  "نه"گوید و کودك نیز باید بیست و سه بار به او  ي نامعقول خود را می خواسته
  .یادگیري این مهارت
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اي را انتخاب کرده، که سمبل معصومیت و لطافت است، با این انتخاب  دهنویسنده پرن. انتخاب شخصیت کبوتر بسیار زیرکانه، است
شاید اگر . ترین اشخاص را، نباید پذیرفت ي غیر منطقی هر کسی، حتی بهترین و بااخالق ها دهد، که خواسته به مخاطب آموزش می

توانست  کرد، نمی را براي این منظور انتخاب می گري و مکاري هستند حیله  1نویسنده، حیواناتی مانند روباه و یا گرگ که کهن الگوي
 .ي آموزش این مهارت برآید تا این اندازه، به خوبی از عهده

 

  کنی؟ چرا دعوا می 2-2- 3

  :خالصه - الف

سیاه سد کوچکی با سنگ  گوش. گیرند با هم کنار جویبار بازي کنند خرگوش هستند که تصمیم می نارنجی و گوش سیاه دو بچه
ناگهان سد خراب . اندازد هنوز کار ساخت سد ناتمام است که نارنجی قایقش را در آب می. نارنجی یک قایق چوبی ساختها و  ریزه
. کنند اندازد و حسابی با هم دعوا می سیاه می نارنجی با عصبانیت تقصیر را به گردن گوش. برد شود و فشار آب، قایق را با خود می می

  . دود نه میبعد نارنجی قهرآمیز به سوي خا

رود، بعد به خواهر و  اش سر می خالی، سرگرم کند اما حوصله کند خودش را با عروسکش، خال در خانه، نارنجی سعی می
خالی  گیرد که با خال بنابراین تصمیم می. کنند دهد ولی آنها هر یک مشغول کاري هستند و با او بازي نمی برادرهایش پیشنهاد بازي می

  .و بازي کند برود کنار جویبار

شود  گذرد، او خسته و کالفه می خورند و آب از الي آنها می ها روي هم سر می کند خودش سد بسازد اما سنگ نارنجی سعی می
بیند،  که می. است گیرد برود ببیند چه کسی این قایق را ساخته بیند، تصمیم می در همین حین یک قایق درب و داغون روي آب می

نارنجی به . ماند، حسابی خسته و کالفه شده است  هایش خوب روي آب نمی سازد و از اینکه قایق ق دیگري میسیاه دارد قای گوش
بدین ترتیب آنها با . دهد که چگونه یک سد محکم بسازد سیاه هم به نارنجی یاد می دهد و گوش سیاه ساخت قایق را یاد می گوش

  .کنند خوشحالی تا غروب آفتاب در آبگیر بازي می

  : تحلیل -ب

اي مهارت  کنند، هر یک در زمینه خرگوش هستند که یک روز تابستانی در کنار جویبار، بازي می  سیاه و نارنجی دو بچه گوش
گیرند که با کمک هم سد و قایقی بسازند و با هم بازي  آنها تصمیم می. دارد، گوش سیاه در ساخت سد و نارنجی در ساخت قایق

هاي گروهی کودکانه، بی آنکه خود باخبر  نها، تمرین تعاون و همکاري است، همانگونه که بسیاري از بازيکنند، در حقیقت بازي آ
  .باشند، تمرینی است براي همین مهارت

                                                        
1 .Arche type 
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  .دهد تعاون و دوستی بین دو شخصیت داستان را از طریق دست دادن به هم نشان می) 3-3(تصویر  

  

  "بیا جلوي آب، سد بسازیم": سیاه گفت گوش

  "من که بلد نیستم": نارنجی گفت

  ".سازم من بهترین سدهاي دنیا را می. ولی من بلدم، خوب هم بلدم": سیاه گفت گوش

چرا . (کار شدند و هر دو دست به ".سازم هاي دنیا را می آخر من بهترین قایق. سازم باشد، تو سد بساز؛ من قایق می": نارنجی گفت
  )2کنی، ص دعوا می

تواند آن  برد و نارنجی نمی گذارد و با خراب شدن سد، فشار آب قایق را می م است که نارنجی قایقش را در آب میسد هنوز ناتما
  .شود این اتفاق سبب قهر و جدایی آنها می. را بگیرد

سیاه  ش ه نارنجی با گوبعد از اینک. ها در خانواده است ي نویسنده به تاثیر این قهر و آشتی یکی از نکات قابل توجه این داستان، اشاره
گر یک  از طرفی، این داستان نمایان. کند آرامش کند شود و سعی می میگردد، مادرش متوجه می کند و با عصبانیت به خانه بر قهر می

تا روز قهر قهر قهر «متل  –کنند که تا ابد قهر کردیم  کنند و تاکید می کودکان زود با دوستانشان قهر می. قهر و آشتی کودکانه است
  .بخشند کنند و زود یکدیگر را می و با کوچکترین بهانه، با هم آشتی می -، نیز بیانگر همین نکته است»قیامت

  ".سیاه بهترین دوست توست اما گوش": مامان خرگوشه دستی به سر نارنجی کشید و گفت

  .و با عصبانیت به اتاقش رفت".بهترین دوستم بود": نارنجی گفت
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  ..دهد یمخاشگري نارنجی، و مهرورزي مادر را نشان پر) 4-3(تصویر

برند و ممکن است با آموزگار یا  در نوعی فشار روحی به سر می. از ثبات عاطفی برخوردار نیستند» ج«و » ب«کودکان گروه سنی 
اما هنوز از ) 4-3تصویر . (گیرند یافتن از بزرگساالن فاصله می پدر و مادر و حتی دوستان برخورد پیدا کنند همچنین آنها در پی استقالل

نارنجی نیز در پی اثبات استقالل و عدم نیاز به دوست،  به اتاقش . جانب بزرگساالن خواستار مهرورزي و امنیت در زندگی  هستند
هایی و نیاز برد و او براي رفع تن اش را سر می پاید که این دوست عروسکی، حوصله اما دیري نمی. کند رود و با عروسکش بازي می می

  .رود به یک دوست، به سراغ خواهر و برادرهایش می

مامان . از مامان خرگوشه سراغ آنها را گرفت. نارنجی تمام خانه را دنبال خواهر و برادر کوچکترش گشت؛ اما پیدایشان نکرد
  تا من به کارهایم برسم؟ کنی چرا با برفی کوچولو بازي نمی. اند قارچ بچینند آنها با بابا خرگوشه رفته: خرگوشه گفت

  .نی کوچولو بازي کند، اخم کرد و رویش را برگرداند خواست با یک نی نارنجی که دلش نمی
گیرند از پدر و مادر سرپیچی کنند و همچنین آنها در  ي دیگر این است که کودکان ممکن است وقتی زیر فشار قرار می نکته

در این داستان نیز برادر بزرگتر حاضر نیست با نارنجی بازي کند و با هم سن و . تندسازش با خواهر و برادر کوچکتر دچار مشکل هس
گیرد با  بنابراین تصمیم می. کند، از طرف دیگر نارنجی هم حاضر نیست با برفی کوچولو بازي کند هاي خودش بازي می سال
  . خالی، عروسکش، به کنار جویبار برگردد خال

فهمد  خورند، اینجاست که او می مانند و سر می ها روي هم نمی سیاه سد بسازد، اما سنگ ند گوشکیرد که مان نارنجی تصمیم می
سیاه در تالش است که قایق بسازد اما  از آن طرف هم، گوش. شود سیاه می سد ساختن،  کار آسانی نیست و متوجه ارزشِ مهارت گوش

اي ساختند و تا غروب آفتاب کنار  ترتیب آنها به کمک هم، قایق و سد تازه بدین. روند آب فرو می  هایش کج هستند و توي تمام قایق
  )6-3و  5-3تصاویر .(جویبار با هم بازي کردند
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                                      )3-5)                                                 (3-6(  

ي مؤثر است چرا که در این  گیرد این دوستی، بر اساس یک رابطه ها شکل می اي میان آن در صفحات پایانی کتاب، دوستی تازه
  .قدر خوشحال باشند توانند این دانند بدون هم نمی دانند، براي هم احترام قائلند و می دوستی مجدد، هردو ارزش یکدیگر را می

  "!ماند روي آب می! ماند روي آب می! ببین": نارنجی گفت

  ".هم بماند؛ آخر تو کارت را خیلی خوب بلديباید ": گوش سیاه گفت

 ".تو هم کارت را خیلی خوب بلدي": نارنجی گفت

دوستی آنها در ابتداي داستان، مانند سد اولی سست و نیمه تمام . رسد سد در این داستان نماد دوستی است در حقیقت  به نظر می
ولی در پایان داستان و دوستی مجدد، سد دوم محکم و استوار بنا  دانند است چرا که ارزش یکدیگر، با هم بودن و همکاري را نمی

  .شود همانگونه که دوستی آنها می

هنگام غذا خوردن، نارنجی و مادرش، گفتگویی دارند که مجددا نمایانگر کوتاهی عمر این قهرهاي کودکانه و زود فراموش شدن 
  . آنها از طرف کودکان است

  ".اید و قهرید کردم شما با هم دعوا کرده کردي؟ فکر می اه بازي میسی با گوش": مامان خرگوشه گفت

  "!حاال ما دوباره بهترین دوستان هم هستیم. ه، این که مال خیلی وقت پیش است...او": نارنجی گفت

  

  : گیرينتیجه -4

تواند،  ادبیات داستانی می. هاي زندگی را دارد ادبیات داستانی کودك هم از نظر کمی و هم نظر کیفی، توانایی آموزش مهارت
کند  هایی ایجاد می براي کودکان فرصت  کارآمدترین ابزار براي تشویق کودك به تعمق و پرورش تفکر و دانش باشد چرا که داستان

ساله دهد تا به رویکردهاي خود براي حل م هاي آنان را درك کنند و به آنها انگیزه می که در تجربیات دیگران شریک شوند و احساس
  .هاي مبهم داستان، سهیم شوند بیندیشند و در کشف گره
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ها و تمامی عناصر  ها، گفتگو مایه، موضوع، شخصیت ها و سطوح پنهانی، معنایی و مفهومی هستند، درون ي الیه ها دربردارنده داستان
اي  العاده جوید و کودك با قدرت تخیل فوق ره میهاي پنهانی باشند، نویسنده از عناصر داستانی به تواند برمال کننده آن الیه داستان می

کند که موجب تفهیم بسیاري از مطالب به شکلی غیر  کند و تجربیاتی کسب می که دارد، با قهرمان اصلی داستان همذات پنداري می
ها شرایط  نی دیگر، داستانبه بیا. بندد هاي داستان، آنچه باید بیاموزد، در ذهنش نقش می شود و سرانجام در پس پیچیدگی مستقیم می

  .شود اي که سبب کاوش فکري کودك می کنند به گونه ذهنی و اجتماعی را در یک دنیاي احتمالی،  باز سازي می

ي اول اینکه کودك امروز  هاي زندگی به کودك امروز باید نکاتی را در نظر گرفت؛ نکته در حقیقت براي آموزش مهارت
شد  هاي پیش ـ آموزش داده می که ـ دهه... دگیِ امروز است، براي مثال سخن از ایثار، مذمت ثروت، هاي زن نیازمند فراگیري مهارت

هایی است که در زندگی واقعی، ملموس  گرایانه است در حالی که او به دنبال فراگیري مهارت براي کودك امروز بیش از حد، آرمان
کند، بنابراین باید براي  اي است که از پند و نصیحت اجتناب می دکان به گونهي دوم؛ طبیعت انسان از جمله کو نکته. و کارآمد باشد

توان به عنوان یک ابزار آموزشی بهره برد که هم به شدت  می  مستقیم بود، از داستان هاي غیر آموزش و تعلیم و تربیت در پی روش
هاي زندگی به کودکان باید مراحل رشد کودك را  رتي سوم؛ در آموزش مها دلخواه کودکان است و هم قابیلت آموزش دارد، نکته

هاي او در هر مرحله از رشد،  هاي زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی رشد او و نیازها و توانایی در نظر گرفت و با توجه به جنبه
  . هاي زندگی را آموزش داد مهارت

ها، یک فرایند  مسلم است که شناخت و درك این مهارت .هاي زندگی، فرصت داد طبعاً باید به کودکان براي فراگیري مهارت
ها بعد، مشاهده شود؛ اما بدون  ها، مدت مدت است و ممکن است کارکرد ادبیات داستانی کودك در آموزش این مهارت طوالنی

ي آنها از شکست  دازهپندارند، به ان هاي داستانی، یکی می با شخصیت  تردید کودکانی که خود را در رویارویی و چیرگی بر دشواري
  . برند مشکالت، لذت می
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  :منابع 

  .کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان: تهران .بنیادهاي ادبیات کودك.1384.پوالدي، کمال

 .3چ. نشر  به: مشهد. هاي پرورش آن ماهیت خالقیت و شیوه.1383. حسینی، افضل السادات

  .یسطرون: تهران. زندگی هاي مهارت.1389]. و همکاران...[خورشیدي، عباس

هاي زندگی در ادبیات داستانی کودك، پژوهشگاه  نامه کارشناسی ارشد؛ بررسی آموزش مهارت پایان. 1390.زاده، نگین صدري
  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  .رسش :اهواز. ي دکتر مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان ترجمه .آموزش تفکر به کودکان.1385. فیشر، رابرت

  ).سمت(ها  سازمان مطاعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران .ادبیات کودکان و ترویج خواندن.1383. ایاغ، ثریا قزل

  . 10ش. ي ادبیات کودکان و نوجوانان پژوهشنامه .»ادبیات فلسفی براي کودکان«. 1376. لیپمن، ماتیو

  . نشر مرکز: تهران. ي مهشید یاسائی ترجمه .کودك رشد و شخصیت.1368]. و همکاران...[مانس، پل هنري

  .نشر آموزگار: تهران. فانتزي در ادبیات کودکان. 1378. محمدي، محمد هادي

  .هاي زندگی در متون عرفانی، دانشگاه عالمه طباطبایی نامه کارشناسی ارشد ؛ بررسی مهارت پایان.  1386.میرزاوزیري، هما

  .6چ. سخن: تهران .داستانعناصر . 1388. میرصادقی، جمال

]. و همکاران...[ي منصوره راعی ترجمه .ها و کابردها از روزن چشم کودك شناخت ادبیات کودکان گونه. 1382.نورتون، دونا
 .2و1ج. قلمرو: تهران
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273  

  کدکنیو شفیعی در اشعار نیما یوشیج » اندوه« هايگونهسنجشیحلیل ت
  

  1صدیقی مصطفی
  2اهلینروییي پروانه

 :چکیده  
و  سازد، چگونگیپرورد و بر میمی ناب ايگونه را به صور خیالکه  عاطفی شعر است؛ هیجانیاصلی  هايمایه از بن» اندوه«

و انسانی اعی قلمرو فردي، اجتمي دهندهنشان  که شاعر کمک کند نگاهینگاه  و توصیفتوضیح به تواند ، در شعر می»اندوه« موقعیت
-ها با مکتبگونهشود؛ این شاعر پدیدار می» انسانیاندوه «و » اجتماعیاندوه «، »اندوه ـ فردي«: هايگونه به» اندوه« که باشد ـ زمانیاو 

را با » اندوه اجتماعی«رمانتیسم،  کتبرا با م» فردياندوه «شاعر،  نگاه در سیر تحولتوان میکه چنان یابند، آننیز پیوند میادبی هاي 
-منظر به شاعر را از این  شخصیتی هايمیتوان، الیه بر آن داد و افزونسمبولیسم، تطبیق  را با مکتب» انسانیاندوه «رئالیسم، و  مکتب

  .شوندمیاو نیز همراه » من انسانی«و » اجتماعیمن «، »فردي من«زیرا با تماشا نشست 
و با ذهن که  استشاعر زنده، شفیعی کدکنی ترین و نیمایی اندوه، در اشعار نیما یوشیجهاي گونه سنجشی تحلیل نوشتار در پی این
-یشعر ماصلی ي و مادهرا بر سازنده » رنج«باشند، چه، خود، محوريزنند تا باز نمود وجهی پیوند میهم ها را به دهه نزدیکزبانی 

- اندوه «و » اجتماعیاندوه «، »فردياندوه «برابر اي، آیینهرا چون شان » انسانی من«و » اجتماعی من«، »فردي من«که دانند، شاعرانی 

  .نهندخود می» انسانی
یابد ي نوتر می فردي، جنبه نیما، در بعداز عشق حاصل برخوردارند اما گاهی، اندوهزیادي از شباهت نیما و شفیعی » فردياندوه «

-ي گونه، به از عشقبرخاسته  ، غم»هازمزمه«در  خصوص در شعر شفیعی بهکه خورد در حالی نیز پیوند میجامعه هاي زیرا با ناکامی

از شفیعی ولی  است ناراحتندارد، در برابر خلق خوشایندي ، بازتاب و رفتارش که شعرش شود و نیما از اینآشکار میکامالً فردي 
هر دو شاعر با وجود مشابهت » اندوه اجتماعی«شود؛ میکنند، دلتنگ  شاعر نماها بخواهند با حضور خود شعر شاعر را کمرنگکهاین 

فقر و ترسیم  بهادي زیشود، نیما در این بخش، گرایش میزمان، با دو رویکرد مواجه و ضرورت متفاوت تاریخی  فضايدلیل بسیار به 
با  و شفیعیکند رفتار میآگاهانه مردم هاي فرهنگی میپردازد، نیما در برابر رنج هايدغدغهبه  کدکنیشفیعی  دارد ولیمردم تهیدستی 

  .مردم آگاهی دهدکند به می تالشاندوه  تحلیل
با به همدردي  اجتماع، طبیعت و عشقدر آن که  گذاشت، اندوهی نمایشبه  را در شعرشانسانی  بار، اندوهیاگر نیما نخستین 

-سوي خواند تا او را به فرا میاندیشیدن نگرد او انسان را به میانسان  به نیما از منظر دیگريراه در تکمیل خیزند، شفیعی برمیانسان 

                                                        
 هرمزگان استادیار دانشگاه -١

  هرمزگان  ارشد دانشگاه کارشناسی دانشجوي - ٢
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شورد، در اش اگر بر ضد دردها مییابد و در بعد اجتماعی ـ انسانییگانگی می انسانبا  دهد، در شعر او طبیعت سوقآگاهانه  عزمی
  .برخیزدمقابله انسان بتواند با درد به که  استراهی  جستجوي

   
  
  .کدکنیانسانی، نیما یوشیج، شفیعیاجتماعی، اندوه فردي، اندوه سنجشی، اندوه تحلیل : هاکلید واژه  
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  مقدمه
-شفیعی (» .باشدتواند آغازگر تحوالت ادبی می حوزهاست، و این  آن عاطفیي شعر، حوزهي حوزهمهمترین «که  دانستمی نیما

 از عواطفبسراید که عناصر ساختمانی شعر بوجود آورد و شعري ي همهمیان اعتدالی ترکیبی «کرد  تالش پس) 1359:110کدکنی، 
فرشیدورد بکشد؛  دوشرا به این عواطف انسانی  توانستمیبود که اندوه، از عناصر محوري ) 115:همان(» .گوید سخن عصر اوانسان 
ك، .ر. (خود را در آن ببیندها و آرزوهاي تواند دردها و رنجمیآسانی  به هرکس داند کهمی ادبیات معاصر را در اینبودن زنده 

پرورد و می اي نابگونه را به صور خیالعاطفی که معاصر، است؛ هیجانی شعر محوري هاي مایهبن؛ اندوه، از )1382:794فرشیدورد، 
  .کند شاعر کمکنگاه  و توصیف تواند به توضیحاندوه، در شعر میو موقعیت چگونگی  بر آنافزون سازد و بر می

اتشان، تأثیر زیادي معاصر و نیز کسانی شاعران عنوان به کدکنی،  و شفیعیج نیما یوشیدر اشعار » اندوه«مفهوم  در نظریهکه نظری-

  .باشد که تأثیر و تأثر آنها را بنمایاندهایی ها و تفاوتشباهت تواند دارايمعاصر دارد، میادبی هاي 
ت چیست، هر دو شاعر و هم نسالنشان هاي کند دغدغهمی مشخصکه بر این عالوه است، که  جهت از آنتحقیق این  اهمی

  : دهد ها پاسخپرسشبرخی تواند به مفهوم، می این نمایاند و بازکاويرا نیز میآنان هاي دیدگاه
  دارند؟ متفاوتمشترك برخور دارند یا دیدگاهی ، از دیدگاهی »اندوه«آیا هر دو شاعر در بعد .1
 من(شخصیتی هاي یهو با ال استشده ، مطرح و انسانیفردي، اجتماعی  در شعر هر دو شاعر در ابعاد مختلف» اندوه«آیا مفهوم .2

 توان پیوند داد؟میادبی هاي ها را با مکتبو آناست مرتبط ) انسانیاجتماعی، من  فردي، من

 دارد، او با کشفدیگر گام بر می و در جهتی یما متأثر است، اما مقلّد نیستهر چند از نشفیعی خواهد داد که ، نشان پژوهش این
  .گو باشد ناپدیر نیما را پاسخوصفدهد که رنج  سوق سمتیو شعر معاصر را به  کند شعرشمینیما تالش ابتکاري هاي جنبه

  
  تحقیقپیشینه 
طور پراکنده و گذرا و بیشتر این آثار به  است شدهانجام کدکنی شعر نیما یا شفیعی درباره تا کنون مختلفی هاي ها و بررسیتحلیل

-داستان «و نیز شارق مختاري، نقد بهمن » انسان در شعر معاصر«کتاب به توان میطور ویژه  به اند کهپرداختهرنج و اندوه مفهوم به 

- سنجشی آثار منثور و منظوم  صورتنوشتار به  کرد اما ایناشاره از تقی پورنامداریان » ست ابريام خانه«و سعید حمیدیان » دگردیسی

نموده  و تحلیل و منتقدان، مفهوم اندوه را واکاويدیگر شارحان  نظریاتبه و با توجه نهاده  کدکنی را در کنار همو شفیعی نیما یوشیج 
  .است

  
  شاعر شخصیتیهاي الیه

ت ت) 1378:94ك، برهانی، .ر. (گیردمیاو مایه ي از اندیشهکه  خود را داراستخاص  شعر هر شاعر شخصی هر شاعر  شخصی
کند، همیشه،  را بر آفتاب خودشو صفات  ي خصوصیاتهر فرد همه نیست ممکنکه  فرد استآن و صفات  خصوصیاتي مجموعه«

ت، خودآگاه و خصاز صفات بخشی  ات؛ یعنی، بخشی از شخصیت، الیه... ماندمیپنهان یا ناخود آگاه وصیها و مظاهر بنابراین، شخصی
ت هم بر روي... دارد کهمتعدد و متنوع  ت شاعرانی گاه و شعر معاصر تجلّی) 1382:18زرقانی، (» .دهندمی را تشکیل شخصیشخصی-

-زیرا به ) 1385:279ك، یوشیج، .ر(» .و پیوستگی دارد وابستگی و مکانشانو با زمان  هاستاز خود آناي نمونه شعرشان«که  است

  )278: همان(» .داردمی خود را بهتر بیانکه  شاعرتر استکسی «ها اعتقاد آن
ت« ري « ، در واقع»شاعري شخصی1382زرقانی(» .آیدپدید می خوانندگان شاعر در ذهن شعر یکاز خواندن پس که  استتصو: -

ت یک و احساسعاطفه «جا که  از آن) 19 شاعر نمود بارز شخصی  ي زمینه«و ) 1388:223ك، کسرایی، .ر(» اوآن شاعر دید خاص-
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انداز  ، در یک چشمتوانمیاساس، او، بر این » من«از  استاي عواطف هرکس، سایه ، نوعو در کنار آن شعر استو معنوي درونی 
  )96ـ1359:94کدکنی، ك، شفیعی.ر(» .انسانی و مناجتماعی  فردي، من من: کردتقسیم  و اساسیگروه عمده  ها را در سه»من«عام، 
در اشعاري ) 94:همان(» .ي اخیردر دوره رمانتیکي عاشقانه شعرهاي و بعضیشعر درباري گویندگان  اغلب من مثل«: »فرديمن «

-انطباق، از نوع  اما اینوجود دارد زیادي  ، انطباق»شخصیت تاریخی«و » شاعري شخصیت«میان «است ها فردي ، در آن»شاعر من«که 

تو مینیست  منطقی تساوي نوع این جا که  ناز آ) 24ـ1382:23ك، زرقانی، .ر. (شاعر را بنمایاند تاریخی تواند تا حدودي شخصی -

ت، قابل  ي ظاهريبا الیه«اشعار  25:همان(» .باشندضمیر خود آگاه شاعر می حاصل«) 29:همان(» .هستندانطباق شخصی(  
-خود نمی شخصی هاي و خواستبازندگی را در قیاس پیرامون  حوادث«خود  بعد شخصیتیاین  شاعر در تجلّی: »اجتماعی من«

نی  و مکانیزمانی  خود در برشسرنوشتان  از هم ايمجموعهبه بلکه سنجد  را در اجتماعی گوید بعد وسیع میپردازد و اگر من میمعی
ت«میان انطباق «خیزد بر می» اجتماعی من«از که  در اشعاري) 1359:95کدکنی، ك، شفیعی.ر. (نظر دارد ت «با » شاعري شخصی شخصی

ت  علّتو بدین کرده قومی هاي و دغدغه آمال شاعر، شعر خود را وقف... زیرا، کمتر است »یخیتار ت تحتاو در شعر به فردیشد 
ت تاریخیبه زوایایی توان می اشعار هماین  از روي] وجود اینبا ... [گیردقرار میقومی تأثیر آمال  یافت شاعر دست از شخصی. «

  )1382:24انی، زرق(
براي شاعر، زمان،  رود، زیرا این محدود، فراتر میو مکان از مرز زمان «یابد که جا حضور می شاعر از آنانسانی من : »انسانی من«

ي مرحلهبه دن بو ها را از مرز شخصی»من« چه آن«؛ )1359:95کدکنی، شفیعی(» .استمطرح انسانی حیات  و مشکالتانسان سرنوشت 
-فرهنگی ي پشتوانه منحنی مکتسبات است ـ خطي در حوزه باز هم که بر ذاتیات هنرمند ـرساند، عالوه می بودنو انسانی اجتماعی 

 من«از  که اشعاري) 141:همان(خود بگیرد ، به »انسانی و مايمن «حالت » شخصی و مايمن «دو هزاران میشود از میان  سببکه  اوست
تمیان «ها رابطه اند در آنخاستهبر شاعر» انسانی شعر بیشتر از  نوع اینیابد، چه  شدیداً تقلیل مییکباره شاعري و تاریخی، به  شخصی

 )1382:25زرقانی، . (گیرد می شاعر سرچشمهخودآگاه یا نیمه ضمیر ناخودآگاه 

  
  در شعر نیما یوشیج» اندوه«
-ي گوید که ضرورت هنر گویندهمیسخن مرقد آقا ازرنجی ي ، نیما در مقدمهنیما است شعريهاي مایه، بنتریناز اصلی  »اندوه«

ود شعر خرنج براي  باشد، منرا داشته مایه  واقعی باید آني گوینده مني عقیدهاست، به رنج  اشعار مناصلی ي مایه«: استواقعی 
من  ام، تا با رنجها بودهآنعوض کردن مجبور به اند که بودهابزارهایی ، براي من وقت و قافیه، در همهو وزن و کلمات گویم، فورم می

مکنونات و  باپرده  در پس«داند که می را شعري و لطیفشعر اصلی ، نیما حتی )10ـ1349:9یوشیج،(» .و دیگران بهتر سازگار باشد
   )1388:144یوشیج، (» .کشدمی رخشانرا به زند و دردشان را میمردم  دل سر و کار دارد و حرفضمایر مردم 

ها و آنکه  در زندگانی خارجی بر اثر حوادث ، غالباً زبردست هنر پیشگان«: گویدمیحقیقی از رنجیاحساسات، نیما در ارزش 
ها فطرتاً رنجور و کنند آنخیال می دارند کهمشتبه میمردم، امر را چنان هستند و به  و احساساتیآید، دچار تکان میسایر مردم پیش 

-ي سایهنیماست، که و تنهایی بسیار گویا از اندوه تصویري «شعر غراب، «) 20:الف 1351یوشیج، (» .انددنیا آمده، به با عواطفسرشته 

است، سنگینی میکند، یافته از امید روشنایی  با پرتوي کمرنگکه شعرهایی  بر سرآن نیما، حتّیشعرهاي ناپیدا بر سر غالب پیدا و آن 
  )1377:122پورنامداریان، (» .تر شده استاز ققنوس سنگین  تردید پسهمزبانی، بی و بیو تنهایی اندوه این  يسایه

 قول هدایت توانم بگویم، بهداند، نمینمی و هیچکس،روم میتحلیل رو به دارم خودم «: گویدمیزندگی ي از دردهانیما، گاه    
در نیز ریشه اندوه نیما گاه ) 1388:9نیا، رضایی(» .مرا خورده استخورد، خوره، میخوره  را مثل آدمکه  استدردهایی در زندگی 

-تا استخوان، نیما را رنجانده ... وعمومی فرهنگی و بیدیرفهمی و رنج  پناهی اندوه بی«دارد تا اجتماعی شخصی از مسایل اي گستره
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-شمس(» .بودنگذاشته او باقی براي رمقی  باید افزود کهرا هم خانوادگی درونی، مشکالت  مشکالت این مصائبي همه و به... بود

  )1370:529لنگرودي، 
، در اشعار او از بسامد باالیی »سیاه«اندوه نیما مؤثر باشد؛ رنگ  تواند در شناختمیکه است از نکاتی  یکی» رنگ«کاربرد 

نژاد نیز و سلمانیزاده و قاسم استپرداخته شده آن به » خاکستري خوشجستجوي «در کتاب که  استاي نتیجه و اینبرخوردار است 
، صدیقی، 243ـ1382:221نژاد، ، سلمانی156و  1381:72زاده، ك، قاسم.ر. (یافته اند دستمشابهی ي نتیجهچنین به هایشان هشدر پژو
اساین هاي و تنگدلی پر فراز و نشیبنژاد، زندگی ، سلمانی )1384:264 داند، بسیار مؤثر میرنگاز این را در استفاده  شاعر حس .

  )1382:221انی نژاد، سلم(
را در  آنخود میگیرد و شاید بتوان به گسترده  ابعادي در شعرشاندوه  که سازدرا آشکار مینکته اشعار نیما این در مفاهیم  دقّت

نیما شد که واقف حقیقت این به  رشاعو در تمام ابعاد اندوه  تماشا نشستانسانی، به اندوه . 3اجتماعی اندوه . 2فردي اندوه . ا بخش سه
  : کندمیرا روایت خود آن 

  )1389:37یوشیج، (کجا گردد تمام دردي چنین این       درد عام ز نوع  درد مننیست 
  

  نیما یوشیج» فردياندوه « .1
تیکی گرایی، درونجا که  از آن    هاي را نیز، غم از غمهایشدهد، بخشی می خود اختصاص نیما را بهشاعري  از ابعاد شخصی-

-میاز وطن خود را نشان شاعر و دوري  غربت در احساسگیرد، گاه می سرچشمهاز عشق گاه  که هاییغمدهد، میاو تشکیل فردي 

 آیین نخواهد شد جدا از حسرت هیچبه  منزندگی داستان «: خود نیما قولمیسازد و به آلود عمر او را غمگین گذر شتاب دهد و گاه 
. خود هدف هستممن شکی را بی هر غمی/ مانده دل سرگشته وجود و عالم ي خانهدر نهان  که مثل این/.../ من  زاي تشویش

  )481ـ480:همان(
کرده را بر او تنگ اقتصادي شرایط  مشکالتمانند  بیرونی نو، مسائلبنایی افکندن  در کنار پیدارد که از رنجی  آثار نیما حکایت

- را از من کتاب دو سه  فرهنگبرود ولی  فروشکتاب، که کنم  چاپخواهم را میمانلی از طرفی هستم،  دست، بسیار تنگ«: است

ها الزمانباشم، بدیع و مخرّب بدنام  بود کهاین اش و نتیجهگداشتم را براي کارم عمرم من «: یا) 1388:104یوشیج، (» !کندمضایقه 
سیصد تومان  با ماهی و مناست و سناتوري استادي مال دیگر که  هايها بگیرند، غیر از پولاز ممر کتاب بچهپانصد هزار تومان 

-چنین، ) 133:همان(» .بدنم داشته باشمبراي و نهار مقوي ام شو نتوانم برو دو گرسنه باشم از دستم  از مال پدريداشتم بگذرانم، هرچه 

-از زوال اروپایی هاي رمانتیکاغلب اقتصاد و معیشت است، نیما همچون او به رمانتیک نگرش «است نیما داشته که و عذابی رنج 

ی ناشی  هايارزشي و غلبه قدیم کیفی هايارزش 1388:251جعفري، (» .استدر رنج و اجتماعی قتصادي جدید ااز مناسبات کم(  
خود شعري نیما را که بیشتر به ي اولیه کوتاهي شارق، مرحله«است، گرفته او سرچشمه » فرديمن «از نیما در واقع » فردياندوه «

  )1390:324 صدیقی،(» .استنامیده بینی  خودي شاعر است، دورهجوانی دوران هاي ها و کامناکامی دارد و حاصلتوجه 
- را وقتی » پریده رنگ«ي قصه«که  استگفته باشد، نیما در جایی  مرتبطتواند با رمانتیسم دیگر میشاعر از سوي » فردياندوه «   

به  زده افسوناي دیوانه همچون و سیاستکردم، شاعر گریزان از شهر و مذاهب روزها چطور فکر میآن در شهر بودم، ببین که نوشتم 
-و بازنمایی با طبیعت بر همدلی  استو مبتنی  است کامالً رمانتیک پیوند شاعر با طبیعت، پیوندي] جادر اینکه [برد، میپناه طبیعت 

  )1386:70زرقانی، (» .انسان در آن عواطف
 اصطالح«زرقانی  به قولکه  هاییاست، جلوهخود سازگار یافته را با دیدگاه آن که  است را پذیرفتهاز رمانتیسم هایی نیما جلوه

افکنده سایه رمانتیک نگاه  1304در سال نیما  هاي در نوشته، حتّی )1383:215ك، زرقانی، .ر(» .سزاوارتر است آنبراي ایرانی رمانتیسم 
ال توهمات«: است 1363:35یوشیج، (» .درد و غم اساسی، دوستبی دارم، دوست  را در طبیعت دوست باطل، همهت بیهوده، تخی(  
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از و در بسیاري  استخود قرار داده هنري  و نگرشادبی ي نظریهرا در کانون ها، احساس رمانتیکي همههمچون رمانتیک نیماي 
 احساسات صرفو به زده نیست همه او اساساً احساسات است، با این خود را آشکار کرده ت و احساساخود هیجان هاي اشعار و نوشته

بر عالوه «در آن متأثر باشد، که گرایی اجتماعی، از احساس استزیرا نیما توانسته ) 1388:243جعفري، . (کنداکتفا نمیآن  و بیان
-:1382ك، فرشیدورد، .ر(» .باشدمیگرایی و واقع گرایی  احساسبین دارد و حد وسطی  منافع جمع نیز توجه، به فردي احساسات

-را میي شاعر متعهدي چهره«، »پریده رنگ يقصه«در  کند بلکهرا فراموش نمیاجتماعی  هايدغدغه» افسانه«تنها در ، نیما نه )742

پورنامداریان، (» .داندخود میي را تقدیر جبري و ناخواسته از آنناشی هاي ها و مصیبترنج و تحملو حقیقت حق به  عشقنماید که 
1377:48(  

-و پناههاي اجتماعی و سرخوردگی از تالشداند و انزوا طلبی خود میي دورهرمانتیک شعراي  رامانیفست» افسانه«کدکنی  شفیعی

هاي با گرایشنیما را در مقایسه رمانتیسم ؛ جعفري )1359:54کدکنی، ك، شفیعی.ر. (شمردبر مین آهاي را از ویژگی طبیعتبه بردن 
انسانی  ، او را بهدرونشاعر به اتکاي و فردیت «: گویدداند و میتر میتر و متعالیتر، هنريو بعد از خود، رمانتیسمی عمیققبل رمانتیک 

را از رمانتیسم شاید بتوان، وجوهی عام ، در نگاهی )1388:237جعفري، (است کرده تبدیل ... حساس، رنجورمتفاوت، تنها، برگزیده، 
  :کردبندي در شعر نیما دسته

  نیما یوشیج» از عشقحاصل اندوه «ـ1.1
-، سخن میاسترا از او گرفته اش یکودکي دورههاي آرزوها و امید شاعر و شادي که از عشقی» پریده رنگ يقصه«نیما در   

کند، میخود را بیان زندگی است، داستان غم بوده حاصلش آور که غم داستان این » افسانه«و در ) 1399:25ك، یوشیج، .ر. (گوید
-شده  اشهمیشگیي الزمه ه، غمها بودها و پاکیخوبیي همهبه  و عشق ورزيحقیقت در راه برداشتن او گام مسیر زندگی چون 

نیز غم مرغ ي و بعدها در چهره است» افسانه«شعر ساز اصلی و زمینه مضمون  بخشمایه که غم مقدسی «) 1379:281زرقانی، (» .است
تی  ت او نسبتسبب  همگیرد که میشاعر مایه  پاك آزاد و عشقروح کند، از همان با شاعر پیدا مییگانه هوی هاي گرفتاري به حساسی-

  )1377:91پورنامداریان، (» .استانکار ادیبان ي انگیزهکه اصرار راهی ي مایهو هم است مردم 
نا . / قراريبیعاشق قصه ي / آري  آري«: استآمده در کنار هم ... وشاعر به  نسبتو انکار مخالفان ، غم، اجتماع عشقدر افسانه، 

چو دیو گر مهیبم / پر ز بیمم عاشقی ي قصه. / ها در غم و انزوازیستسال/ داري زنده  و شباندوه به که / امیدي، پر از اضطرابی 
د ز آدم فراري،  غول/ ور مرا پیرزن، روستایی/ صحاري ، د هنرمن«اگر ) 57ـ1390:56یوشیج، (» .جهانماضطراب ي زاده/ خوانَ

) 1382:739فرشیدورد، (» .نمایدخود را باز میهاي ها و شاديها، دردها، رنجو دگربینی، نابسامانیرمانتیک، در عین بشر دوستی 
زند، موج میدر آن که  و رنجیو عشق افسانه، شوریدگی  و روانیسادگی «خورد پیوند میآن هاي و ناکامیي نیما نیز با جامعه افسانه

و  و زبانجان  و روشنساده و صمیمانه  بازتابکه است هایی ویژگی... مردمزندگی  به روشنهاي ، اشارهشعر و طبیعتپیوند شگفت 
در شدن شاعر و غرق » من«، محوریت استدرونی ي این منظومه که داستان مجادله) 1375:74مهاجرانی، (» .شاعر استي اندیشه

) 1375:76مهاجرانی، (» .داردنمایان اي جلوه ها، در افسانهرنج گذار از«) 1390:331صدیقی، (» .میباشدآن ي ، مشخصهفرديواي انز
ا، هها و ناکامیي غمبیزارتر و در زیر ضربه از زندگیکه  است» پریدهرنگ ي قصه«و بدبین کشیده رنج  همان عاشق«افسانه، » عاشق«

  )1388:36پور، آرین(» .استتر شده تر و آبدیدهسرسخت
داستان، هاي غیرعاشقانه، در حوادث در موضوع«خود او  قولبه که یابد، عشقی می دست» انسانیعشق «به  نیما در شعر سمبلیکش

  )119: ب 1351یوشیج، (» .برندمیرنج دهد که میهایی دل و تازتاخت به و راه  است، مبهم عشقتواند با او باشد، این جا میدر همه
  نیما یوشیج» شهر و غربتاز وطن دوري اندوه «ـ1.2

و از روستا است چنان غمگنانه  آننیما در شهر، گاه تفکرات «مشهود است، اندوهی و منثور نیما، چنین آثار منظوم جاي  در جاي
-میدو سال فراکش اي : سرایدمی» یاد وطنمبه «که در شعر وقتی ) 1370:153رحیمی، (» .از معشوق عاشقکه کند یاد می حسرت به
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اسیر / شهر، هاي خانهدر این  من/ تو باز مهجورم سوي چه که / بپرد ز من  دلم با من نیست/ دورم  دلکشت از رويمن که / گذرد 
از دور ماندن من  سهم: یا) 150: 1389یوشیج، (محبس در خور چنین ام شده/ تقصیراز بسی گوئیا دزدم / ن قفس در میاهمچو پرّنده 

یا در ) 152:همان. (است پرور و نهان بخشنهان چه / و راست  از چپکه را ببین وطنم / است  جانبخش ز هرچهنصیبی بی/ جاست آن 
  )32:همان! (او نبودکاش اي  است هم از عشق این/ نمود افزون شهر در دو محنتم : گویدمی» پریده رنگي قصه«

اگر فشرده » سرد رنگ پریده، خوني قصه«: گویدداند و میمیبارز رمانتیسم هاي ویژگیرا داراي » پریده رنگي قصه«حمیدیان 
-کوه  زندگی به ي شهرياز شور و شرّ جامعهو پناه جویی  گیري و گوشهتنهایی به  فرطو م عجیبجز میلی ریزد به نمی شود، چیزي

گوئیا / و تنهاستم گمنامم چنان  من/ اوست من  سختدشمن دانم  گرچه/ و اندوه دوست  عزلتدارم سخت : دستنشینی، از این 
  )1383:24حمیدیان، (» .یکباره ناپیداستم

 که استخیاالتی ... آمیخته با اغلبافکار من «: گویدمیدید که توان شهر را در اینجا میبه  نیما نسبترمانتیکی دیدگاه اي هنشانه
-آنها لعنت و به و حقیر شده در نظرم، پست زندگی آن وقت، شهر و اوضاع است، در این پیدا شده من براي ها کوهدر این از گردش 

  )1368:47طاهباز، (» .فرستممیسالم  وطنم قشنگهاي و بر مناظر کوهکنم می

دور از شهر و دیار خود : دهدمیخود را بیشتر نشان  اندوه، است، غربتسروده  1321در سال که » سرگشتهتن بازگردان «در شعر 
-را صدا میبینوایی  روز رنجرفیق و در پایان ! گدازد باقی عمر مرا هردممی حسرت داغ! / بدانگیزياز این خانه، آه هم  شدم، با تیرگان

- تن این  باز گرداندیاران گلگشت رو به ره از همان  /درازي؟  را دادياین راه  تیرگان فضاي بر سويراه از کدامین : گویدزند و می

- هایش نیز به چشم در یادداشت اندوهیخیزد، چنین شاعر برمیاندوه  از عمق» بازگردان«ین ا) 461ـ1389:460یوشیج، (را  اتسرگشته

شهر در این باالخره )... دارمرویی در وطن شادونه دلم  در غربتنه (اند گفته شهر کاري ندارم، خوبدر این که این  مثل«: خوردمی
  )1388:138یوشیج، . (نداردمن را براي  شهري چیز در این شهر عظمتو هیچ ام وارد شدهان قبرستبه که  اینام، مثل وارد شده

  نیما یوشیج» از گذر عمر حاصلاندوه «ـ1.3

-به  اندیشیدن«شفیعی کدکنی قول و به است داشته  خود معطوفشاعران را به  همواره ذهنکه  استاز مفاهیمی  یکی» گذر عمر«

و  استبر کنار نبوده گونه اندیشیدن  نیما نیز از این) 1388:51فیضی، (» .دارد و زندگی مرگپیشینه اندازه به اي ، پیشینهو زندگی مرگ
-رفتن  از دستو  هایشها و مرارترنجي با همهپیري  فرا رسیدنکه یاد میکند، گو این آلود عمر با حسرت و اندوه گذر شتاب «از 

بر فراز و گاه سوي گه ) : 1379:238زرقانی، (» .سازدگرفتار میغم ي زیبایی و شور و شعفش، شاعر را در چنبره همهبا آن جوانی 
نصیب  استنمانده کوتهی ي جز لحظه/ افسوس این، لیک در آخر کاردانی / و فریب است  و فریب استقدر فریب آن/ سوي نشیب 

  )1389:797یوشیج، (

 سال گذشتپانزده / ... / سیه تر گشته از روز سیه  شبش/ بدتر  از شب روزش/ گذشت سال پانزده «: »گذشتسال پانزده «در شعر 
-وقفه در پایان هر بند گذر بی »گذشتسال پانزده «تکرار «) 434ـ432:همان(» .کهناندوه دارم میتازه / دل به تو مانده غم هنوزم من / 

  )1384:51صدیقی، (» .کشدشاعر میرخ  را بهزمان ي 

در / مرا گذشت روزهاي جوانی  دوران/ جوانی کارگاه به بودم «: گویداست، میسروده  1334در خرداد که » استفرق «در شعر 
آمد مرا / مرا تمام روز جوانی  گشتالجمله  فی/ کز آنم نبود کام تلخ هاي ا عشقی) / هاچو وعدهشیرین / (و شیرین دلکش هاي عشق

یا در شعر ) 1389:777یوشیج، (» .تلخهاي از عشقباز در سرم  استفکري / بر سر کشیده ام پیري  رنگکه  اکنون/ پیري گذار به 
خاموشِ  آتشکه و کاروانی  گسستههاي افتاده، بربطهاي جام ، خاطراتگرم هاياز بادمانده  خشک، گلزارهاي »شهریاربه منظومه «
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: کندمیرا بیان  این تصاویر اندوهشداند و در پایان میانسانی و عمرسست ویران هاي از لحظهرا کنایه  از آن، یادگار اوستبرجا مانده 
هاي بیشترین طغیان«) 469:همان! (نیستصبحگاهان را دوامی نسیم : خود گوید و به/ د در کار آورسردي افزوده  دلبه را غم و آدمی 
 فنا و سرمدي باشد، غمنمیوي به  مختصو غم  آشفتگیبیند، این می را در مواجهه با مرگانسان وي که  استشاعر زمانی روحی 
بوده و انسان و سوز دائم درد همیشگی  خواهند یافت زوال... هاها و نعمتها، عشقا، قدرتهي زیباییهمهکه و این  انساننبودن 
» .شودمیکه پس از چند لحظه، خاموش  پرتو ضعیفی بیشتر نیست زندگانی«: نویسدمی هایشنیما در نامه) 1386:187زواره، (» .هست

  )12-:1363یوشیج، (

  »نیما از مردمي سادههاي دلتنگی«ـ1.4
نوي راه بازتاب  از آنبخشی  که هاییمهرياست، بیرانده  بر زبانخلق هاي مهرياز بیاست، که هایی از دلتنگی آثار نیما حکایت

نیما در آثار ) 1349:10یوشیج، (» .امطور روزمره دریافتهبه بسیار دارم، خود من،  مخالفمن «: بودرا آغاز کرده نیما آن بود که 
-می کسانم، مادرم، خواهرم، دوستانم، آشنایانم، رنجتمام  از دستمن «: استگفته  سخن تفصیلها به دلتنگیاین از علّت منثورش 

ارد از گفتار من د نفرت خلق/ آمد در نظرها کار من زشت : گویدمیاندوه از این » پریده رنگ«در مثنوي ) 1388:105یوشیج، (» .کشم
- تا ز ناکامی / را، خلق نمایم خواستم تا، ره / رهان را از درد بدبختی  خلق/ از جا خیز هان : گفت با منعشق : یا) 1389:26یوشیج، (

نشنید پندم، عاقبت / معرفت  صاحب فهم خلق صاحب. / از پیکارشانمن کردم میمنع / راهشان، رفتارشان،  نمودممی/ را، خلق رهانم 
./ ها نمودها و حقارتسرزنش. / ها نمودمالمت آخر بسخلقم / است افسانه او پی : گفتندگاه / است گفتند او دیوانه میجمله / عاقبت 

  )28: همان. (و درداز رنج اي هدیه، آري، هدیه/ مرا پاداش کرد هدیه با چنین 
  
  یوشیجنیما  »اجتماعیاندوه «.2
دارند و نیمایی را در خود نهفته » رئالیسم«ویژگی که دهد، اشعاري می، خود را نشان ویژه ينیما، با دو مشخصه» اجتماعیاندوه «

قرار امعه جهاي واقعیتنیز در خدمت ، سمبولیسم »اندوه اجتماعی«در بعد  جا که گویند، از آنمینیمایی  »سمبولیسم«از که  اشعاري
  .شود، مطرح می»رئالیسم«نیما با » اجتماعیاندوه «قسمت، ارتباط کند، در این گیرد و با رئالیسم، پیوند برقرار میمی

درد که است، آگاه نیما شاعري «: گویدداند و میمیآن  اجتماعی گرا و محتواينیما را دید جامعه  شعريویژگی ، مهمترین ترابی
و درد و مردم درباره اکثر شعرهایش ]... و[است و تعهدي قایل رسالت  خود و شعرشو براي کرده  درك را خوب اشو جامعهن زما

 دوبه جامعه «او از دیدگاه که  است آن ينیما بازگو کننده ؛ اشعار اجتماعی)1377:218ترابی، (» .خود اوستستمدیده، زمانه مردم رنج 
  )1386:102زواره، (» .استشده تقسیم ده کش و بهره بهرهي طبقه

 هنري» گرایی واقع«نوعی گیرد و به می فاصلهافسانه و فکر رمانتیکی تنها از بیان نه «، »سربازي خانواده«بلند ي نیما در منطومه
-:1388شکیل، (» .کندمیحرکت سوي شعر اجتماعی به رسد و از بعد غنایی می و اجتماعیتفکر انسانی نوعی به شود، بلکه می نزدیک

-  هموطنانو زندگی شعر خود را از اجتماع و موضوع گراییده رئالیسم  به سويمنظومه ها در این پایهها و کوهجنگلي سراینده«) 109

  )1388:40پور، آرین(» .مانده سرپرستبی اش و خانوادهشده فرستاده ها روس به جنگ است، سربازي خود برگزیده
را  کوشد آنانو میآگاه است و دردشان از رنج با مردم اش آمیختگیدلیل  خود نیماست، بهبراي اي شاید استعاره«که » آمین مرغ«

 مرغ شاعر با لحن«پس ) 1382:143و شهرستانی،  1388:112ل، ك، شکی.ر(» .بکاهدآنان  امید از رنجامیدوار سازد و با این آینده به 
گرا انسانمردم است، هدفی نگران  جا شاعر دلدر این ... کندمی و همراهی را یاريآنان  تاریکی و در دل... گویدمی سخندردمندان 

، 1316از سال  پسسنتی و نیمهاز شعرهاي سنتی بسیاري نیما در ) 1388:314مسکوب، . (دوا کنددارد و می خواهد دردي و اجتماعی 
ك، .ر. (کند آنان را ببیند و وصفکرد تا رنج بودند، دخالت میناپذیري  تحمل شرایطداراي که مردمی در زندگی  تعبیر خودشبه 

  )1377:116پورنامداریان، 
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ك، فرشیدورد، .ر(» .جامعه استمحروم طبقات هاي ها و محنترنجشرح «و آن است نمانده نیز غافل انتقادي گرایی  واقع«نیما از 
» کرم«است جوانی ي زاده داستان دهقان ، قهرماندر انتقاد از اوضاع اجتماعی استمفصلی منظومه » محبس«ناتمام ي قطعه«) 1382:744

-:1388پور، آرین. (آور است حیرترئالیسم گوینده  داستان در این... استافتاده دان ارباب، به زناز فرمان سرپیچی تهمت به که نام 
  )41ـ40

آن تیر منم، منم / پریده از سرسوز شست زان «: گویدمی، سخن اشاجتماعی از رسالت صراحتبه » روزگاراز ترکش «نیما در شعر 
یوشیج، (» .کممن هرگز نشود خروش / را پر  فضايي  سازد همه/ سوز جهان دشمن ي زوزهگر / من جنبش  استمن آیین / امروز که 

» .است ها حاکمبر آنکند که اي میظالمانهشرایط  تغییر و تحولبراي و مبارزه به عمل  را تشویقمردم «شعردر این در واقع ) 1389:149
  )1377:97پورنامداریان، (

- کشد چون در راهی یابد و زجر می را در مینیما تاریکی ، است، )امیدي ينقطه(اي ستاره شاعر در جستجوي» بر مناي و«در شعر 

از یکی شعر توصیف این «) 1389:347ك، یوشیج، .ر. (اعتنا هستند چیز بیهمه به  نسبتهستند که ) گروهی(، عابرینی کردهانتخاب که 
» .است ثمر ماندهبی... استآن امیدوار بوده شاعر به که اي و مبارزه فعالیت... زندگی نیماستو اندوه از یأس  هاي سرشارموقعیت

  )1377:308پورنامداریان، (
و سیاسی است، شعرهاي رضاخانی  قدرتخطر افتادن و به جهانی  جنگشروع که  1318سال «و همچنین » ققنوس«سرودن از زمان 

- ، حرفنو استنشانی  ، در پی»ققنوس«نیما در شعر  )1377:98ك، پورنامداریان، .ر(» .شوندظاهر میسمبلیک، نیما در زبانی اجتماعی 

توانند میمرغانی  را فقط اش و  پیام استکرده را احاطه مردم که  استهایی از کهنگی غم رها شدن او بانگ خواهد، بانگنو میهاي 
ا خاکستري میها، فانی در آرمانشان سرمستند و با سرخوشیاز رنج که هایی اندیشند، آن ها میآرمانبه دریابند که  ها  از آنشوند ام

سو و  یکاز خلق عشق شاعر به ، تجسم این آتش«دیگر یا در نگاهی . را از نو خواهد ساختاجتماع  یکبنیان ماند که میبرجاي 
ی و هم  استمکان  بخشهم تجلیل است که سبب همین دیگر است، به از سوي عشق، از این ناشی هاي رنجتجسم  سوزانجهنم ...
سوزان، عشق آن سبب به که در هنر  و شهادت خلقهاي به خاطر رنجپذیرد، شهادت،  را میمضاعفی  ، شهادتدر آتشبا رفتن  ققنوس

  )120:همان(» .استشده متجلّی سنّت، هاي  با عادتبیگانه اي در چهره
  تأثر نیما از فقر مردم

 ها از فرطداند که خوشبختمیهایی بدبختهیاهوي  را محل» امید مادر«و » سربازي خانواده««، »احساسات ارزش«نیما در 
-گرسنهیاد سربازهاي به که «، »سربازي خانواده«، شعر )105:الف1351ك، یوشیج، .ر(» .اندکردهها را فراموش و غرور، آنخوشحالی 

ت جهان او به  و عشقفراملّی  سروده، از یکسو تصویري از احساس روسي نیکال حکومتزمان ي  دیگر زندگی  و ازسوي استبشری-

» گرگ«و شعر » پا کار شب«نیما در ) 1388:107شکیل، (» .کشدتصویر میمؤثر به اي شیوهه بتاریخ طول را در محرومان  يهمهواقعی 
ك، .ر. (گراستنمادین و واقع شعري  که» پاکار شب «در ویژه گوید، به میها سخن آنو فقر حرمان اجتماع محروم هاي از توده
  )111و  107:همان

-فرساي طاقت هاي و یا غیر مستقیم، رنجمستقیم هستند که اشعاري پا، از جمله  و کار شب پسريو  ، مادريشعر محبس، خارکن

) پا و پسري، کار شبسرباز، مادري ي خانواده(داستانی نیما فقر در شعرهاي «) 1377:97ك، پورنامداریان، .ر. (کنندمیرا بیان مردم 
- می گونهرمانتیک  مبالغاتبه هم او را ي گرایانهواقعهاي داستانکه  از اینروست ابعاد است، همرین و مرگبارتترین رحمعموماً در بی

  )1383:92حمیدیان، (» .اقتضاي شعر است شاید همآمیزد که 
-که اطراف شهر بگذرانم، وقتی  قشنگنواحی تماشاي معهذا چقدر به «: گویدمی »بار فروش«در  1307در سال نیما در یادداشتی 

هاست، مردمان همان بدبخت روزي سیاهشود و آن  متألم میکند که برخورد میهایی قسمتکند، به نیز تماشا میمردم در روح  شخص
  )1368:46طاهبار، (» .شوندمیواقع و نفوذ و افتخار دیگران  شهرتو زیردست، عنوان بدبخت 
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  »نیماانسانی اندوه «.3

، »انسانیمن «به و شعر او با رسیدن ) 1388:39نیا، رضایی(» .ها هستمبا انسانخودم  زندگی زمان جوهر خاصمن «: گویدنیما می
ت  برخالف« حتّی  مولو مع مشخص شکلهمان روز را به کوشید مسائل  برخوردار بود و می و تندي بیشتر از صراحتکه شعر مشروطی

ن اجتماعی، تثبیتوقایع به و اشاره  خاصهاي نام با آوردن تر گسترده يگونهرا به اجتماعی ي کوشد، هر حادثه یا زمینهکند، می معی
شفیعی کدکنی، (» .باشداق انطبدیگر، قابل مصداق مشابه  بر یکنرود، بلکه ، شعر از میان اصلیمصداق رفتن با از میان کند که  مطرح
 و احوال و اوضاعمردم مردم وارد شود، این آید تا در زندگی ، نیما از خود بیرون نمی1316بعد از سال در شعرهاي «) 1388:123

عمیق، ابهام سبب به که آن شعر نیما در عین که است  به همین سبب... کنندمی او دخالتدر ذهن که است جامعه و اجتماعی سیاسی 
شعرهایی، چنین ) 1377:116پورنامداریان، (» .استو سرشار از تعهد اجتماعی مردمی مردم، نیستند اما همچنان  مخاطبانشدوره در این 

) 202ـ  1383:201زرقانی،  ك،.ر(» .کند متمرکز می خود را بر آن ، تالشچند معناییبا تأکید بر نظام «که  نیماست شعرهاي سمبلیک
تمعانی  یا کشف استنباطدر شعر نیما ناشی از همان سمبلیک بیان « ت که است بر سیري پیدا و مبتنی  از عینی شودآغاز میاز عینی. «
  )1377:240پورنامداریان، (

در ببخشد و این آن کارکرد اجتماعی  دهد و بهشکل عی طبیهاي پدیده را براساس سمبولیسمشکه است بوده  ابتکار نیما در آن
ك، صدیقی، .ر(» .استهر دوره و اجتماعی وضعیت سیاسی آن، گویاي یابی و آسان پیچیدگیها و میزان سمبلنوع که است حالی 
1390:328(  
-حسن(» .دیدمی پشت و سنگو دار وگ  پره وستا و شبو رو کوه و سنگ  خود را از دریا و درختهاي تصاویر و سمبل«نیما    

 ها واضحشده سمبلیست بیان با قوتاحساسات : رسیده بود کهعقیده این به ها شعر سمبلیستنیما با مطالعه « در واقع) 1383:42لی، 
ه«؛ )1386:74زرقانی، (» .مرده و جامد نیستانسان چشم  در جلوي طبیعتبود که کرده  هایی نیستند و آناو سمبولیک ي شعرهاي اولی-

 و پادشاهآمین خواند، مرغ میناقوس، خروس : بهتوان میاست، از جمله ابتدایی هاي گیرد، سمبولبهره می از سمبل، در آنکه هم 
ا به کرد فتح، اشاره و چگونگی  ساختار طبیعی... کند را پیدا می الزم و انسجام کند، پختگییمنیما استفاده که هایی ، سمبلتدریج ام -

ی از نظر نمادها و تصاویر در ذهن دهی شود تا شکلمیباعث از دید جغرافیایی شاعر با نویسنده زندگی  زرقانی، (» .او ایجاد شودخاص
1386:53(  

. داندنیما میدارد صداي سمبولیسمی و سیاسی اجتماعی  رنگرا که صدایی ترین ، مترقی1320بعد از شهریور کدکنی، شفیعی 
و ) 118:همان. (شماردعصر خود برمیانسانی ثبت عواطف  براي را کوششی» سربازي خانواده«و ) 1359:59کدکنی، ك، شفیعی .ر(

کدکنی، شفیعی . (کندمیشعر او جلوه  جايدر جاي که داند میو ابهامی و طراوت شعر نیما را در کلیت نخوردگی  راز دستحتّی 
1388:15(  

- ذهنی ، بخشی از یک دستگاه و عطوفت شفقتاین است دردمندانه و غنایی عاطفی هاي مایهگرایی انساناصلی از نمودهاي  یکی

و منفعل هاي سوزاندنو نیز دلو سنّتی  هاي معهود و قدیمیدوستین از حد انساو اندوه  مهر و عشق است؛ حاصل و بنیاديهماهنگ 
و اندیشیدگی نظام ذهنی، پیوند عاطفی است، در این ها بیرون آني رود و اصالً از حوزهمیفراتر  بسیا طبیعت  انسان پذیر برايتسلیم 
  )1368:191ي، ك، مختار.ر. (شود، دردمندانه برقرار میبا هستی انسان

-می یابد و در اشعارش نشان می هستیاجزاي را در تمام و درد انسان تنهایی که است، عطوفتی نیما را در برگرفته ، اندوه عطوفتی

-میرا روایت  تنها شعر نیما این حقایق، نه )199:همان(» .یابد حضور میدر انسان حضور دارد و هر چیزي انسان در هر چیزي «دهد که 

-من، اما این رنجور ساختن شوند براي میردیف در مغز من هم  چیز تقریباً مثلهمه «: است امر معترفاین به خود نیما نیز کند بلکه 
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» .گیرد می سرچشمه و با محنت هاي دردکشگذشته، انسانهاي انسانزندگانی هاي و شیرینیحسرت و لذّت ي از ناحیهرنجوري 
  )1351:117یوشیج، (

انسان دردمند روزگار است، درد و » او«... ناپذیر باشد گسست» من، تو، او» مثلث«او  در ذهنخواهد که نیما میي اندیشهعطوفت 
» تو«جوشد، رو سوي می» من«درد در از این شعري که کند، پس می نشست» تو«در  و هماست جاري » من«در ، هم رنجشسرگذشت 
 را در خود احساس اگر درد همه» من«حاضر است، همواره و سرگذشتش، » او«در شعر غایب باشند، » من«و » تو«اگر گاه  دارد، حتی

» .درد خاص نیست کی» من«رو درد باشد، از این داده تسرّي همه درد خود را به که آن است، نه ها نششته  انسان–کلّ جاي کند، به می
  )1368:227مختاري، (

  نیما و طبیعتانسانی اندوه ي رابطه ـ3.1
-رکنی از ارکان به عنوان نیما، طبیعت در انگاره «شود می گویاترین، همزبانش یابد و طبیعتباز میخود را در طبیعت  نیما درون

- شدن است انسانیمهم برایش چه و آن... کندنگاه می اجتماعیهم طبیعت او به .. .طبیعت، مثل و انسان است انسان  هستی، نیز مثل
و  و ستمدیدگیو درد و تنهایی ، تنها نمایانگر اندوه ]در شعر او[از آن و نمادهاي برگرفته طبیعت «) 1383:209زرقانی، (» .استطبیعت 
مختاري، (» .استهماهنگ ... و امیدها ها، باورها، بیمها، ادراكاحساسبا تمام ، بلکه تنیسپناهی و استثمار و فقر و بیاختناق 

 را مطرح بشريهاي انسانی و آرمانخواهد طبایع میطبیعت  وصف ابزار است، از طریق برایشدر حقیقت، نیما طبیعت، ) 1368:205
شاعر را هر او از شاعر جداست، غم شاعر از او و نه ، نه شود شاعر میغم  تجسم« ،»غم مرغ«در شعري ): 1386:185بشردوست، (» .کند

روحی تنها حالت دیگر غم  اند کهخو گرفتهبا هم شاعر و غم دو مونس و دمساز یکدیگرند، و چنان  را، آن کشد و شاعر غممیلحظه 
تي منزلهبه آن شاعر نیست، بلکه  و عاطفی ك، .ر(غیر از او یار و همدمی ندارند غیر از شاعر و شاعر به  او به که استی شخصی

شاعر ، »گیرد خبرمیویرانه در این غمگین از دلی «: که استاین نوازد براي می غمگینشعر اگر مرغ، در این ) 1377:123پورنامداریان، 
. باشدداشته روشن پایانی آنند تا شبشان  با آوازِ رهاي خود، در جستجويش خود و مرغ اند، شاعر با تالصدا شده ، همبا همو مرغ، 

  )1389:333ك، یوشیج، .ر(
کند و میبه درد داوري  اندیشد نسبتمیزیبایی به که گونه همان«کند و برقرار می و طبیعت، هماهنگیانسان  نیما بیني اندیشه

در اشعار او ) 1368:191مختاري، (» .انسان از درد بپاالیدزیبایی را چون طبیعت زیبایی که نیست جز این چیزي  داوري،این حاصل 
: تعبیر رشیدیانو به ) 1386:207بشردوست، (» .اجتماعینماد رخدادهاي  شاعر هستند و همدرونی  نماد احوالهم «طبیعت هاي پدیده

دردمند خود را شعر، جان سرودن آیینی  گزیند، در مراسمها را برمیسمبولو آشناترین، طبیعی هاي یر بومی، پدیدهها و تعابنیما واژه«
-ها را در خود تکرار و بازآفرینی  آن–، نماد تمثیلی دیگر گونهیابدشان، در نمادي دیگر میکند، سرشار از معناي میها استحاله در آن

  )1383:360ی، لحسن(» .کندمی
 جز طبیعتو پناهی  را در خود فرو برده است) انسان(شاعر روح گوید که می ابر اندودياز دنیاي » است ابريام خانه«شاعر در شعر 
گیرد، در ا میشاعر را فردل  و ابريتیره  از فضايو دلتنگی حاصل اندوه وقتی «) 1389:761ك، یوشیج، .ر. (استرا در خود نیافته 

اسیشاعر و هر انسان از نگاه دنیا تمام واقع  که در محیطی زن،  حضور نی«) 1377:341پورنامداریان، (» .شودمی، تیره و ابر گرفته حس -

ر و باد گرفتگی فضا از اب فارغ... خود نیما در کودکیمثل که است، چوپانی  از عناصر محیطواقعی شود بخشی شعر تصویر می در این
-احوال از شعور به و ملول ناشی  بار و دلتنگ مکدر و ماللت از محیطاي شود تا شاعر را لحظهمیاي انگیزه... استنی نواختن غرق 

  )123:همان(» .جدا کندطبیعت  و احوالجهان 
را پیري  پشت ، سنگ»در کنار رودخانه«که در شعر دهد، زمانی می او نشانشاعر را به درون هاي ها و درگیري، تنشحتّیطبیعت، 

خویش، آفتاب انتظار و چشم  درد تمنّا استي خوابد اما شاعر که خستهمیآسوده آفتاب گرم در روز آفتابی، در دامان بیند که می
/ آفتابی نیست، تنها آفتاب من / من ، یا شتاب من از درنگ/ از هرجا ه هرچگشته بر من آفتابی : گویدمی را بیابد پستواند آفتابش نمی
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که  بنمایاند، شعريانسان را با طبیعت و ذهن ، درون »راري «خواهد در شعر و یا می )1389:768ك، یوشیج، .ر. (در کنار رودخانه
-تابش سیاه  برق/ بند آب که » کاچ«از پشت / آید امشب صدا می.. .»را ري««): 1388:98ماهرویان، (» .استو دو صدایی سمبولیستی «

-آدمی  تصویر، تصویر درون این) 1389:763یوشیج، (» ...خواند می–که  استگویا کسی / کشاند می در چشم/ از خراب تصویري 

- این آدمی  اما صداي«: گویدمی سخنآدمیان، از اندوه تصاویر این کمک داند اما به  آدمی نمیصدا را صداي این ، هرچند که است

- و آوازهاي . / ترسنگین/ من هاي ز اندوه/ سنگین؛  در گردش شبانی/ ام را شنیدهآدمیان آوازهاي / من  ربایی هوشبا نظم / نیست 

تا او رفته / با خودش،  او نیست«: تواند باشد زیرامینیز  انصداي انسي صدا نماینده این) همان(» .از بر آدمیان را یک سرم ندارم
  )764:همان(» .تواندنمیخواندن / اما  صدایش

-سیاسی و اجتماعی تا بیان تا مسائل عناصر طبیعی است، از توصیف  کاربرد تشخیص يگستره«نیما  شعريهاي از ویژگییکی 

 شعري«که  »شب هست«، در شعر )1381:74زاده،  قاسم(» .داردو جاندار انگاري پویایی  نوعیمه و ه، همه و درونی شخصیدردهاي 
 شاعر همسانیي سوخته ، با دل»باختهرخ  رنگ خاك«و » کردهدم  شب«) 1369:440ثالث، اخوان (» .است سمبولیکرمزي کمابیش 
انسانی رنج ي مسئلهبه « خاموشبا تصویر وز شباد، در باز و چراغ » گرددباد می«در شعر و ) 1389:776ك، یوشیج، .ر. (اندپیدا کرده

  )1386:173زواره، (» .پردازدمی
 نشده با انسان مرتبطي انسانی شیوه ، بهطبیعتاو، هنوز دوران  در زندگی«که  استاز آن نیما اثر دارد حاکی  در سرایشکه  دردي

-از همهکه  نیست، دردي» درد«افزاتر  بیشتر و غمجز درك هرچه او، چیزي  نگرش است، حاصلبا درد آمیخته  طبیعتو زیبایی  است

ر از شعواي پارهي منزله و شاعر به هاست و فاصلهها و دشواريموانع ي زاییده کهاست، دردي نمایان و انسانی ، طبیعی هستیاجزاي ي 
  )1368:191مختاري، (» .یابدباز می ذهن خویشطبیعت، آن را در اعماق 

  نیما و اجتماعانسانی اندوه ي رابطه ـ3.2
 او مرتبطي گرایانههاي انسان با اندیشهدهد که می خود را نشانزمانی اش جلوهزند، واالترین می حرفنیما از آن، که اجتماعی 

 دیگر معنیهاي با آدمهر آدم که خود چسبیده باشد، در صورتی به از اول دم آکه است رنجی  چهآه «: گویدمیکه انی شود، زممی
  )33:ب1351یوشیج، (» .در خود و دوروبر خود غرق شوداست ممکن کند و گرنه پیدا می

که  است، پس زمانینیز آگاه اجتماعی از تنگناهاي  کشد، همزمانتصویر میه را بانسان زندگی  درد و تلخیهنرمندانه، که  شاعري
است، آرزومند » همه«در جستجوي اش، همواره برآیند جبر هستی شناختیشناسد و نه او میتاریخی  موقعیت بشر را حاصلتنهایی «

-آرزو به برقرار بشود و در این  با انسانانسان میان اي واسطهزاد و بیسالم و سرشار و آي رابطه در آنکه است محیطی پدید آمدن 

ي تأکید بر در مرحلهگرایی اصلی انسان  از مشخصاتکه  معتقد استتاریخی  و تکاملي انسان، قانونمندي زندگی اراده چون اصولی
  )1368:210مختاري، (» .استاجتماعی  عدالت

-ي انسانی در آن، نه تنها نیما چهرهخورد که میچشم  به» پا کار شب«او در و انسانی اجتماعی ي اندیشههاي جلوهین از بهتریکی 

ثالث، ك، اخوان .ر. (تماشا نشستشعر به  در اینتوان  را میرنج و اهل شاعر با رنج  اصیلهمدردي گذارد بلکه مینمایش خود را به 
 از یککه  تمامی ندارد، اضطرابیکه  اوستو اندوه  اضطرابدر واقع » تمامهنوز است پا نه کار شب «: گویدکه میوقتی ) 1369:348

تازه / و دراز  و گرمیموذي  شبچه «: دیگر نجوا کند کهسوي  برخیزد و از یکمقابله به  آور با هول سو باید در تیرگی وحشت
) 612ـ  1389:611یوشیج، (» زبانشان آرام؟با چه بکنم / برنج  ما مشتي »کپه«در نیست / ام  هبچهدوتایی مانده گرسنه / زنم  ست مرده

آدمی را به خیزد و آدمی برمی از سر درد مشتركکه  است، زبان مشتركجهان رسیدگان و آسیب دردمندان ي همهمشترك زبان این «
-این اجزاي ها را از همین ناند اما نیما آو جهانی ملّی هاي ها پدیدهاند، اینشدهجهان شناخته  جايها در همه چهرهشناساند، این می

فقر هاي ترین چهرهینیز از محلّ سببهمین یابد، به  دستتصویر کلّشان کند تا به میشان جا روانهپیوندد، از همین هم میبه شان  جایی
  )1386:115زواره، (» .شود می–و جهانی ملّی هاي گشا و نمایانگر تصویرراه ... و و درد و تنهایی و کار و ستم 
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  کدکنیدر اشعار شفیعی  »اندوه«
 باشد، در ژرفدر رو ساخت کالمش که  بیشتر از آناندوهش کند اما دلگزایی نمیاستفاده انگیز غمهاي مانند نیما از واژهشفیعی 

یابد پیوند نمی، اندوهش با جامعه )از عشق حاصلغم (اش  »فردياندوه «در بعد  دهد و اگر شفیعیمی خود را نشاناش، اندیشه ساخت
 نو بودني جنبهو این  استرا آغاز کرده آن  نیماکه  استگذاشته همت تکمیل راهی  به» انسانیاندوه «و » اجتماعیاندوه «اما در بعد 

که است از آن حاکی دفتر شفیعی دوازده دارد؛ روایت برمیدیگر گام ، مقلّد نیست، در جهتی باشد زیرا اگر چه متأثر استمی هنر وي
را  شفیعی» يشاعرانهاندوه «دهد؛  می ه خود اختصاصرا ب آثارشاز مجموعه توجهی قابل بخش » و انسانیو اجتماعی  فرهنگیاندوه «

کدکنی،  شفیعی ك،.ر. (را بباراندروح  اشک خواهد به جايمیشود که میگیرش قدر دلتنگی، گریبان آنجا دید که آن توان می
  )88:چ1388

ز خطّی ) 1388:69فیضی، (» .را تحلیل کرد هر فرديت ها، ذهنیکتابنام  از رويتوان می«: گویدمیکه  سرشک سخن براساس
کند تعبیر می» ز دلتنگیخطّی «را به  در این دفتر، شعرهایشنام همین به  و در شعري شاعر استاین شعري  از دفترهاي نام یکیدلتنگی 

-از دلتنگی) 42:ج1388کدکنی، شفیعی (» .مپويشکوه ره و به  بنویسیادگاري / ز دلتنگی، بر این دیوار  لحظهاین خطّی «: گویدو می

  .بیاورد دسترا به آن درمان خیزد تا راه برمی آن تحلیل کند اما بهنمی شکایتهایش 
 کدکنیعی در مجموعه آثار شفی» سیاه«نژاد رنگ سلمانی  براساس پژوهشاست توجه نیز قابل  در شعر سرشکرنگ  ویژگی

در باشد و این سبز و قرمز میرنگ ترتیب در شعر او، به بسامد رنگ ترین و بیش) 1389:243نژاد،  ك، سلمانی.ر(دارد بسامد اندکی 
تواند میرنگ سبز در شعر شفیعی بسامد باالي ) 244و 221: همان. (شده استاستفاده  ندرتسبز در شعر نیما به  رنگکه  استحالی 

نیما » شناسی رنج«از اي زیر مجموعهشفیعی بر آن و افزون  استاو شاعر طبیعت که و این باشد او به طبیعت خاص نمایانگر عالقمندي 
، زیرا او اعتقاد دارد قرار داده است شعرشمفهوم ترین را اصلی» و حرکتپویایی «تعبیر دیگر یا به » رنج«در برابر  را؛ یعنی، مقاومت

و و گدایی  و مسکنتو رنج و عذاب و محنت فرهنگ، حتماً و حتماً، در حزن و ماتم و در این سرزمین ، در این شاعريي الزمه«: که
 راکد نشود در وسعت» رنج« اگرداند که و می) 1388:101فیضی، (» !کردن بوده است آن، زندگیو درد و امثال  و فغانو ناله فقر و آه 

  : باشدنداشته هراسی طوفانی از خواب شود که تواند دریایی  می» و حرکتتالش «
  . استخفته دشت شب درون کآرام           مرداب آن  خواببه نبرم  حسرت
ت ) 39:ح 1388ی کدکنی، شفیع. (استآشفته عمر خوابش از طوفان             دریا همه باکم  و نیستدریایم  و زندگی شخصی-

- هاي رنگکنند، رنگ قرمز و سبز و حتّی سبز و قرمز معطوف  رنگ او را به ها، نگاهغمکه  استشده  باعثکدکنی شفیعی متفاوت 

ل باشند یا نقشی محضور داشته  و شادي در شعر او در کنار هماندوه که  است شده شاد دیگر باعث گیرند، شاعر را در شعر بر عهده کم
برخورد او را با اندوه و توان می» باراندر شب  مثل درخت«ي کند در دیباچهنمی فراموش وقت را هیچدارد شادمانی که باتمام اندوهی 

و با نغمه / موزون چه جوبار را ببین که / و پندار پرده در انزواي / » و سزاوارغمگنی که آن  اي««: کردمشاهده شادي او را به گرایش 
 مثل/ ابر و باد سپاري خود را به / با من که  بهتر همان. / ... / دهد تصویر می/ و سرودن، وز بودن / و جوانی  از هستی/ شادش تغنّی 

  )16:ز1388کدکنی، شفیعی . (باران در شب درخت
  
  کنیکد شفیعی» فردياندوه «.1

سرشک، در .مکه  پورنامداریان معتقد است) 1386:272بشر دوست (» .داردگونه و رمانتیک  منفردي» هازمزمه«در «کدکنی شفیعی 
شاعر «مجموعه در این ) 1386:143ك، زرقانی، .ر. (و معانی میباشدعواطف رمانتیک  و در فضايدر زبان تأثیر توللی  تحت» شبخوانی«

فرو ایران فرهنگی ـ تاریخی ي به گذشتهذهنی  رفتند، در سفريفرو می دل طبیعتخود به احساس بیان براي ها که رمانتیک فبرخال
  )1383:572ك، زرقانی، .ر(» .اوستشاعري ویژگی اصلی  خصلترود، این می
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ی دگی و گستراست جداگانه اي شفیعی، خود مقوله فردي هايدلتنگی اندوه اندوه ، عشق، او را به هایش»زمزمه«دارد، در خاص-

شود و اندوه چیره می برجانشاز زادگاه آورد، اندوه دوري میدلتنگی  سازد و شهر برایشمیگذر عمر او را غمگین خواند، زمانی می
  .کنندمیدر شعرش خودنمایی تري طرز برجستهبه که  استایی هها، غم گردد، این غممیوي هاي از دل مشغولی فرهنگیـ فردي 
/ ام صبريبیي در کوره/ صاعقه  چون«: شودمی تصویر کشیدهکلمات به ، با موجزترین »تاریک«در شعر شفیعی » فردياندوه «

  )16:ر1388کدکنی،  شفیعی(» .امروز/ ام ابري/ ام برخاستهکه از صبح / امروز 
  کدکنیشفیعی » از عشقحاصل اندوه « ـ1.1

  : داندرا درد میعشق در شعري  سرشک
از  حاصلاندوه «) 24:خ1388کدکنی، شفیعی (نتوانم سوز نهفتن درد نهان وین     نتوانم با تو و گفتن سخنی دارم 
نشدي و یارم رفتی  چو شدمقرارت بی: است شعر کالسیک شگیهمیدهد، اندوه میبیشتر خود را نشان » هارمزمه«در او که » عشق
  )28:همان(نشدي گزارم خاطر اندوه شادي     

  : یا
  دارم؟دامان تو، به عشق از گلشن گل چه   دارم سوزان ي در سینهکه داغ غیر از این 

  ) 66:همان(دارم پریشان  زلفکزان است یادگاري   رنج ي و مجموعهخاطر آشفته همه این 
در » انسانیمن «به ولی او با رسیدن  استگوید، متفاوت میاجتماعی هاي از دغدغهرمانتیکنی ما که جا با اندوه در اینشعر شفیعی 

  را کسییابد و عاشق می دست» انسانی عشق«، به »کوهی آهويدوم ي هزاره«
  )43:ج1388کدکنی، ك، شفیعی .ر. (بنددمیدگر آذین آیین را به زمین داند که  می
  شفیعی کدکنی» شهرو غربت از زادگاه دوري اندوه «ـ 1.2

  : شهر نیایدهاي باغبه خواهد که از بهار نیز میحتّی شفیعی 
  نیست ترانه  و بانگسرود شادي جاي   شهر هاي در باغکه ! بهار برگرد اي
  )12:ذ1388شفیعی کدکنی، . (جوانه نیستدرختان  خشکهاي بر شاخه  دیرپاي  رنج یکي بستههاي جز عقده

- از طبیعت سرشار است، افسون  سرشک«که و این  روستاستبه اش او از شهر و دلبستگینمودار دلتنگی » آتشجنگل میان «شعر 

تی  در برابر مدنیت، برگزیده رایا ناآگاه، طبیعت است، آگاه  طبیعتي زده و دروغ و بارش  در شهر دارد و برگریشه که است، مدنی
  ) 1387:80کیانوش، (» .باید چنین باشدو چرا که  و بیداد استریاست، ناکامی 

  : سرایدمن، چنین میدر شعر زادگاه 
  . بازگو کنمتو دامن هاي با صخره  را  خویشاندوه ي قصهکه  باز آمدم

  ) 16:د1388شفیعی کدکنی، . (و جو کنم را جستخاطره هاي گلبرگ  هات، باغانبوه ي سایهوندر پناه 
نشابور و الجورد افق صبح «: تراود بر چند تصویر میسرشک  عمیقاز نگرش غمگین اي ، نغمه»کوهی آهويدوم ي هزاره«در شعر 

- ي در همهمهکه است حزنی چه  این/ فرغانه و فرخ ار مرا برد جانب می/ است  شدهمتراکم کوچک ی کاشدر این که / است هري 

آید،  گوشو به / ها فراموشیاز عمق / ها، سرایند خموشیکه طنینی  این/ پوشیده است تن به  سیاووشسوگ ي جامه/ هاست کاشی
 او در شعر، به وطنشهاي نمود بیشتر دلبستگی«اشعار شفیعی  روایت به): 16-15:س1388کدکنی، شفیعی (» .به تکرار مراگونه  از این
-از هیجانات اي در هالهباشد ولی در هر حال یافته  وطن، کاهشاو به عشق  که نیست در دستاي امروز هم، نشانه... خوردمی وصله

-تري گسترده ي در پهنه) و نیشابور و خراسانکدکن (به زاد و بوم است، آن دلبستگی یافته اي ویژهاجتماعی صورت  و آرايانسانی 

در سمرقند و ایران  و گذاري و گشتبزرگ، مرو، بخارا و خوارزم در خراسان و با تأملی در خراسان از سیري  شود پسمیپراکنده 
رود، مرزها  می» و فرخ ارفرخانه جانب «تا » استشده متراکم کوچک کاشی «در یک که » و هريور نشاب صبحالجورد افق «و از قدیم 
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- باز می مألوف وطنزند و  باز به ها سر میآنرسد و به هم وطنانش میاي، چون رسیدهدردمند و ستم هر انسان شکافد و به را می

  )1378:123برهانی، (» .گردد
، در اشاز دلتنگیگیرد، در شعري  را در بر می غربت، شعرش شود، احساسخود دور میي مورد عالقهاز زادگاه  شاعر کهزمانی 

  )27:پ1388شفیعی کدکنی، (نالیدم / بالیدم؛ غربت  هايبر آب/ شدم نیلوفري «: گویدآمریکا میغربت 
-آوارهشاعر در این دفتر و دفاتر پیشین، چند بار به که این : دهدمیرا نشان » شاعرن م«و غربت بیشتر غم «، »مولیان جويبوي «دفتر 

- و تنها را مدام شاعران آواره و حال و حس اشعار را در دیار غربت سروده شاعر این که است  از آنکند، حاکی می یمگان التفاتي 

 اي... / کاشاي«: شودمیتصویر بیان ، با موجزترین غربت این» هابنفشهکوچ «ر شعر ؛ د)1386:227دوست، بشر (» .آوردفرایاد می
در / خویشتن  ببرد هر کجا که خواست همراه / توانست، روز می یک) / خاكهاي در جعبه/ (ها مثل بنفشه/ را  وطنشآدمی  کاش

-اي است، از تنهایی در پرینستون سروده که » زبور تنهایی«یا در شعر ) 23:ب1388کدکنی، شفیعی (» .پاك در آفتاب/ باران روشنایی 

  )54:ز1388کدکنی،ك، شفیعی .ر(» .آیدآید و گاه نمیمیبا او گاه ي آدمی، هم سایه ها، حتّی پناهی در بی «: گوید کهمیسخن 
  کدکنیشفیعی » از گذر عمرحاصل اندوه «ـ 1.3
و شود مینیست ، اندوهگین قفس  سرد یکي جز میله چیزي » زمان«که از این است یاد نیما سروده به که شعري در  سرشک   

. بازدمی ارزشبی چیز هاي را در راه آمالش هم آن است، که را بشکافد عنکبوت سرد قفس هاي تواند میله که میتنها کسی که این 
  )65:چ1388کدکنی،ك، شفیعی .ر(

: سرشار شودهزار آرزوي جوانی  کند تا شاعر بتواند از بهشتدرنگ خواهد که عمر میي هشتابنداز کاروان » کاروان«در شعر    
! درنگیتی لخ! / عمري شتابنده کاروان اي / دیگر نخواهیش دیدن جا که آن  جاستاین / است جوانی هزار آرزوي جا بهشت این 

-لختی ! / عمري اي کاروان شتابنده / دیدن دیگر نخواهیش که جا آن / این جاست ! / آه... روي شتابان کجا میچونین ! / ... /  درنگی

/ پرها  فروریخت/ آغاز، نکردیم / اما رسیدیم پایان به «: گویدمیپژواك «یا در شعر ) 24:ذ1388شفیعی کدکنی، ! (درنگیدرنگی 
  )82:پ1388کدکنی، شفیعی (» نکردیم پرواز،

گیرد و از خود میبه» انسانیمن«از رنگی ندارد بلکه اختصاص » فرديمن«به سرشک، همیشه . در شعرم» و زندگیمرگ «مفهوم 
یا ، زوال و نبودناز بودن و پرسش  شکتردیدوکه، مفهومیمعاصراستانسان  يعاطفهگاه ، تجلّی»و زندگی مرگ«مفهوم «او دیدگاه 

  )1359:175کدکنی،ك،شفیعی.ر(» .انگیزدبرمیابدیت، را در روشنفکر امروزي 
  کدکنی شفیعی» فرهنگیـ  فردياندوه «ـ 1.4

باشد آوازي نداشته ) اشاعرنماه(» هامگسخیل«در برابر و آوازش شعرشکه ، از این »مولیانجوي  بوي«ي در دیباچهسرشک    
روي / نتوانند، / ها، وار مگسسیل خیل این / گاه، هیچکه بخوانم / بلند و پاكنشابور، چندان در زیر آسمان /خواهم، می«:استنگران 
-گفتن در رکود سخن  خواند کهمی بازيخود را شعبده » باز شعبده«و باز در شعر ) 15:پ1388کدکنی ، شفیعی. (بنشینندمن  صداي

) عسس(کند، هر چند گروهی را حفظ آن و زیبایی پرواز درآورد و رهایی خیزد، به برمیمعنی از عمق را که دلشتواند، کبوترهاي می
-» عسس«شعر در این )46: ر1388کدکنی، ك، شفیعی .ر. (بکشانندرا به آشفتگی باشند و بخواهند آن کرده تهی را از معنی  کلمات

کند از میدلتنگی  است، او احساسداشته  ها بر شعر معاصر تأثیر ناخوشاینديآنروند نقد ناسالم باشد که  از منتقدانیتواند استعاره می
) کژهاي ذوق(کژ از پاهاي  و) 1388:68ك، فیضی، .ر. (کنند رنگ را کم، شعر واقعی نادرستبخواهند با انتقادهاي گروهی که  این
  )48:ك، همان.ر. (استو قلّابی  و مدرنیسممعنی بیو شعرهاي مهمل هاي خریدار حرف برد کهمی نام
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بشردوست، (» .استکرده  تحرک» اجتماعیمن «طرف ، به گرفته خود، فاصله» فرديمن «از مرحله  ، یک»شبخوانی«در «سرشک 
عاي که آن بدون «، »نشابورهاي باغ در کوچه«و او در ) 1386:166 دارد، سعی داند و همواره میداشته باشد، خود را مسئول راهبري اد

خود را ابالغ و رسالت ، پیام وشو خر داند و با خشماو خود را متهعد می: خود را ارائه دهدي از زمانهو با شهامت، تصویري بیم بدون 
. هماهنگ شودانسان، و با نیاز درونی بگیرد فرد فاصله  تر سیر کند و از فردیتوسیع شعر باید در فضاي... داند که کند و میمی

-تواند خود را در انزواي  یاعتقاد دارد و نمشعر اجتماعی  اصالتبه همچنان، «، »و سرودناز بودن «و در ) 1387:102کوب،  زرین(

  )106:ك، همان.ر(» .خواندمیخویش آواز کند و او را هم صدا و هم میلورکا، تقدیم را به  کتاباین ي دیباچهببیند و حتّی  سکوت
- و سخت متأثر از آناز است زمانه بي او بر واقعهمعاصر است، چشمان شاعران از متعهد ترین از تعهد بزند الف که آنبی «شفیعی، 

در میهن، سعی اساطیر باستانی نمادین از پرداخت گیري  با بهره«و ) 1387:82کیانوش، (» .راهاشان دارد و آرمانمی را دوست ها، مردم
-، حسن)1370:128رشیدیان، (» .دازدپرمی مردمشتاریخی  ها و اسارتدردها، رنج به بازگویی حماسینماید و با بیانی میجامعه  تبیین

ها را از سخن، آنو زبانی هنري هاي ارزشبه  که توجه داند، شاعرانیمیمعاصر فارسی ، شاعران ، شفیعی را از شمار نامدارترینلی
-جامعه ریز و درشتهاي یشان، گرفتاريها ، دغدغهگرا هستند و بیشترینمفهوم که ، شاعرانی باز نداشتاجتماعی  دردهايبه پرداختن 

  )41ـ  1383:40لی، ك، حسن.ر. (خود استي 
نبوده و شدیداً از هرگونه ابراز نظر در  سیاسی،ي و دستهو گروه  حزبهرگز عضو هیچ «خود  و تصریحهمگان شهادت به  شفیعی

و پرداخته هنري  به خلّاقیت... ایرانتاریخ پرحادثه پیچیده، از مقاطع  یکی... شاعرعنوان اما او به ... استپرهیز کرده  سیاسیمسائل باب 
-، توجه اجتماعیهاي سرودهکه و با این ) 1387:283عظیمی، (» .استو ملّت، بوده  ملک سرنوشت يبستهو دلنیز نگران  شدتبه 

من ... استانسانی ـ باشد فرهنگی اجتماعی  سیاسیکه از آن  بیش... شعرش اصلیي زمینه« خود اختصاص داده است، امااو را به  خاص
  )1383:570زرقانی، (» .مدار استباشد فرهنگ ... گرا  یا جامعهاندیش سیاست که از آن  او بیششعري 

و مرغ طوفان،  او نیز عالوه بر ققنوسکند، مرغ ، عبور میاست پا گذاشته در آناش اجتماعینیما در رسالت  که در راهیشفیعی 
و ، شفیعی دقیقنکند و در نگاه شهر را آشفته تا تار، خواب  کند تا خیلمی سر تا سر شب، تالشکه است، مرغی  فریاد و آتشمرغ 
  ) 43:ح1388کدکنی، ك، شفیعی.ر. (خوانندمی را به آگاهی مردمفریاد و آتشند که  اجتماعی، خود مرغشاعران تمام 

  : کندبازگو میرا چنین » پاسخ«در شعر ، »اشاجتماعیاندوه «او دلیل 
/ نزدیک،  خاموشی این/ تاریک، ي پرده بر اینکه  زان/ کاهم؟ میدر گریز از خویشتن، پیوسته / موج، چرا، چون دانی میهیچ «

  )70:همان(» .خواهمنمیبینم میچه و آن / بینم، نمی خواهممیچه آن 
-را به مردم هاي نشسته است، آرمان ها بر جانشرنجاز آن که  نیز با اندوهیکشد، شفیعی تصویر میرا به مردم  هاياگر نیما رنج

، گراییگویی، آرمان... دهد کهمی اي بازتابگونهبه «را  هاخواند، او آرمانمی و تالشحرکت را به کند و آنان مییادآوري آنان 
  )1387:66برهانی، (» .شاعر است هدفترین و اصلی نخستین

-او می«: داردگذارد چنین اعتقادي نمی نمایشبه  را در شعرشفقر و تهیدستی و اگر چه  بشر استروحی او از تنگناهاي دلتنگی 

-غم «: گویندمیاست، افرادي هستند که  تجلیات عواطف شعر پایدار بودنانسانی و عمق  عواطفارزیابی هاي كاز مال یکی: گوید

و تاریخی نیست، در شرایط مردمان چنین ي همهاعصار و براي ولی در تمام دارم  ها را قبولآنحرف هاست، من غم، باالترین »نان
ا براي غمباالترین غم نان  از ملل بعضی و مکانیزمانی  ت، این ي همههاست، امك، .ر(» .نیست درست حرفادوار و تمامی بشری

فرا خواند، او ها را به آگاهی خواهد آنمی کشد و با جزء جزء کلماتشمیآه مردم او از ناآگاهی ) 174ـ  1359:173شفیعی کدکنی، 
شده  دهلیز گردباد، تبدیل در خم خاشاکیبه برسد، دریابد که  سرانجامبه که و زمانی «نرسد آگاهی به ش اجامعهخورد که می حسرت
  )83:ج1388کدکنی، ك، شفیعی .ر(» .است
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که ) هاییسطورها(از سربازهاي فوالدین  پر است کشد، جزء جزء دفتر شفیعیمینظم را به سرباز فوالدین ي آگاهانهاگر نیما رنج 
-را به  شهیدي، قهرمان »حلّاج«و در شعر ) 74:ح1388ك، شفیعی کدکنی، .ر(» .ها ببرنددشت توانند بهرا میشقایق  برگهاي پیام«

  ) 49:ك، همان.ر.(کننداش، پرهیز میپیر از مردههاي اش، هنوز شحنه گویی– خاطر حقیقتبه کشد که تصویر می
ی که ، او را و کسانی )ایراني آینده نسل(نیشابور کودکان  کهوقتی  گیرند، او در جواب این  می پرسشهستند، به آیندگان مرب-

کدکنی، ك، شفیعی .ر. (باشدداشته سرزمین این کودکان  تواند برايمی پاسخیچه سوزد که میها، در آتش اندوه پرسش
  )54:پ1388

هاي دشوار، رنگ با وجود گذشتن از آزمون گیرد کهانتقاد میرا به شود و قهرمانانی می انتقاد ختمبه شفیعی هاي نگیاز دلتبخشی 
ا فوقطنز خفیف  ظهور یک«سپارند و این میفراموشی خود را به  کنند و هدفمی عوض استاثر گذارد شعر سرشک العاده  ام. «

-بیرون  خوك/ سو زان / و رفت / در آتش سیاووشی : / شدخون  خون شد، دلمدلم / ها شگفتیزین ! / خدایا«) : 1383:576زرقانی، (

  )15:ج1388کدکنی،  شفیعی(» .شد
-از میان که دسته افراد جامعه  و از آننگریسته  و افراد آنجامعه به و ژرف باریک با نگاهی «شاعر، » کبوترهادر ستایش «در دفتر 

-دفتر از بسیاري و در این کرده  زیبایی غافلند، شکوههمه آن بینند و از دیدن را میآن  و سرگینکبوتران، سایه هاي زیباییي همه

بشر  آرزوهايباد رفتن و بر  و کیمیا شدن و سیمرغواژه از تنگناي آواز و خشک سال و دردمندانه برداشته پرده جامعه  و مساويمعایب 
ها  کردار آنحضور دارد و به جامعه در متن وي که  استنمایانگر آن جامعه و مردم دردهاي صمیمی شاعر در بیان  ، لحن...نالیده

  )1387:267عباسی، (» .کرده دردها را لمس
-می مردم اختصاص را به فرهنگ هایشدغدغه کدکنیو شفیعی دارد  خاصاي توجهمردم فقر و تهیدستی به نیما در بعد اجتماعی 

 باید پسکه گزینی  جاي«و ) 1359:22کدکنی، ك، شفیعی .ر(» .بر زمانشان آگاهندحاکم هاي معیار ارزشهر دو شاعر به «دهد زیرا 
» .باشد تواند چیز دیگريو خرد نمی به فرهنگشدن  معطوف پیدا کند، جز راهیگوینده و زبان ذهن میدان به اجتماعی هاي از آرمان

  )1381:99عابدي، (
  کدکنیشفیعی  »فرهنگی اندوه«

دانند، که میاین  فهمند نه می–که  استهایی آنبه برده و رنج سوخته من خطاب «: گفتبود و میاش جامعه فرهنگ نیما نگران
-خطاب که  آگاه استشاعري و شفیعی ) 1388:61یوشیج، (» .استمرده فرهنگ که تنگنایی است، در این ن مي آیندهبه من خطاب 

-فرهنگ با زیر و بم که  استکسی  او، اندوه» فرهنگیاندوه «ي ظهور بنشاند؛ منصهرا به کند آن و تالش می استنیما را شنیده 

روزگار و  ها در زنجیر باشد و شعر راستینشحنه، در میان و پیام از نجابتشطّی که شود از این مین اندوهگی«آشناست؛ او  کشورش
-:ح1388کدکنی، ك، شفیعی.ر(» .باشدبرخاسته راستین قهرمانی و جنون  از شهامتداند که می را شعريقرن هاي چکامهترین  خوش

46(  
-به دو را در کنار هم را، این  انسانکند و نه میرا فراموش  جامعهشود، نه آشکار میدر دو وجهه دکنی کشفیعی » فرهنگیاندوه « 

» اندیشمند فرهنگیانسان «را بر مدار تبلیغ مسیر اندیشگی شعرش «را بیشتر بشناسد، در واقع اش جامعه گذارد تا دردهاي می تحلیل
  ) 1383:586نی، زرقا(» .استتنظیم کرده 

و شاعري  )32:ك، همان.ر. (گزیند را بر میخاموشی  مؤثر باشد ولیاش جامعهتواند در سرنوشت میکه  استاو از شاعري » اندوه«
هر چه «: گویددهد و میقرار می پر کند را مخاطباجتماعی و انسانی را با حقیقت  خویشتنهایی جدول که است کرده  فراموشرا که 

تا / بخواباند  و پر طاووسبا گل / را در دفتر خویش شعرهایت / تو ي همه را پر کن، تا دختر همسایه/ و تنهایی، دیدي تن  در جدول
  ) 38:همان(» .ابدشام 
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-ي اندیشهچنین این » اي بر زمینستاره«کند، در شعر میشعر و کلمات، اظهار نگرانی دنیاي در شعرش، از آشفتگی ، بارها سرشک

هدرین / دمشقی سال قحط درین «: گذاردمیخود را به نمایش  از خویش / و  در لوش غرق است/ هر واژه که / ظلمت ز مهریري ي لج
 خویشي ویژه/ یی معنی/ ر ورق در ه که/ دریا  بر هوشبگشوده  استکتابی / توکجایی، که خاموشی خدا را تو اهل / دارد؛ تشویش 

دور ي پیشنهادي دارد از حوزهایران شعر جوان نظرم به «: استمسائل، چنین از این شفیعی دلتنگی ؛ )48:ر1388شفیعی کدکنی، (» .دارد
 از بافتمندي و بهره شعريپیرنگ  هیچاست، بیبوده » تصاویر جدولی«از اي و مجموعه» کنسرو کلمات«ام دیدهمن چه  آن... شودمی

حاال ... برآمداز عهده هم  نیما کر دو خوببسیار خوب، ... نداردشعر معاصر عمق انسانی ... در قلمرو زبانو کیمیا کاري و موسیقی 
  )157ـ  1388:156کدکنی، شفیعی (» .بدهیم شعر را ژرفاي بیشترياین انسانی و بشري ي زمینه که استآن  نوبت
/ شد سالی  جا تنگاین / و آب، نان بر ما به چنان  آن«: خوردنیز پیوند میانسان اقتصادي هاي با دغدغهاو گاهی » فرهنگیاندوه «
-، هر قدر که رنج استخانمانی و بیگر سنگی «: گوید نیما می) 47:ح1388کدکنی،  شفیعی(» .نخواهد بود در فکر آوازي کسیکه 

ا بدون زندگیتوان می شعر و عاشقیپذیر نیست، بدون  بیاورد انسان، شوخی طاقت 1388یوشیج، (» .شودنمیاحتیاجات  بعضی کرد ام:-
76(  

ي پاك، اآزادي و اندیشهتحقق براي  روزيکه است یش، بر اندیشمندانی » هاسروده سوگ«او به » فرهنگیاندوه «از قسمتی 
آیا روزگار و که و این  است شدهسپرده فراموشی به که  استانسانی بر آمال بر آنان، مرثیه مرثیه که کردند، قهرمانانی جانبازي 

ا هسروده سوگبه از اشعار شفیعی و اگر قسمتی ) 77:پ1388کدکنی، ك، شفیعی .ر. (دانندها را میآن قدر امانتآیندگان، 
است، یاد از الزم انسان، براي که است  طبیعیغم مقداري گذشته از این «: گوید ارزشمند است، نیما میاي نکتهدارد خود اختصاص 

ك، .ر(» .اند مالمت ندارند، قابلحاضر توجه حال و به قرار داده را مالك گذشته که هایی آنفقط ... طبیعی است و تأسفگذشته 
  .بگذاردتحلیل را به » انسانیاجتماعی ـ اندوه «زند تا پیوند می روزگارشآورد و به میحال را به ، گذشته و شفیعی) 1388:120یوشیج، 

  
  کدکنی شفیعی» انسانیاندوه «.3
نیست، و غنایی انسان، نگاهی محدود و مادي به «او  نگاهکه سازد و این می بیشتر مشخصانسان او را به شفیعی، نگاه  »انسانیاندوه «
» .داندبشر مینوع  مشتركو دردهاي  با زندگیشعر را مالزم «او ) 1386:317بشر دوست، (» .نگردمیانسان به  او از منظر باالتريبلکه 

-به  شعر ملتزمبه دهد، مینشان » ابعاد وجودي انسان«و » انسان«خود را بر وسیع  تأمالت» آهوي کوهیدوم ي هزاره«و در ) 138:همان(

  .داردهمراه شاعر را به گرایش سمبولیکی رسد که می» انسانیمن «و به ) 274:ك، همان.ر. (آوردروي میانسان 
 خیزد، او نظامبرمیبه مبارزه ا آن پسندد و باو جبر را نمی«که  است ایناو برخالف شعر سنتی گراي  شعر انساني مشخصهوجه 
» .اندداده انسانرا به  حرکتي اجازهو فقط شده از پیش گسترده داند که می شطرنجی را نطعو فکري اجتماعی هاي یا نظامآفرینش 

  : یدگوخیزد و میبرمی پرسشبه معاصر  ي انساننمایندهعنوان به  و سرشک) 264:ك، همان.ر(
  و ظالمش؟ظلم درین چیست من ي خود چاره      تدبیر؟  برد بهتوان گونه  از اینبر نطعی 
  و نظامش  از نظمخویشتن و آزاد کنم         تیپا  یکسرهزنم،  رقعه بر اینکه جز این

  )23:س1388کدکنی،  شفیعی(
  .ظهور یابند مجالانسانی کنند تا مفاهیم ا می، حضور پیدو اجتماعسرشک، طبیعت » انسانیاندوه «در 
  و طبیعتکدکنی  شفیعی» انسانیاندوه «ي رابطه - 3.1

با ابرهایی / را بارها آسمان «: انسان استروحی احوال ، ابر، مبین »پرسش«یابد؛ در شعر می یگانگیبا انسان، در شعر شفیعی، طبیعت 
-یار زندانی کدامین اندوه پاره / است دلگیر و بارانی کاین چنین / ابر شب گیران، این در افق برگ  اي/ اما بگو  امدیده/ تر از این تیره 

تي باد، باد و همهاز زبان  برگ«و در شعر ) 66:الف1388شفیعی کدکنی، (» است؟ ت  طبیعیهاي شخصی یافتهانسانی در شعر شخصی -
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ك، .ر. (هایشان خبر بگیردکامی از تشنهکه  خواهد، دیداريرا میصمیمانه شاعر از او دیداري  درد را بشناسند، پستوانند  اند که می
- انسان را به کند آن می شناسد و تالش را می مسیر انسانهاي ها و فاصلهو دشواريموانع طبیعت و حتّی ) 46:ب1388کدکنی،  شفیعی

-گوید و از شاعر میدرد و سرد میاو از گریز ناگزیر کاروان به  شود کهسخن میهم ، با صنوبري »فصل در کجاي«ر بشناساند، در شع

  ) 48:الف1388کدکنی،  ك،  شفیعی.ر. (را بنگرد و آبسرد خود بیرون آید ورود آفتاب خواهد تا از درون 
-آن بیایم  خواهماز این باال، گرفته، میدلم : / گویدمی ستاره«: یابدمیستاره  عترا در طبی انسانو اندوه ، ذهن »سرود ستاره«در 

 ابديو صمیمیت  راتمثیل آزادي شاعر طبیعتگویی «) 39:همان(» .هاو آفتابی/ ها و دلگیرم، خوشا سرودن ، ملولکبودینه کزین/ پایین 
- از مهر و محبت آکنده و قلبی  از روحی لطیفکه و گزنده تلخ  زند، اندوهی می–موج هانی پن اندوهیهمواره  و در درونش... داندمی

–در میان  اوستي دیرینه و همدم یار قدیمدر واقع که  طبیعترا با همان پر گزند و تلخ این اندوه هاي گیرد و شاعر، جلوهمیمایه 

  )1387:99کوب، زرین(» .گذارد می
  »اجتماع«و کدکنی  شفیعی »انسانیاندوه «ي رابطه ـ3.2

-ریشه ضدیت شورد، باید این  ها میها و یا پستیاگر شاعر بر ضد ناراستی«داند که یابد، میدردها را درمیسرشک، خردمندانه 

-رهایی او راه ) 1387:187کوهدامنی، (» .دهد ا را نیز نشاندردهدرمان و یا تظاهر و راه از سر احساسات  باشد، نهباشد و آگاهانه داشته 

تبشر را در جوانمردي  ا این شعور و آگاهیمی و انسانیکه  کند، غمیرا نثار شاعر می ، غمیداند، اماش دوستیانسان  عمیق از حس-

  )21:چ1388کدکنی،  ك،  شفیعی.ر. (بشر استزندگی  ضرورتکه  استاندوهی  است،او، اندوه متعالی خیزد، اندوه برمی
در راهشان گوید که میو از کسانی) 57:ك، همان.ر. (شودمیانسان، اندوهگین  و تالشی حقیقت از سقوط» سیاهي جعبه«در شعر 

ك، .ر(» .نکردفرود آمد و باز شکوه و تازیانه «: دهند سر نمی پردازند اما خود اندوهیمی انسان اندوهزدودن و هر چند به هراسی ندارند 
  )67:پ1388کدکنی، شفیعی 

را از دود  که از او انتظار دارند، آسماناي دهد، ستارهمینشان » داردنباله ي ستاره«را در  و آناست بشر آگاه  از اضطراب سرشک
-و رسالت ) 75و  35:د1388کدکنی، ك، شفیعی .ر(» .اندیشد می–انسان به باشد که  رويانتطار، انتظار پیشبزداید و شاید این انسان آه 

از  اگر پایشبزداید و حتی ) ایران(نیشابور کودکان را از رخ سرخ، حزن با برگ گل : کند کهمیرا چنین بیان  اشو انسانیاجتماعی 
کند میگارسیالورکا تقدیم به که ، در شعري )101:ج1388کدکنی، ك، شفیعی .ر. (ردخواهد ک را تا پایان پاییز طیپرشود راه زخم 

بر / شوکرانی شبان در این کاین جا دلم / دیاران  از آن/ کند، هماوازي  با من/ بگویید باري / را، خنیاگر غرناطه «: گویدچنین می
-یاري با اندیشمندان اندیشی از هم  اشانسانی او در اندوه) 12:الف1388کدکنی،  شفیعی. (از باد و باران چو برگ/ لرزد می خویش

 رنج، از آنشناسی زیبایی به اند و خود نیز با رسیدن بشر را شناختهبرجستگی ذهنی  کلمه؛ یعنی، بلندترین ارزش«که گیرد، آنهاییمی
-:1381عابدي، (» .و آزاد اندیشیاز آزادي کننده، دفاع و گمراه و بیهوده  خرافیهاي ا سنتبستیز با پلشتی، مبارزه : اند ها گرفتهبهره
118(  

  
  نتیجه

از شادي و امید را هایی  شعر نیما رگهدارد، غم » ایرانیـ ادبی  رمانتیک«و » فرديمن «با دوسویه ي هر دو شاعر رابطه »فردياندوه «
عنصر ترین سپارد زیرا اگر اصلینمیفراموشی و امید را به بینی از خوشهایی ، جلوه»اندوه«در کنار  شفیعیپرورد اما در خود می

و پویایی «و آن است قرار داده شعرش مفهوم  تریننیما را اصلیشناسی اي از رنج است، شفیعی، زیر مجموعه» رنج«شعر نیما ي سازنده
ي در شعر نیما جنبه اندوهی اما چنین است شعر کالسیک همیشگی، اندوه »هازمزمه«در شفیعی » از عشقاصل حاندوه «است، » حرکت

کند، غم ، سرشار میها را از غربت زادگاه خود هستند، شهر آنخورد، هر دو عالقمند به پیوند میجامعه هاي و با ناکامی استنوتر یافته 
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-، مفاهیم »و مرگوطن «دارد و با مفهوم ـ فرهنگی فردي هاي شفیعی دلتنگی ولی استساده هاي دلتنگی مختصنیما گاهی فردي 

  .پروردمیانسانی 
- هاي کند، تحلیلرا بازگو می هایششجاعانه، تحلیلاش اجتماعیدر رسالت گوید، شفیعی، می از اندوهش اگر نیما با صراحت

کند و در مسئوالنه رفتار میآینده  برد، او در برابر نسل را در خود فرو میخواننده که  استتلخی  تحلیلشفیعی انتقادي  ـاجتماعی 
با کشد، شفیعی تصویر میها را به آنو فقر و تهیدستی  مردمهاي گذاشته است، اگر نیما، رنجگام نیما در آن کند که می حرکتراهی 

- روحی کند تنگناهاي می کند؛ و تالشمییادآوري آنان را به مردم هاي است، آرمانها برجانش نشسته رنج از آنکه  وهیاند

-هایی را برمیآید، او و نیما، اسطورهبر میدرمان کند و در جستجوي نمیکند شکایت میکند، اگر دلتنگی اجتماعش را شناسایی 

-تالش کند و شفیعی رفتار میمردم آگاهانه هاي خود را بازگو کنند، نیما در برابر رنجو انسانی و اجتماعی آرمانی  گزینند تا مقاصد

- شفیعی یابد ولی میاختصاص مردم نیما به ترسیم فقر و بدبختی اجتماعی از اندوه توجهی قابل دهد، بخش آگاهی مردم کند به می

شود میاندیشد دلتنگ نمیاش جامعه سرنوشتبه که از شاعري  پردازد، شفیعی فرهنگی می هايدغدغهبه زمان رورت ضبه  کدکنی
کنند،  را فراموشقهرمانان  و آزادگیآزادي پیام  مردمکه دانند و نگرانند هنر شاعر مییافتن را تکمیل  زیرا او و نیما اجتماعی بودن

-این نیز در تبیین ایرانی دارد هرچند سمبولیسم ـ ادبیرئالیسم «و  شان» اجتماعیمن «با  هر دو شاعر، ارتباط تنگاتنگ» اجتماعیاندوه «

  .است دخیل اندوه
-برمیدي با انسان به همدرو طبیعت در آن، اجتماع  که گذاشت، اندوهینمایش  به را در شعرشانسانی اندوهی «بار، نیما نخستین 

گذاشت؛ و بحث را به  عشقیچنین همسایه هاي  در حرف، بلکه گفت سخنبرتر و انسانی از عشقی  تنها در شعرش خیزند، نیما نه
کرد و  عملرایانه نوگ» اندوه«هم چون مفهوم در مفاهیمی نوگرا بود بلکه یابد، نیما نه تنها در فرم می چنین عشقی دستنیز به شفیعی 
-براي پاسخی چه که است نگران اش نگریست، اگر در رسالت اجتماعیانسان به و از منظر دیگري  راه نیما برخاستتکمیل به  شفیعی

نشابور کودکان رخ  سرخ، حزن را از گلبا برگ که :  گویدمی اشانسانیباشد؟، در اندوه تواند داشته می) ایران(نشابور کودکان 
-من «را به و طبیعت غم که  استپردازد، ابتکار نیما در این  می–با اندیشمندان  اندیشیهمبه انسان دردهاي درمان براي  خواهد زدود و

 شان هاي انسانیکند، هر دو شاعر در نغمهمیتبعیت از نیما پرورد و شفیعی نیز در این اصل میانسانی مفاهیم پیوندد و با آن، می» انسانی
  .رسید» من«از هر سه تأویلی به  تواننمادین، میآمیزد زیرا در شعرهاي در هم میشان » من شعري«گرایند و میسمبلیسم به 

ت  ، بازتاب»اندوهمفهوم « ها توانستند از موقعیت ت، آنهاسآن» شخصیتیهاي الیه«و نمایانگر  هر دو شاعر استشاعري شخصی
به  اندیشد و در شعرشمیشاعر چگونه دهد که شود، نشان میمیمتجلّی که » منی«یابند، هر  دست» انسانیمن «موقعیت ، به »فرديمن «

  .دان، دست یافته»انسانیمن «زیرا به  هر دو شاعر فرا زمانی استپردازد، اندوه می هدفیچه تبیین 
داند و در شعر را نو و معاصر می» ي عاطفه«نیما در باب  اش بر اشعار نیما، نظریاتو آثار منتقدانه اشعارش روایتبه  کدکنی شفیعی

اتاین  کند کهمیاعتراف  انتقادیشجاي نگرش جاي  اينیما گام بردارد، محتوراه دارد در تکمیل و سعی  استرا پذیرفته  نظری 
ا تأثیري اگر چه باشد، شفیعی است مؤفق توانسته راه او در این دهد که مینشان  اشعارش هاي از جنبههوشمندانه از نیما متأثر است، ام-

  .باشدنیما بنیادین پاسخگوي اهداف برساند که سرانجامی را به  شعر نیماییکند که می نیما داشته است، او تالشابتکاري 
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 پوردر شعر قیصر امین» رنگ«تحلیل و بررسی نماد 
  

   1جهانگیر صفري

 2حسینیپروین غالم

  چکیده

ی را ترین عنصر در حوزه محسوسات، از دیرباز تا کنون مورد توجه انسان بوده و همواره روح و روان آدمبه عنوان برجسته» رنگ«
شود، چنانکه  هاي هنري و بهره وري محسوب می ترین عنصر در بروز خالقیت امروزه رنگ مهم. مسحور قدرت خود کرده است

. اند ها و توجه دقیق بدان بوده ي خالق از رنگ به اذعان خویش مدیون استفاده» گوته«بسیاري از بزرگان ادبی و هنري جهان چون 
تر شدن  جهان است و شاعران به عنوان زیبا شناسان جهان آفرینش از واژگان رنگین در عینیرنگ مایه آرامش و هسته آرایش 

ترین عناصر  رنگ گاه از مهم. اند ها برده ایماژهاي شاعرانه و گاه در راستاي تبیین مفاهیم بیان ناشدنی فضاي نمادین اشعار خویش بهره
  .ر پی بررسی و تحلیل نمادهاي رنگ در اشعار قیصر امین پور استدر نمادپردازي شاعرانه گردیده است؛ لذا این پژوهش د

  

  

  رنگ، نماد، شعر معاصر، قیصر امین پور :هاکلید واژه

                                                        
 استادیار دانشگاه شهرکرد - 1

 parvin2012gh@yahoo.com:   دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شهرکرد ، رایانامه٢
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  مقدمه

ترین و نمودارترین عنصر در حوزه محسوسات، از دیرباز تاکنون مورد توجه انسان بوده و همواره روح و به عنوان برجسته» رنگ«
وري محسوب هاي نظري و بهره ترین عنصر در بروز خالقیت امروزه رنگ مهم. ت نافذ خویش نموده استروان آدمی را مسحور قدر

ها و توجه دقیق  مدیون استفاده خالق از رنگ -به اذعان خویش -» گوته«شود، چنانکه بسیاري از بزرگان ادبی و هنري جهان چون می
ست؛ و شاعران، به عنوان زیباشناسان جهان آفرینش از واژگان رنگین در رنگ مایه آرامش و هسته آرایش جهان ا. اندبدان بوده

تر شدن ایماژهاي شاعرانه و کشف و توضیح روابط میان اجزاي تصاویر شعري و گاه در راستاي تبیین و تلقین مفاهیم بیان ناشدنی  عینی
رنگ . اده که او به هر چیز خاصیت نمادین بخشیده استاند و تاریخ نمادگرایی انسان نشان دها بردهفضاي نمادین اشعار خویش بهره

  .ترین عناصر در نمادپردازي شاعرانه گردیده است نیز از این قاعده و خاصیت دور نمانده و گاه از مهم

، که هر )colore(و رنگ ) form(صورت . ایم، از دو عنصر مهم تجسمی شکل گرفته استدنیایی که در آن به نظاره نشسته
شوند و سپس در حالی که پوششی از اشیاي اطراف ما، ابتدا از لحاظ شکل و اندازه احساس می. نوعی الزم و ملزوم یکدیگرند کدام به

در هر حال، رنگ، عالمت مشخصه هر شیء است، چنانچه یک گل سرخ به واسطه رنگش، از . گیرندرنگ دارند، مورد توجه قرار می
  .دارد که رسیده است یا نهدارد و یک میوه، با رنگش اعالم میرا به خود معطوف میکند و توجه بیننده دور جلب نظر می

یک دانشمند تجربی با رابطه تجربی و منطقی به . اساساً نوع نگرش انسان به عالم پیرامونش، متناسب با نوع بینش وي متفاوت است
پردازد و نامش را واقعیت به دیدن آن می» هست بودن«مرحله  و پس از» هست«پدیده براي او . نگردها می ها و به خصوص رنگپدیده

تردید جوهري و درونی است و بیشتر اوقات بدون تفکر و بررسی منطقی است و به کلی با نوع گذارد، اما دیدن یک هنرمند، بیمی
  .نگرش علمی و فلسفی متفاوت است

-شاعر با واژگان خویش تجربه. اژگان برگزیده او نیز دیگرگونه استگمان وبی. در این میان، شاعر نگاه دیگرگونه به هستی دارد

تر شدن و واقع نمایی بنابراین کارکرد و اهمیت رنگ در عینی. پردازدکشد و به نقاشی با واژگان میهاي بصري خود را به تصویر می
  ) 55-54: 1367ك ایتن، . ر. (گرددتصاویر شاعرانه مشخص می

، کیفیتی افالطونی خدا »سنت آگوستن«مثالً رنگ براي . راي اشخاص گوناگون معانی مختلفی داشته استها، رنگ ب در طول قرن
کارکیا، : ك. ر(بینیم ، کیفیتی از اشیایی که می»جان الك«، یک ادراك ذهنی و براي »گوته«، انرژي نوري، براي »نیوتن«بود و براي 

ترین عنصر براي نمادپردازي  شود، رنگ مهمختلف است و به یک معنا محصور نمیلذا از آنجا که نماد بیانگر معانی م) 15: 1375
ل تجربه. است هاي انسان و بازتابی از نحوه تفکر مردم روزگاران و پل ارتباطی میان بخش هوشیار و ناهوشیار جهان نماد رنگ، مکم

کردند و یا هنروران رنگ بودا را زرد و رخشان توصیف میهاي د در اساطیر خدایان را با رنگ«مثالً . ناشناخته، شناخته شده است
  ) 19: همان(» .دانستندطالیی می

  .دهنداختصاص می) ع(مسیحیان، رنگ آبی را به حضرت مریم باکره و رنگ سبز را به حضرت عیسی 

هر رنگی در محیط خاص،  زمینه نمادین رنگ، به محیط جغرافیایی، فرهنگی، حاالت و خصایص روحی هر انسان بستگی دارد؛ لذا
ممکن است یادآور موضوعی باشد و هر قومی ممکن است به مناسبت اوضاع اقلیمی خود، رنگی را دوست بدارد و از رنگی نفرت 

داشتند بیش از هر رنگ دیگري دوست می -هاي خوب است که یادآور مراتع و چراگاه -مثالً اعراب جاهلی، رنگ سبز را. داشته باشد
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را بدترین نوع ) میته الحمراء(را به معنی خشکسالی، مرگ سرخ ) السنه حمراء(آنان سال قرمز . از رنگ قرمز متنفّر بودندو در عوض 
  ) 275: 1378شفیعی کدکنی، : ك. ر. (دانستندرا نیز بدترین بادها می) ریح حمراء(مرگ و باد سرخ 

ها دارد در حالی که رنگ  دانند، ریشه در عقاید دینی آنشیطان می اینکه مسلمانان به رنگ سبز عالقه دارند و رنگ قرمز را رنگ
ي آرزوي  پوشند و در جشن میالد کهن، به نشانه قرمز در ژاپن خوشبختی و سعادت و صداقت است، خاصه زنان ژاپن، لباس قرمز می

  .کنندخوشبختی، برنج را قرمز رنگ می

اند، زیرا انسان اولیه، بیشترین تأثیر را از سفیدي روز و سیاهی شب اخذ بدل شدههایی هستند که به نماد  سیاه و سفید اولین رنگ
از آنجا که بین انسان و پیرامونش زبانی مشترك وجود نداشت تا ادراك طرفین را فزونی بخشد، اندك اندك آدمی . کرده بود

  .ت، لذا در پی کشف آن برآمدهاي موجود طبیعت همانند عالمت رمز، هر یک رازي نهفته اس دریافت که در رنگ

در  -که ریشه در احساسات و عواطف و تأمالت درونی دارد -زمینه روحی نمادپردازي نیز بدلیل حرکت خیزشی و جوششی آن
مثالً یکی رنگ زرد را نماد نفّرت و دیگري نماد مهرورزي و شخصی نشانه مرگ و بیماري و برخی . اشخاص مختلف متفاوت است

  .کنددانند، لذا نمادها براي همه افراد یکسان جلوه نمیها چیز دیگر می انت یا دهآن را نماد خی

  

  هاي نمادین آن در اشعار معاصر رنگ و زمینه

اي نمادین به مقوله رنگ بخشیده ها جلوه نگرش دقیق و عمیق شاعران معاصر و آگاهی آنان از آثار روانی و فیزیولوژیک رنگ
عاست هاي نمادین رنگدیشی در زمینهنتایج تأمل و ژرف ان. است ن همین مداز این تأمالت . ها در اشعار شاعران معاصر، خود مبی
هاي سیاسی و اجتماعی ترین حوزه نمادپردازیهاي رنگ، جامعه و فضاي حاکم بر روزگار شاعران و تجربهآید که اوالً گستردهبرمی

بینی شاعران بر جهان» ایده آلیسم«گرایی آرمان. شعري نسبت به مقوله رنگ نام بردتوان به عنوان برترین خصیصه آنهاست که از آن می
ها به طبقات خاص از سوي دیگر، آنان را سخت نسبت به جامعه خود مسئول  معاصر از یک سو و درباري نبودن یا وابسته نبودن آن

عدالتی و نابسامانی و ناراستی، سکوت را شکستند هر ظلم و بیبارآورده است، لذا براي خویشتن رسالتی اجتماعی قائل شده و در برابر 
هاي  اغلب شاعران معاصر با پیروي از نیما و پذیرش مسئولیت«بنابراین . آمیز خویش را به زبانی نمادین بیان کردندو نداي اعتراض

تر از خود نشان  ماع را، حتی به شکل ملموس، لزوم تحول در اجت»هاي زمانی، مکانی، اجتماعی و ادبی مسئولیت«چهارگانه ابداعی او 
ها ریختند و خواستند روزنی به سوي نور و نقبی به سوي روز بزنند و نماینده روح  رحمانه در تصاویر و سمبل ها را بی زشتی. دادند
  ) 229: 1358براهنی، (» .آور محیط باشندخفقان

  

  عوامل نمادگرایی شاعران معاصر با دستمایه رنگ

 این و گیردمی نشأت جامعه بر حاکم حوادث و اجتماعی و سیاسی مسائل از معاصر، شعر در رنگ نمادین بستر ترینهگسترد-1
 وجود کمتر ،»اجتماعی سمبولیسم« مفهوم فارسی، کالسیک شعر در که چرا. است کالسیک شاعران گرایش سیر برخالف تقریباً
اند پرداخته... از قبیل فقر، بیدادگري حاکمان و بیان وضع طبقات پایین اجتماع» یاجتماع مسائل به کمتر« ما کالسیک شاعران و داشت

  ) 31: 1371خرمشاهی، (» .گذاشتنددیدند یا نادیده میو اصالً مسائل اجتماعی را یا نمی
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ث و تجربیات هاي روحی، حواد که متأثر از ویژگی – خویش ذهن و روح بر حاکم فضاي در اغلب معاصر، شاعران که آنجا از-2
  .یابدها نمود و جلوه خاصی می ها در آثار آن سرایند، زمینه نمادهاي شخصی و فردي رنگشعر می -زندگی آنان است

سازي، روي آوردن زدایی یا بیگانههاي آشنایی زدایی استوار است، یکی از راهآشنایی بر معاصر شاعران زبان اساس که آنجا از-3
مثل تشبیه عشق به انسان و . زدایی استنگ در شعر معاصر، یکی از عناصر بارز در نمادپردازي براي آشناییر. به سمبل یا نماد است

 .نسبت دادن چهره سرخ یا آبی یا سبز به آن

 :گونه برشمرد توان اینها را به طور عام و کلی می با این همه مفاهیم نمادین رنگ

  :سفید

رنگ سفید نماد . توان دریافتنگی مرادف است، معصومیت غیر قابل لمس و تزکیه را میر، که اغلب با بی»سفید«در تحلیل رنگ 
البته سفید در برخی کشورها چون چین، لباس عزا و ماتم است و . صلح و آزادي است، به همین جهت، رنگ پرچم صلح سفید است

بنابراین سفید در مفهوم مثبت خود، نماد روشنایی، ) 13: 1376بیهقی، : ك. ر. (در قلمرو غزنویان و عباسیان، همین معنا را داشته است
  ) 22: 1377پور، اسماعیل: ك. ر. (قداست و معصومیت و در مفهوم منفی خود، نماد مرگ و وحشت و عناصر فوق طبیعی است

ان نماد آرزوي کند چنانکه پوشیدن کفن سفید براي مردگالبته گاهی سفید در نشانه مرگ و عزا نیز مفهوم مثبتی ایفا می
در دین اسالم نیز پوشیدن لباس سفید بسیار تأکید شده است، چنانکه از پیغمبر . سعادتمندي و عاقبت به خیري در جهان برین است

  ) 73: 1361نژاد، پاك. ك. ر. (لیس من لباسکم شیء احسن من البیاض فالبسوه: اسالم روایت شده است که

-اهل تصوف آنگاه که خرقه سفید می«نامه سلطانی آمده است که در فتوت. دین خاصی داردرنگ سفید در عرفان نیز مفاهیم نما

آنان همچنان ). 67: 1348کاشفی سبزواري، (» پوشند، نشان این است که پوشنده آن دلی روشن و عاري از غبار حقد و کینه دارد
کند و چون سالک سیر نشود و همیشه گرسنه ا سفید میگرسنگی، مرگ سفید است، زیرا باطن را نورانی و چهره قلب ر«: معتقدند

  ) 190: 1376کاشانی، (» .بماند، پس به مرگ سفید مرده است

هاي مختلف رنگین، هاي نوري، نور سفید است که به نوعی همان نوراالنوار است و طیفدر دیدگاه عرفا سرسلسله و منشأ طیف
تر است اولی باشد و آن رنگ سپید الجمله رنگی که به بساطت و صفا نزدیکو فی«. شودکه پرتوهایی از وجودند از آن منشعب می

  ) 33: 1345باخزري، (» .هاست و صورت و فطرت اصل دارداست که قابل همه رنگ

-م دانستهاند و آن را نشانه و هنر اسالبه خداوند، تأویلی دینی و عقیدتی ارائه داده) سپید(عرفاي اسالمی به دلیل انتساب این رنگ 
  ) 42: همان(» .بدان که رنگ بیاض دلیل اسالم و ایمان و توحید است و سودا، ضد اوست و دلیل کفر و شرك و شک است«: اند

اهمیت این قضیه به . یابدهاي صوفیان تجلی میدر سمبولیسم رنگ خرقه -هاي رنگیهمانند همه طیف -بیشترین کارکرد نور سفید
اي که برخی از به گونه. توان مشاهده کرد که خالی از این موضوع باشداثري از آثار صوفیانه را می حدي است که تقریباً کمتر

هاي آن نویسندگان چون باخزري و عزالدین محمود کاشانی قسمتی از کتاب خویش را مستقیم یا غیر مستقیم به مسئله خرقه و رنگ
  .اندتشریح این موضوع تحریر کردهاختصاص دادند و برخی چون هجویري، کتابی مستقل براي 
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خداوندا ما دیوان خود به گناه سیاه کردیم و : گفته] ابوعلی دقاق[و هم وي «: گناهی استدر نگرش عرفانی، گاه سپیدي مظهر بی
جامی، (ي ما را در کار سفید کرده خود کن اي خالق سیاه و سفید، فضلی بکن و سیاه کرده. تو موي ما را به روزگار سفید کردي

  .و گاه نماد پاکی و متناسب با نهایت مقامات سلوك است) 298: 1382

  :پورسفید در اشعار قیصر امین

قیصر این رنگ را . شودهاي نمادین آن به ندرت یافت میپور زمینههایی است که در اشعار قیصر امین سفید و روشنی یکی از رنگ
  .نمادي از آزادي و امیدواري بکار برده است

  به رفت و آمد مدام بادها و یادها-

  سوار قایقی رها

 کرانگیبه موج موج انتهاي بی

 ...دوار گردش نوار

 ) 139، 1390پور، امین(مرور صفحه سفید خاطرات خیس 

 :سیاه

د اناین رنگ را رنگ شیطان و اهریمنان دانسته. ، نماد شب، ظلمت، غم، وحشت، اضطراب و رنگ اندوه و مرگ است»سیاه«رنگ 
سال خشکی و کم (کلماتی چون، سال سیاه . سیاه، رنگ ماتم و عزاست. و رنگی براي پوشیدگی و رازداري و جنایت و دزدي است

تحمل ) موت االسود(در اصطالحات عرفانی آمده در مرگ سیاه . ، جامعه سیاه و غیره نمایانگر تأثیرات منفی این رنگ است)باران
 . استاهللاآزار از خلق و نشان فناء فی

پوشد، باید سیاه می) 192: 1376کاشانی، :ك. ر(نشان کتمان و رازداري است و سالکی که خرقه  -که رنگ شب است -این رنگ
  ) 68: 1348کاشفی سبزواري، : ك. ر. (اسرار طریقی خویش را مخفی بدارد

تر از باري به  ن رو باري سیاهرنگ، سنگیناز ای. کندرنگ سیاه در ذهن و روان حالت کدورت، ضخامت و سنگینی را متبادر می«
سیاه به . شود که وجوه مثبت سیاه دیده نشودبا این حال تصویر تیره براي نشان دادن سیاه و سیاهی، موجب نمی. نمایدرنگ سفید می

که شب میثاق سحر  هاي متوالی بستگی دارد، همان طوري عرفا، با میثاق زندگیاالرض، شبانهعنوان تصویر مرگ، خاك، گور، طی
  ) 694: 1388شوالیه، وگربران، (» .است و زمستان میثاق بهار

  :سیاه در شعر قیصر امین پور

غالباً آن را در مفاهیم . از بسامد بیشتري برخوردار است -بعد از رنگ سبز و سرخ -پوراگرچه رنگ سیاه در اشعار قیصر امین
ن رمزي از ظلمت و تباهی و وحشت تاریک حاکم بر روزگار یا حال و هواي روحی شاعر چه بسا گاهی به عنوا. بردنمادین به کار نمی

بنابراین با توجه به فضاي سیاست زده آن عصر، رنگ ناامیدي و بدگمانی و منفی انگاري نسبت به اجتماع و زمانه در . اشاره دارد
  .گویدسخن می» حکایت مترسک«م و ترس در سراسر ذهن او سایه افکنده است و از تاریکی، افسردگی، پژمردگی، شب غ
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  :توان اشاره کردمی» حکایت مترسک«به عنوان مثال، این نومیدي و غمناکی روحی شاعر را در تصویر شعري زیر از 

نه / سیاهاش سرد و سایه/ بر سر مزرعه افتاده بلند/ اي انباشته از پنبه و کاهبر تنش جامه/ شاخه الغر بیدي کوتاه/ ایستاده در باد-
آنکه : / خواندقار و قار از ته دل می/ النه پیر کالغی است که با قال و مقال/ سایه امن کالهش اما/ نه کالهش را پشم/ نگاهش را چشم

  ) 141: 1390پور، امین! (ترساندمی/ ترسدمی

  :کنیمهاي نمادین سیاه اشاره میاي از این زمینهبا این تفاسیر به نمونه

  هاي سیاه دوروییکه جز سکه-

  ) 198: همان. (به بازار یاران رواجی ندیدم

  گر سیاه است شب و روزِ دلم-

  ) 207: همان. (باید از چشم تو، از چشم تو دید

  رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت-

  ) 221: همان! (صد سال سیاه برنگردي اي سال

-هاي دفترم سیاه میصفحه/ همچنان که سطر سطر/ شوندیگیسوان من سفید م/ فصل فصل/ صفحه صفحه/ سطر سطر/ واژه واژه-
  ) 281: همان. (شوند

  هاي سرگردان به سوگواري این چشم-

  ) 347: همان(خوانی نیست به غیر چشم سیاه تو نوحه

  شب کافر فروشد در سیاهی -

  ) 457: همان(به عقل سرخ سر زد شیخ اشراق 
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  ):VERT/green: (سبز

اما سبز و سرخ هستند که به هم وارد بازي نمادین . ها است ي تداخل امواج رنگی آنقع است، و نتیجهسبز وسط آبی و زرد وا«
اي مساوي از آبی آسمان و از سرخ دوزخ، که هر دو مطلق و با فاصله. دهدهاي سبز گل می گل سرخ در وسط برگ. شوندمتناوبی می

پس از . اطمینان بخش، تازه کننده و انسانی است. م و سرد، باال و پایین را دارداند، سبز ارزش میانگین و واسط میان گردست نیافتنی
رسد که روپوش سبز و کند، بهار فرا میاش میزمستان که با برهنه ساختن و منجمد کردن زمین، آدمی را مغلوب تنهایی و ناپایداري

ها و ریزش  سبز نیمه گرم است، و بهار خود را به ذوب یخ. شوددمی میي آآورد و دوباره دایهپوشاند، و امید میاي بر تن زمین میتازه
هاي  سبز، بیداريِ آب. آیدهاي جانبخش به دست می سبز رنگ سلطنت گیاه است و سبزي آن از آب. دهدباران بارور کننده نشان می
 ) 517: 1388شوالیه و گربران، . (»اولیه و بیداري زندگی است

سبز رنگ امید است، نیرو، و عمر طوالنی است سبز رنگ جاودانگی . گونه که سرخ رنگ آتش است انسبز رنگ آب است، هم«
  ) 518: همان(» .هاي سبز نماد جاودانگی هستنداست، از اینجاست که در سراسر جهان شاخه

. شدافراشتند، تقدیس میابان برمیبخش، تازه کننده، آهنگین، در بناهاي مذهبی که نیاکانمان، در صحرا و بی سبز، دربرگیرنده، آرام
ثروت مادي . ها اعم از مادي و معنوي است ي سالم و سالمت و نماد تمام ثروتپرچم اسالم سبز است، و سبز براي مسلمانان نشانه

  .عباي رسول اهللا سبز بود: خانواده است

کند، رازي که نماد شناختی عمیق و پنهان میکند که این رنگ رازي را انگیز سبز، چنین به ذهن متبادر میخصوصیات شگفت«
ي سرخ است، در تمامی اساطیر، خدایان فضیلت اسرارآمیز سبز بدین خاطر بوده است که دربردارنده. نهانی از اشیاء و مقدرات است

  ) 523: همان(» .آیندسبز بهاري از دوزخ زمستانی می

توان دو وجهیگري مفهوم نور سبز را از همین جا می. کندرازها رخنه می ترین براي کیمیاگران، سبز نور زمرد است، و در عمیق«
گذاري نماد واژگون  تابد پس هم حامل مرگ است و هم حامل زندگی و از اینجاست که ارزشاگر نور سبز در همه جا می: فهمید

رنگ سبز بیمار در . ا سبز زندگی استسبز مرگ همراه ب. هاي بهاري، در تضاد با سبز کپک و پوسیدگی استشود، سبز جوانهمی
-رود و گاه مفهومی منفی پیدا میهاي مختلف سبز در عبارات و اصطالحات مختلف به کار می در زبان. مقابل رنگ سیب قرمز است

  ) 526: همان(» اندکند، مثالً سبز خندیدن به معنی عصبانیت است، و یا سبز شدن از ترس، و سبز شدن از سرما از همین قبیل

تر سبز مایل به آبی نمایانگرش عزم راسخ، پایداري و مهم«. انداي قائل شدهاهمیت ویژه) رنگ سبز(شناسی براي این رنگ در روان
  ) 83: 1369زاده، ابی/لوشر : ك. ر(» باشداز همه مقاومت در برابر تغییرات می

کند، براي مسیحیان نمایانگر امید است و کوکاري را تداعی میها بهار و نینزد چینی. ي مصریان، سبز، اصل خلقت استبه عقیده
  ) 135: 1380پورعلی خان، (» .رنگ سبز ترجیح اول ایرانیان است«. افتخار و نزد ایرانیان نیز نشانه خیر است و امیدواري

گزینند از لحاظ شخصیتی افراد افرادي که این رنگ را برمی«گویند دانند و میها می ترین رنگدر روانشناسی رنگ سبز را کامل
  ).196: 1380پورعلی خان، (» .مثبت و کاملی هستند
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آور صلح و طراوت و بیانگر ثبات قدم و آمیزشی از دانش و ایمان، رنگی است آرامش بخش، پیام. رنگ سبز نماد زندگی است
ها بهشتی«فرمایدخداوند در قرآن کریم می. حشر استدر مذهب، سبز نماد ایمان و عقیده و در اعیاد، مظهر رستاخیز و م. استقامت است

ها رنگ خیلی. هاستهر کس رنگی را دوست دارد و براي او آن رنگ بهترین رنگ) سوره الکهف(» .کنندلباس حریر سبز بر تن می
  .هاسبز را دوست دارند، این زیباترین رنگ

  ها سبز استزیباترین رنگ-

  باغ بهاران، صبح بیداران

  نرم و سکوت شسته صحراآرامش 

  ) سرشک. م. (ها در بهاران، در شب باراناندیشه معصوم گل

. هاي قرآنی و دینی برخوردار است، قدسیت و قداست آن استاولین مفهوم سمبولیک رنگ سبز از نگاه عرفا، که از این مایه
س دیدم که مرا به آسمان دوم بردند، فوج فوج سپ«. کنندچنانکه اغلب عرفا در توصیف جهان برین آن را به رنگ سبز توصیف می

آن گاه سرکرده . نگریستند آن گونه که مردم شهر به تماشاي پادشاه برون آیند، وقتی به شهر درآیدآمدند و در من میفرشتگان می
وست داشتی، من نیز تو را گوید مرا درساند و میاي بایزید، پروردگارت سالم می: بود نزد من آمد و گفت» الوند«فرشتگان که نامش 

سپس مرا به باغی سبز برد که در آن نهري جاري داشت و در پیرامون آن فرشتگانی بودند که روزي صد هزار بار به . دارمدوست می
  ) 207: 1384دفتر روشنایی، (» ...کردند تا در اولیاي حق نگرندزمین پرواز می

لباس فرشتگان و بهشتیان را سبز توصیف نموده است، سبز را رنگ فرشتگان صوفیه نیز مطابق فرموده حضرت حق در قرآن، که 
  .دانندمی

 سبزي آرایش فرشته بود رنگ سبزي صالح کشته بود«

 جان به سبزي گراید از همه چیز
  »چشم روشن به سبزه گردد تیز

  )214: 1377نظامی، (
 

 صد هزاران سبز پوش از غم بسوخت«
  »تا که آدم را چراغی برفروخت

  )200: 1366عطار، (
 

  :پوررنگ سبز در اشعار قیصر امین

پور، رنگ سبز در اشعار قیصر امین. هاي دیگر از بسامد بیشتري برخوردار است پور نسبت به رنگرنگ سبز در اشعار قیصر امین 
  : براي مثال. اغلب نماد آرامش، سعادت و حیات و معنویت است

  قرار توهاي بی من به چشم-

  :دهممیقول  

  ي ما به آبریشه
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  رسدهاي ما به آفتاب میشاخه

  ) 115: 1390امین پور، ! (شویمما دوباره سبز می

  

هاي سنگی بر پله/ در امتداد راهرویی کوتاه در یک کتابخانه کوچک/ ما عشق را به مدرسه بردیم: / اعجاز ما همین است/ ما-
  .شد گل داد و سبز/ هاي سرد و فلزيو میله/ دانشگاه

  خوشا چون گل به فصلی، سرخ مردن-

  ) 359: همان(خوشا در فصل دیگر، زادنی سبز 

  .قیصر در اشعار ذکر شده از مفهوم حیات دوباره بهره جسته است

را براي دو درخت سرو ) سرسبزي(پور، سبز را نمادي از سعادت و جاودانگی و شادابی دانسته است و این نماد همچنین، قیصر امین
  .که در سراسر فصول شاداب و سرسبز هستند، به کار برده است و کاج

  بالندسبز و سرخوش به ناز می-

  ) 197: همان(سروها با تو، سارها با تو 

  به سرسبزي خویش کاجی ندیدم-

  ) 197: همان(به سر گرچه جز برف تاجی ندیدم 

  خوشا چون سروها استادنی سبز-

  ) 359(ها افتادنی سبز خوشا چون برگ

  .پور، گاهی نماد جاودانگی، تقدس و پاکی استنگ سبز، در اشعار قیصر امینر

  این سبز سرخ کیست؟-

  ) 380: 1390پور، امین(کارید؟ این سبز سرخ چیست که می

  جز آن لباس سبز-

  و نقش آن کالم الهی را

  :توشه شهید همین بس ره

  یک جامه، یک کالم                          

  تصویري از امام                         
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  او را چنان که خواست

  با آن لباس سبز بکارید

  تا چون همیشه سبز بماند                     

  تا چون همیشه سبز بخواند                    

  او را وقتی که کاشتند

  هم سبز بود هم سرخ                    

  آنگاه

  قرارآن یار بی

  آرام در حضور خدا آسود                       

  هر چند سرخ سرخ به خاك افتاد

  اما

  ) 381: 380: همان... (این ابتداي سبزي او بود                     

منظور از آوردن رنگ سبز، اشاره به . دانسته است» ) شهید(رحمن عطوان، «پور، سبز و سبز را هر دو نمادي از در این ابیات، امین
که  –و سرخی ) 169: آل عمران(» والتجسن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهعم یرزقون«ید دارد که حیات جاوید شه

نشانه سرور و شادابی شهید از شهادت است، زیرا سرخی چهره بیانگر رضایت کامل و اصل به پیشگاه محبوب  -نماد شهادت است
  .است
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  ):RouGE/red: (سرخ

سرخ، این رنگ . شودیرو، قدرت و درخشش خود در سراسر جهان به عنوان نماد اساسی اصلی زندگی ملحوظ میسرخ به خاطر ن
آتش و خون، همان دو وجهیگیري نمادین آتش و خون را دارا است، و بدون شک مفهوم آن برحسب تیره یا روشن بودن رنگ 

وزانه، پرقوت، برانگیزاننده، چون خورشیدي با قدرتی عظیم و رنگ سرخ روشن، درخشان، مرکز گریز، ر. کندظاهري آن تفاوت می
سرخ تیره برعکس شبانه است، مؤنث، پنهانی، محدود، و متمایل به مرکز است، نه فقط . تاباندي خود برابر همه چیز میافزاینده اشعه

ها،  کند، این همان سرخ پرچمد، تحریک میدهکند، جرأت مییکی از این دو جلب می. ي رمز زندگی استاي میان، بلکه نشانهنشانه
کند و نگرانی دارد، دعوت به احتیاط و حفظ حدود میدهد، باز میبندي است؛ دیگري هشدار میها و کاغذهاي بستهاعالنها، آگهی

ممنوع اتاق جراحی و ها، چراغ سرخ ورود ممنوع استودیوهاي سینما و رادیو، یا چراغ ورود  این همان سرخ آتشین چهار راه: آوردمی
 .غیره است

ها زیر سبزي زمین و سیاهی لجن، سرخ تیره قرار گرفته است، این سرخ به نهایت مقدس و رازآمیز، رمز هستی پنهان در قعر سیاهی
سرخ، رنگ علم و رنگ معرفت عرفانی است، و ممنوع است بر . این سرخ، رنگ روح است، رنگ دل است. هاي اولیه استو اقیانوس

  .کنندغیر سالکان، این رنگ است که حکما زیر عبایشان مخفی می

در سراسر خاور دور، سرخ رنگ آتشین، جنوب و گاه . در خاور دور به طور کلی سرخ عالمت گرما، شدت، علم و هوس است
نگ سرخ در ژاپن ر. سرخ رنگ وحدت است. همچنین رنگ خون، رنگ زندگی، رنگ زیبایی و ثروت است. رنگ خشکسالی است

ي هماهنگی و گستردگی بر طبق برخی مکاتب شینتویی، سرخ نشانه. سرخ نماد صمیمیت و خوشبختی است. پوشندرا فقط بانوان می
  ) 573-566: 1388شوالیه و گربران، : ك. ر. (ي وفاداري به وطنبندند به نشانهسربازان ژاپنی در آغاز سربازي کمربند سرخ می. است

به دلیل شباهت این رنگ با خون که مایه حیات انسان . اي داردگرفتن در کانون توجه عرفا، معانی نمادین ویژهاین رنگ با قرار 
  .اندرمز شادي و زندگی است و به این دلیل آن را گاه رمز شهادت دانسته. است

  :همچنان که جامی در یوسف و زلیخا به آن اشاره دارد

 ) 209: 1377جامی، (» جز کبودي ماتمی را که سرخی در خور آمد خرمی را  نشاید«

که در خواب جامه سرخ پوشیدن یا سرخی ] مولوي[فرمود : العارفین درباره این رنگ و معناي نمادین آن آوردهافالکی در مناقب
  ) 281: 1362افالکی، :ك. ر. (دیدن عشق است و فرح

  :از نگاه موالنا این رنگ بهترین رنگهاست

  ) 1099: 2مثنوي، . (رسدوان ز خورشید است و از وي می -ی بودها سرخبهترین رنگ

ظلمت نفس کمتر «انداز رمز ناکانه صوفیانه، آن گاه که از دیدگاه عرفا سرخی محصول ترکیب نور سفید و سیاه است و در چشم
  ) 306: 1383الدین رازي، نجم(» .شود و نور روح زیادتر گردد، نوري سرخ مشاهده شود

به همین . رنگ قرمز فرمان دهنده است. ، با بلندترین طول موج، نماینده آتش، نماد زندگی، قدرت، ایثار و عشق است»زقرم«رنگ 
-رنگ قرمز را نمادي از قدرت مردانه دانسته. شوددلیل، در چراغهاي راهنمایی براي نشان دادن حالت توقف، از این رنگ استفاده می
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در مصر، این رنگ محافظ آتش، در ژاپن، نشانه خوشبختی، و در . دهدرا تحت تأثیر قرار می) آنیموس(اند که حاالت مردانگی 
  ) 80-78: 1378اکبرزاده، : ك. ر. (دیدگاه سوسیالیستها و کمونیستها، نشانه آزادي بود

هیجان و شورش  بعالوه، رنگ قرمز را نماد حیات و زندگی و عامل مؤثري در سازندگی و تشدید رویش گیاهان و بیان کننده
  ) 241: 1367حلیمی، / ایتن: ك. ر. (انددانسته

  :پوررنگ سرخ در شعر قیصر امین

-پور، بیشتر از بن مایهقیصر امین. ها، بسامد بیشتري دارد پور، رنگ سرخ بعد از رنگ سبز، نسبت به دیگر رنگینام قیصر شعر در

  .جویدتن بهره میهاي دینی و مذهبی رنگ سرخ در توصیف نمادهاي شعر خویش

هاي دینی و فرهنگی امروز، نماد شهادت و ایثار است، بهره جسته و پور در اشعار خود از مفهوم نمادین سرخ که در آموزهامین -1
در فرهنگ نمادها آمده که، گل سرخ رمز کمال است، لذا شهادت . براي توصیف شهید از گل سرخ و رنگ سرخ استفاده کرده است

در فرهنگ امروزي، شهادت اعتراض سرخی است بر حاکمیت . تناسب نیستردي متعالی و کمال جویانه است، با آن بینیز که رویک
  .سیاه

  ي شقایهاگل به گل شعله-

  ) 189: 1390پور، امین(زارها با تو سرخ در سبزه

  

  کالیم که سرسبز دل از شاخه بریدیم

  ) 219: همان(تا حادثه سرخ رسیدن نرسیدیم 

  ا چون گل به فصلی، سرخ مردنخوش-

  ) 359: همان(خوشا در فصل دیگر، زادنی سبز 

آرام در حضور خدا آسود هر چند سرخ سرخ به خاك افتاد / قرارآن یار بی/ آنگاه/ هم سبز بود هم سرخ/ وقتی که کاشتند/ او را-
  ) 381: همان(

و شهادت، در معنی نمادین شور و نشاط و بیان کننده هیجان و  پور، رنگ سرخ عالوه بر معناي نمادین ایثارامین قیصر شعر در-2
  .باشدشورش می

  فصل داس خسته و خورجین سرخ-

 فصل تیغ سخت، فصل زین سرخ

  فصل گندم، فصل بار و برکت است

  ) 410: همان. (عاشقان این فصل، فصل حرکت است
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  :براي مثال. و به هر چیز کامل و متعالی داللت داردپور، رمز و نماد کمال است بعالوه، رنگ سرخ، در شعر قیصر امین-3

  من همسفر شراب از زرد به سرخ-

 من همراه اضطراب از زرد به سرخ

  یک روز به شوق هجرتی خواهم کرد

  ) 429: همان(چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ 
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  ) JAuNE/yellow(زرد 

-زرد گرمترین، پراکنده. یی مذاب کور کننده استال و چون تودهزرد رنگی شدید، سخت، تیز تا به حد زنندگی، خارج از اعتد«

کند، زرد همواره از چارچوبی که حاوي آن است، تجاوز می. توان آن را خاموش کردها است؛ و به سختی می ترین و سوزانترین رنگ
زرد نور طال، مظهر . دهدنشان میگذرد و قدرت خداوندي را در عالم دیگر ي خورشید از الجورد آسمان میگونه که اشعه همان

گذاري منفی زرد، در سنت نمایشی  ارزش. گیردسبز قرار می -الجورد است که در مقابل جفت سرخ -قدرت، و جفت زرنشان، طال
الی آراستند تا داللت بر سنگدلی، پنهانکاري و دریدگی باشد، در حپکن نیز گواهی شده، که در آن بازیگران خود را به رنگ زرد می

ي خیانت و ي خرد و اندرزهاي نیکو است، و زرد مات نشانهدر اسالم نیز زرد طالیی نشانه. که سرخ دال بر وفاداري و شرافت بود
 ) 453-448: 1388شوالیه و گربران، : ك. ر. (»اغفال

 :رنگ زرد در عرفان

جهان متناهی نمادي عرفانی، این رنگ با  اما در. هاي عرفانی استها در سمبولیسم رنگ این رنگ از کم بسامدترین رنگ
هاي طبعی و طبیعی، بار معنایی منفی دارد؛ چنان رویکردي دوگانه، گاه متأثر از فرهنگ قرآنی، بار معنایی مثبت و گاه متأثر از داللت

: 1345باخزري، :ك. ر. (که در این جمله باخزري به خوبی نمایان است و رنگ صفرت دلیل ضعف حال و مبادي سرور و بسط است
42 (  

  ) 306: 1383الدین رازي، نجم:ك. ر. (دانندصوفیه نور زرد را مرز غلبگی نور روح و آن را دنباله نور سرخ می

  :داندموالنا زردي صورت را براي عاشق بهترین رنگ می

  گرچه باشد اهل دریا بار زرد   -اهللا اهللا گرد دریا بار گرد  -

  سرخ گردد روي زرد از گوهري   -  تا که آید لطف بخشایش گري

  ) 3631-5/3619مثنوي، (زان که اندر انتظار آن لقاست    -زردي رو، بهترین رنگهاست  

 -گاه نور زرد، نماد کمال است؛ چنان که موالنا در ابیات زیر آن را بر رنگ سبز ترجیح داده و زردي را نماد پختگی، و سبزي را
  :می دانسته استي خانشانه -با تأثر از طبیعت

  هاي پخته او را بچینزین درخت آن برگ زردش را مبین     سیب-

  است     این نشان پختگی و کاملی استهاي زرد او خود کی تهیبرگ

  آرد نویدبرگ زرد ریش و آن موي سپید     بجز عقل پخته می

  هاي نور سیده سبز فام     شد نشان آن که میوه هست خامبرگ

  ) 2056-4/2052مثنوي، . (است     زردي زر، سرخ رویی صارفی استنشان عارفی برگیبرگ بی
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در چین و تمدن مسیحی غرب . این رنگ در کشورهاي مختلف مفاهیم خاصی دارد. ، رنگ ابدیت و جاودانگی است»زرد«رنگ 
اي از این ر بزرگان دین، معموالً هالهو تا حدودي در کشور ایران، رنگ زرد، رنگ تقدس است و به همین دلیل، هنگام کشیدن تصاوی

با این حال، در فرهنگ عامه و ادب فارسی و به طور کلی در فرهنگ جهانی، رنگ رشک، . گیردها را دربرمی رنگ دور سر آن
  ) 75-74: 1378توکلی، : ك. ر. (حیات، یأس، بال و ناامیدي است

بیماریی به نام یرقان بود که به  -یأس و ناامیدي و بیماري است که نشانگر -گویندعلت اصلی مفهوم منفی رنگ زرد در ایران
  ) 70: 1378علی اکبرزاده، : ك. ر. (زردي شهرت داشت و موجب مرگ و میر فراوان شد

ر الناظرین« 69در قرآن کریم نیز به مفهوم مثبت زرد، در سوره بقره، آیه  وره ، و مفهوم منفی آن در س»انها بقره صفراء فاقع لونها تس
  .اشاره شده، چنانکه آتش جهنم را به شتران زرد رنگ تشبیه کرده است» کانه جماله صفر« 33مرسالت، آیه 

  :پوررنگ زرد در اشعار قیصر امین

  .هاي سیاه، سبز و سرخ داراي بسامد بیشتري است پور، رنگ زرد بعد از رنگدر اشعار قیصر امین

روشن است رنگ زرد با . یی از جامعه تیره و خفقان زده و ستمگران روزگار شاعر استپور، رنگ زرد نمادهادر اشعار قیصر امین
  :براي مثال. در القاي تصویر نمادین شعر چه اندازه مؤثر است -مفاهیم نمادین آن، که نماد پژمردگی و اضطراب و غم و تنفر است

  روزي که سبز، زرد نباشد-

  ها اجازه داشته باشندگل

  اشته باشندهر جا که دوست د

  بشکفند

  ها اجازه داشته باشنددل

  هر جا نیاز داشته باشند

  ) 239: 1390پور، امین(بشکفند 

ها در جایی که دوست ندارند و شگفتن گل(در این شعر، شاعر از جامعه تیره و خفقان زده روزگار خود و از جبر حاکم بر جامعه 
ها در طبیعت است، هر جایی که در این شعر، آرزوي شاعر آزادي گل. آورده است سخن به میان) ها هر جا که نیاز ندارندنشکستن دل

هاي انسان، هر آن جا که شود، دلها تحمیل می پسندند همان باشند، نه هر رنگی که بر آندوست دارند بشکفند و هر رنگی که می
  .محبوب هست، شکسته شود

هر کسی حق زندگی، آزادي و امنیت شخصی . ز اعالمیه جهانی حقوق بشر استها، بیان شاعرانه و زیبایی از موادي ااین مصراع
  .دارد

هر کشوري و از جمله کشور خود را ترك کند و یا به ... هر کس حق دارد داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند -13ماده 
  .کشور خود بازگردد
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  ...هر کس حق آزادي عقیده و بیان دارد -19ماده 

  ) 276-265: 1382طباطبایی، ...) (آمیز تشکیل دهدهاي مسالمتر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیته -20ماده 

  .آل استي آرمانی و ایدههاي فردي، جامعهتأکید شاعر بر عدالت اجتماعی و آزادي

  .توان دریافتمی) پورامین(را در اغلب شعرهاي این شاعر » زرد«این مفهوم نمادین از رنگ 

  ایمپا اگر زرد و پژمردهسرا-

  ) 314: 1390پور، امین. (ایمولی دل به پاییز نسپرده

/ هاي کاذب سربیاز سقف:/ گفتند/ آسمان همه جا ابري است: گفتند/ وضع هوا خراب است :/ گفتند/ اخبار تازه را نشنیدي؟ -
  ) 331: همان. (باردمی/ باران شیمیایی/ باران زرد

  ) 371: همان. (افتدمی/ -آن اتفاق سرد -/ آنسان که مرگ/ افتاد/ افتدمی/  -آن اتقاق زرد - /آنسان که برگ/ افتاد-

  گذشتن ز سر، سرگذشتی است خونین-

  ) 389: همان(دالکی تو این ره، به زردي موزدي؟ 

  یک روز به شوق هجرتی خواهم کرد-

  ) 429: همان(چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ 

  ) BLEU/Blue: (آبی

-طبیعت، آبی را مگر براي نشان دادن شفافیت عرضه نمی. ها است ترین رنگآبی، غیر مادي. ها است بی یکی از ژرفترین رنگآ

ها است، و در ارزش  آبی در طبیعت همچون خألیی انباشته است، خالء هوا، خالء آب، خالء بلور یا الماس آبی سردترین رنگ. کند
رود، شکل آن را سبک وقتی رنگ آبی را براي شیئی به کار می. ها است ترین رنگت، خالصمطلق خود پس از خالء کلی سفید ما

آبی . سطحی که آبی بشود دیگر سطح نیست، یک دیوار آبی، دیگر دیوار نیست. کندکند، آن را باز و از آن گره گشایی میمی
  .شوداست، رنگ رویا میروشن، خیال واهی است، و وقتی تیره شود، که مطابق با گرایش طبیعی آن 

کشاند، حرکت آبی، براي نقاشی چون کاندینسکی، حرکت دور شدن از انسان است، حرکتی که انسان را به طرف مرکز خود می
از این جا است . کنددهد، و در او میل به خلوص و عطش به مافوق طبیعت را بیدار مینهایت سوق میو در عین حال، او را به طرف بی

یک محیط آبی، آرام و تسکین بخش است . کنیمالطبیعه و حدود کاربرد پزشکی آن را درك میت مفهوم آبی را در ماوراءکه اهمی
 ) 49-42: 1388شوالیه و گربران، : ك. ر. (ژرفاي آبی، وقار و جالي ماوراي زمینی دارد. برخالف سبز تقویت کننده نیست

  :مفهوم نمادین رنگ آبی

آبی، رنگ معنویت و . ار، صلح و آرامش است و بیشتر مورد عالقه اشخاص بالغ و متعادل و متواضع است، نماد ایث»رنگ آبی«
چینی ها، آبی را نماد فناپذیري، انگلیسی ها، رنگ بدخلقی و افسردگی، یونانیان آن را نمادي از ظلمت . ایمان، امید و پیروزي است
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رزیل، آسایش و خونسردي، در فرانسه و ایتالیا، تداعی کننده ترس و در پرتغال، دانند، در استرالیا، صمیمیت و وفاداري، در بمی
  ) 103: 1376شمیسا، (» .حسادت و در سویس، نماد خشم و طغیان است

منسوب است و رمز احساسات مذهبی و ) juno(و همسرش جونو ) مشتري(ها، آبی، به خداي خدایان ژوپیتر  در فرهنگ سمبل
  ) 103: 1376شمیسا، :ك. ر. (شودمیعصمت و تقدس محسوب 

در مصر . کندشود و در حقیقت، احساس مذهبی، امنیت و خلوص معنوي را تداعی میرنگ آبی معموالً بسیار مثبت ارزیابی می
باستان، آبی، نشانه حکمت و در چارچوب نسب، نماد دادگري، فروتنی، وفاداري، پاکدامنی، شادي، درستی، آوازه نیک، عشق و 

اي، آبی آسمانی یا آبی الجوردي که بر گنبد مساجد و اماکن متبرکه نقش ایرانیان نیز به رنگ آبی فیروزه. شبختی جاودان استخو
  .اندبسته است، بسیار دلبسته

  :رنگ آبی در اشعار قیصر امین پور

  .امد استهاي سیاه، سرخ و زرد، داراي بیشترین بسپور، رنگ آبی، بعد از رنگدر اشعار قیصر امین

  :براي مثال. پور، نماد صداقت، پاکی، آرامش و آسایش استرنگ آبی در اشعار امین

  ي آبی آیینه تو راکرانهاین بی-

  ) 228: 1390پور، امین... (با چشم تشنه سیر تماشا کنم ولی

  اي روز آفتابی-

  !هاي خدا آبیاي مثل چشم

  !اي روز آمدن

  !اي مثل روز، آمدنت روشن

  گذرد، هر روزا که میاین روزه

  ) 240: همان! (در انتظار آمدنت هستم

  دو دست آبی از این آستین فرا ببریم-

  ) 401: همان. (فروتنانه در آن آستان خضوع کنیم

  اندهاي خشک که در خاك تیرهاین ریشه-

  ) 182: همان. (خورندآب از زالل آبی روشن نمی

پاکی و (را نماد صداقت و پاکی به کار برده است و از این مفهوم » آبی«، رنگ )ورپقیصر امین(در همه موارد ذکر شده، شاعر 
  .بهره جسته است) صداقت
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توان به سپهري، سید علی از جمله این شاعران می. اندرا در همین معناي نمادین به کار برده» آبی«اغلب شاعران معاصر، رنگ 
  .موسوي گرمارودي و نیما، اشاره کرد

  ) حجم سبز، نشانی. (شق به اندازه پرهاي صداقت آبی استو در آن ع-

حجم . (گمان آنجا، آبی، آبی استبی/ دانند، که شقایق چه گلی استمردمش می/ ها کوتاه استگمان در ده باالدست، چینهبی-
  ) سبز، آب

  :کار رفته استبه عنوان نماد آرامش و آسایش به » رنگ آبی«در دیوان سیدعلی موسوي گرمارودي، این رنگ 

  خونی که آبی است با رنگ عشق... دهیخونی که می/ واژگانی بیاب که رنگ انواع خون را تواند نوشت-

  ) هاي بیابخط خون، برخیز واژه(

. اي از بیکرانگی، آزادي، رهایی و زیبایی استهایی است که سخت مورد توجه اوست و نماد گونه در شعر سپهري، آبی از رنگ
  .اي است که پرهاي آبی رنگ داردصداقت چون پرنده از دید او

  نرسیده به درخت-

  کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است

  ) 3590: 1385سپهري، . (و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت، آبی است
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  ) GRIS/ grey: (خاکستري

یی مسیحی رنگ خاکستري به معنی قیام مردگان در نمادگرا. شودرنگ خاکستري از دو بخش مساوي سیاه و سفید ساخته می
در فرانسه، رنگ . پوشاندندعبرانیان براي نشان دادن رنج وافر، خود را از خاکستر می. خاکستري، رنگ خاکستر است و مه. است

و از همین جا کند، آسمان خاکستري بعضی روزهاي ابري، حالت غم، مالیخولیا و دلگرفتگی ایجاد می. خاکستري رنگ نیم عزا است
 .است که اصطالح روزگار خاکستري یعنی دلگرفتگی، پوست خاکستري، یعنی عبوسی و بد دماغی

ها به برکت چهار رنگ اصلی میسر است، چهار رنگ اصلی عبارتند از زرد مطلق، سبز مطلق، آبی مطلق  یابی در جهان رنگجهت
هاي  آبی و سرخ آن بستگی به شدت نور ندارد، در حالی که تمامی رنگي زرد، مانند، جنبهاین چهار رنگ ثابت می. و سرخ مطلق
اي انسان به هر نقطه. چهار رنگ مطلق، با چهار جهت اصلی در ارتباط است. دهندي رنگی خود را بنابر شرایط نور تغییر میدیگر زمینه

شمار رنگ هم هاي اصلی بر بی ي رنگهمه. اش دارددهد، که انتخاب این رنگ بستگی به شرایط زندگیرنگی را اختصاص می
ها  هایی که گرایشی به زرد یا قرمز دارند، رنگ واسط آن تمام رنگ. خانواده مستولی هستند، که گرمتر یا سردتر از رنگ اصلی است

ها خاکستري  هایی که گرایشی به آبی یا سبز دارند، رنگ واسط آن شود و گرایش به گرمی دارد، تمامی رنگنارنجی خوانده می
ها قطب مغناطیسی است که تمام گرایشهاي گرم را به کند که تمام نارنجیانسان احساس می. شود و گرایش به سردي دارندخوانده می

یی بدین ترتیب هر کسی به طور ناخود آگاه به طرف منطقه. ها که جاذب سردي استکشد و قطب مغناطیسی رنگکاريسوي خود می
  ) 60-57: 1388شوالیه و گربران، : ك. ر. (دهداختیار آن را ترجیح میمتعلق به او است و او بیچرخد که رنگی می

  :رنگ خاکستري در شعر معاصر

توان رنگ آبی، خاکستري، ها به میان نیامده است می اند و در شهر کهن نامی از آنهایی که در شعر معاصر کاربرد یافتهاز رنگ
تر دارند و در کار تصویرسازي تا را نام برد و در این میان رنگ آبی و خاکستري کاربردي افزون... سی ولیمویی، سربی، نارنجی و م

  .انداند که گاه گاه جنبه نمادین یافتهبدان پایه رسیده

  :در شعر مهدي اخوان ثالث چنین آمده است که

  در آستان غروب،-

  بر آبگون به خاکستري گرانیده

  ) 57: 1373اخوان ثالث، (گذرد میهزار زورق سیر و سیاه 

  :اي است از آمیختگی بیم و امید و رنگ آسمان به هنگام سپیده دمخاکستري در شعر معاصر نشانه

  ) 493: 1384شاملو، . (گویداین است عطر خاکستري هوا که از نزدیکی صبح سخن می-

  

  :پوررنگ خاکستري در شعر قیصر امین
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در شعر قیصر، رنگ خاکستري، . هاي ارغوانی و سربی بسامد بیشتري دارد اکستري نسبت به رنگپور، رنگ خدر شعر قیصر امین
حاکی از جامعه سیاه و رمزي از ظلمت و تباهی و وحشت تاریک حاکم بر روزگار است و از تاریکی، افسردگی، پژمردگی و غم و 

  :براي مثال: گویدترس سخن می

  »...آه«-

  آیینه حرف اول و آخر را

  در یک کالم گفت                     

  ها، امروزسطح تمام آینه

  خاکستري است                  

  تصویر رو به روي من، انگار

  من نیست                       

  ) 284: 1390پور، امین(تصویر دیگري است                                 

  در خاك شد صد غنچه در فصل شکفتن-

  ) 392: همان(ز خاکستري بر سر نکردیم ما نیز ج

  کنمانگار مدتی است که احساس می-

  امتر از دو ساه سال گذشتهخاکستري

  کنم که کمی دیر استاحساس می

  توانمدیگر نمی

  هر وقت بخواستم

  ) 353: همان. (در بیست سالگی متولد شدم

  

  

  :ارغوانی

  .هوم شهادت و شادابی استمعادل رنگ سرخ است و در مف: ارغوانی در شعر معاصر

  از سایه خود خراسان-
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  اي از مه و دودبر جاده

  روحی سراسیمه، سرکش

  .رفتدر باد می

  موجی از آیینه برخاست

  طوفانی از بال سیمرغ

  با طیفی از آبی و ارغوانی

  و محو پرواز خود شد

  !آه

  ) 328: 1390پور، امین! (زداو مثل تو بال می

  

 ها رنگ )تعداد(بسامد  ها رنگ 

 19 سبز 1

 15 سرخ 2

 11 سیاه 3

 7 زرد 4

 6 آبی 5

 3 خاکستري 6

 1 ارغوانی 7

 1 سفید 8

 64 ها تعداد کل رنگ

  

 : ها پور و بسامد آنهاي به کار رفته در مجموعه اشعار قیصر امینرنگ



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٧٣ 
 

  نتیجه

از آنجا که . خواهی و کمال مطلوب استنماد، حاصل ضمیر ناخودآگاه انسان است و در بسیاري از مکاتب، وادي آرمان 
هاي نمادین رنگ، به عواملی چون محیط جغرافیایی و اجتماعی، بن مایه هاي دینی، فرهنگی و خصایص روحی و ویژگی هاي  زمینه

ثر آنان از روانی انسانها وابسته است، شاعران معاصر نیز براي شرح و تفسیر معانی ذهنی و مقاصد نهایی خویش، بسته به چگونگی تاً
  .هاي مذکور، دست به نمادپردازیهاي رنگین زده اند زمینه

بنابراین میتوان گفت که به علت غلبه ي حوادث شخصی و اجتماعی بر روحیه ي شاعران معاصر، آنگاه که بارقه هاي در دلهاي 
هاي تیره،  حکمفرما می شد، رنگ هاي روشن و وقتی که اهریمن شکست و ناامیدي بر ذهن و دلشان شاعران شعله ور می شد، رنگ

 .فضاي نمادین اشعارآنها را پر می کند

بسیار مبرهن و آشکار است که نوع نگرش و جهان بینی هر یک از شاعران از شرح و بسط و القاي مفاهیم و معانی ذهنی در 
بت به جامعه را میتوان در بسیاري کاربرد مثالًنگرش منفی گرایانه ي قیصر نس. ها بسیار مؤثر بوده است گزینش و کاربرد نمادین رنگ

  .رنگ سیاه و نبودن بارقه ي امید راکه با رنگ سفید برابري می کند در شعر او کم است

ها در شعر او به روحیه و ویژگی هاي  بنابر این به طور کلی میتوان گفت که میتوان با بررسی شعر یک شاعر و بررسی بسامد رنگ
  . پی برد روانی، دینی و فرهنگی آن
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275  
 )شعر(کودك  اتیادبدر  ها رنگی بررسنقد و 

 
  1صفري ریجهانگ

 2یقاسممعصومه 
 
  دهیچک

ي ها گونهي آن به ها ییبایزو  عتیطب شینماعالوه بر  خیتاري هستند، که در طول داریدي  برجسته، از عناصر ربازیداز  ها رنگ
ي گوناگون، ها رنگي ها یژگیوي از ریگي از هنرمندان با بهره اریبس. گذاشته اند شینما را به انیآدممختلف، روان، باور و درون 

ي، هنردر آثار  ها آنی کاربرد چگونگو  ها رنگشناخت  قیطر، که از اند کردهباز گو  ها رنگی خود را از زبان دروني ها خواسته
 .تهنرمند را نیز باز شناخ تیشخصیی از ها گوشه توان یم

 انیمروابط  حیتوضشاعرانه و کشف و  ریتصاوی تر شدن نیعدر  نیرنگي ها واژهاز  نشیآفرجهان  نشناسا بایزبه عنوان شاعران 
بر  ها رنگنقش را در نمایش  نیشتریبگفت صفت در ساختار زبان  توان یم  نیهمچن. ي برده اندادیزي  استفادهي  شعر ریتصاوي اجزا

ي ها جلوهو  ها رنگمقاله کارکرد  نیاجهت در  نیهمبه . تر است ریچشمگنقش  نیاکان کود اتیادبعهده دارد، به خصوص در 
و  لیتحلاثر منظوم کودکان از لحاظ ساختار  و نوع و مفهوم مورد  50گوناگون آنهارا که در قالب ساختار صفت و موصوف در 

  .اند گرفتهبررسی قرار 
 :که  دهد یمی نشان  بررس نیا 

صفت  19صفت مشتق و  21صفت ساده،  64از نظر ساختار  ها رنگصفت و موصوف در قسمت  بیترک 102از مجموع  -
 .مرکب هستند

ي  وارهتکرار با دو رنگ  نیکمترعدد و  28با  اهیستکرار با رنگ  نیشتریبقسمت  نیارنگ به کار رفته در  16از مجموع  -
 .عدد است کهر کدام ی "همه رنگ"و  "خوش رنگ"

 
 
 عر کودك،رنگ، صفتش: هاواژه دیکل

                                                        
 دانشگاه شهرکرد اریدانش - 1
 فارسی اتیادبارشناس ارشد زبان و ک -  2
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  مقدمه
هنرمندان . ی داشته استمهمي نقش هنري  گوناگون هاي است که همواره در پدپده داریدي  برجستهرنگ  از عناصر : ها رنگ

  . اند کردهباز گو  ها رنگی خود را از زبان دروني ها خواسته، ها رنگي ها یژگیوي با استفاده از ادیز
 ها افسانهو  ها اسطورهو اغلب با  گردد یمباز  ها ملت نیریدي باورهاي آن به فرهنگ و ها یژگیوی بازشناسو  ها رنگ نینمادي معنا

 دیداز  رایزاست؛  کساني ملل گوناگون یسورنگ از  کي از اوقات نگاه و باور نسبت به یاریبسحال در  نیا، با خورد یم وندیپ
  . ودش یمبرشمرده  ها رنگي برای مشخصي ها یژگیوروانشناسان 

ی را آدمانسان بوده و همواره روح و روان  توجهتا حال مورد  ربازیدي محسوسات، از  حوزهعنصر در  نیتر برجستهرنگ، به عنوان 
  .کرده است شیخوقدرت نافذ  ریتأثتحت 
 نیتر بزرگی از کان یی بودن جهرنگ. اند گرفتهخو  ها رنگي به ادیز اریبسو تا حد  کنند یمی زندگ ها رنگیی از ایدندر  ها انسان«

کودکان عالقه مند به . شوند یم ها آنبه آرامش در  دنیرسو موجب  شوند یم ها انساني و نشاط شادی است که باعث الهي ها موهبت
بزرگ  ریتصاوشود که رنگ با  هیتهی داستاني ها کتاب ها آني برا دیبا نیبنابرا باشند یم دهیچیپي شاد و ها رنگبا  ها عکس دنید
  . شود یمکودکان  العمل عکسیی و آشنا شیافزاعمل باعث  نیا. شندبا

ی کودك سالگسه تا شش .ي استمتوازحالت  کی او یتکاملی عاطفی کودك با در نظر گرفتن دوران زندگنقش رنگ و  نیب
ی به ول داند یمي ظاهرشکل  ي به استفاده از رنگ دارد و آن را مقدم برواحدعالقه  نیبنابرای است،دروني فشارها ریتأثتحت  تر شیب

  )1386بالش ،(».ابدی یمی فزونعالقه او به تقدم شکل بر رنگ و  شود یمبه رنگ کم  اش یوابستگاز  رود یمکه سن او باال  جیتدر
ي برای واقع ریتصاویی شاد و روشن همراه با ها رنگکودکان که معموالً دوست دارند از  تیموقعبا در نظر گرفتن سن کودك و 

  .ردیگمورد توجه قرار ا از آثار مربوط به آنه رود یماستفاده شود، انتظار  ها آن
ی بارز است، آبآسمان  ریزی  در آفتابي هواي و نشاط در شادي زمستان و  رهیتي و ابري هواهمان گونه که غم و غصه و اندوه در 

ي ها تیفعالي از ا پارهي است که حدتا  ریتأث نیای گاهشد، که ی نشات گرفته باآدمدر وجود  ها رنگ قیعماز اثرات  تواند یم ریتأث نیا
  .آورد یمانسان را تحت شعاع خود در 

و انتخاب  ستین ریتأثی بي شعر  عرصهاست، پس انتخاب رنگ در  ها واژهی با نقاشي، ریتعببه  ای  ها واژه نشیگزاز آنجا که شعر، 
  .ي آن  استها دهیپداو نسبت به جهان و   دگاهید نگرایبي شاعر، سوي هر رنگ از  ناآگاهانه اآگاهانه ی

  
 ي روشنها رنگمجموعه  - 1
  دیسف 1- 1

 دیسفرنگ . افتیدر توان یمرا  هیتزکقابل لمس و  ریغ تیمعصوماست،  فی مترادرنگی ب، که اغلب با »دیسف«رنگ  لیتحلدر 
، لباس عزا و ماتم است نیچی کشورها چون برخدر  دیسفالبته . است دیسفجهت، رنگ پرچم صلح  نیهمي است، به آزادنماد صلح و 
یی، قداست روشنادر مفهوم مثبت خود، نماد  دیسف نیبنابرا) 13: 1376ی،هقیب. (معنا را داشته است نیهم، انیعباسو  انیغزنوو در قلمرو 

  ) 22: 1377پور، لیاسماع.( ی استعیطبی خود، نماد مرگ و وحشت و عناصر فوق منفو در مفهوم  تیمعصومو 
ي چارقد، لباس، پشم، تخم، نخ و خرس به کار رفته است، که همگی در معنی اصلی خود هستند و  کلمه 6با  نجایادر  دیسفرنگ 

  .ی ظاهري کلمات دارد و مسلماً به درستی هم براي کودکان به کار رفته استژگیواشاره به 
  ) 10،9،8ي قلقله زن، ص کدو(، يدیسفي با چارقد دیند رزنیپ هی

  ) 6، ص 3ي زیآمشعر و رنگ (، دیسفي لباسارو  دیاماز  ادگاربه ی
  )1بره داشت، ص  هی ما یحسن(، دیسپپشم 
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  ) 12ی و گل آقا، ص حسن(رو کاه زرد ، گذاشت یم، دیسفدونه تخم  هی
  ) 8ی و گل آقا، ص حسن(، دیسفیی صاف و ها نخمثل نخ  الشیبیس

  ) 9دارم، ص  شیج ایبمامان (ي لگن نشسته ،روخسته  دیسفخرس 
  
  سبز 1 - 2

در آداب و . دوباره است اتیحسبز  رایزو محشر است؛  زیرستاخبه  دهیعق، مانیا، نماد ها رنگ نیتر آرام، در مقام »سبز«رنگ 
نگ رنگ سبز، ر).191: 1376ی،کاشان. (ی استپاک وي تقدس  نشانهی، آبو انتظار نجات است و همانند  مانیای، سبز مظهر مذهبرسوم 
ی آسمان، روشناز . دینما یممانن و سبز رنگ  شهیبی زردشت ریاساطآسمان در . است شیروو  شیزای است؛ رنگ خرمی و آبادان
  ). 93-94: 1377پور، لیاسماع.( شود یم دهیآفري مردمان و گاوان  نطفه
و پا، توپ و پر به کار رفته است، که در  ، دست)بار2(، شهر،قورباغه، گوجهنیزم، )بار 6(ي جنگل کلمه 14با  نجایارنگ سبز در  

ی ژگیو، که با توجه به در نظر گرفتن مخاطبان که کودکان هستند، اشاره به اند رفتههمگی در رنگ اصلی خود به کار  زینموارد  نیا
  . رسد یمی به نظر عیطبظاهري کامالً 

  )3سه خرس بال، ص (،دیرسباره گرگه سر  کی     سبزاما در آن جنگل 
  )12سه خرس بال، ص (، سبزي جنگل تو دیود

  )1خدا که مهربونه، ص (، سبزجنگل  نیاکنار 
  ) 5ی، ص سنگی و اسب حسن(، ایدرو  سبزجنگل 
  ) 4ی، ص سنگی و اسب حسن(قشنگ،  زاریشالو  سبز جنگل

  ) 3ی بال و مهربون، ص حسن(، دیرس سبزبه جنگل سر 
  ) 2ی، ص نیزتریتمی حاال نیمی م(و شاده ، سبزچه  نیزم

  ) 3ی، ص سنگی و اسب حسن(و با صفا ، سبزبه شهر رشت، به شهر  دیرسرفت تا 
  ) 10دارم، ص  شیج ایبمامان (ي لگن ،رومن نشسته  سبزي  قورباغه

  ) 11ی که سرما خورده،  ص گوگول(و خرما خورده ، سبزنشسته، گوجه  بیسو  السیگ
  ) 1، ص 5 دهیفاه و پر خوشمز(، سازم یمخون  شهیهمنازم    سبزمن گوجه 

  ) 4یی، ص فضای و آدم حسن(داشت ، اهیگي  ساقهاز  يسبز يپاهادست و 
  ) 10ی کالس چنده، ص حسن( ،سبز توپ سرخ و زرد و هی واشی واشی ششیپاومد 
  ) 6ی و گل آقا، ص حسن(و زرد ، سبزی، آبی داره سرخ و رنگي پرها

  
  زرد 1 - 3

 ریدلپذي گرماي شباهت به نمادزرد از لحاظ . یی و فهم ارتباط دارددانای گرم که با رنگ ی و شادمانی است،روشنرنگ زرد، رنگ 
 لیتشککننده  دواریامی، دلی آن طعم تند دارد؛ عنصر عاطفی آن را زنده حسادراك . ی داردخوشبختي شاد و  هیروحنور آفتاب، 

  ) 91:  1378لوچر، . ( دهد یم
شود ارزش خود را از دست  دیتشدی کم نکهیابه محض . شود یم ندیناخوشاسهولت  ی است روشن، شاد و آرام، اما بهرنگ

  ) 284:  1371ی، اپل. ( ی استآگاهرنگ شهود و دل . باشد یمي و روشن و نافذ دیخورشي خاص گرماي دارارنگ زرد که . دهد یم
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 ککلمات، ی نیا نیببه کار رفته است، که از  ، توپ، پر و کاه)بار2(استرش، ی مویل، نارنج،ریشي  کلمه9با  نجایارنگ زرد در 
مورد هم مداد رنگی است، که  کمورد کاه و ی کمورد پر ،ی کمور اسباب بازي، ی ک، دو بار گل، یوهیم، دو مورد وانیحمورد 

  . دارد ها آنی عیطبی ژگیوو اشاره به  اند رفتهي اصلی خود به کار ها رنگهمگی مانند موارد قبلی در 
  ) 1ي جنگله، ص صداصدا (ی خونه از دور ،مپر زور آواز  ردز ریش نیا

  ) 5ی، صسنگی و اسب حسن(، بایزو زرد  نارنج
  ) 9، ص 5 دهیفاخوشمزه و پر ( ه،زردترش  مویل نیا
  ) 6یی، ص فضای و آدم حسن(ه ،زرد اسهم گلبرگ ی زایچی از اون کی

  ) 8یی، ص فضای و آدم حسن( ،دید زرد اسبوته ی هتو کوچه ی دیدوي فور
  ) 10ی کالس چنده، ص حسن(و سبز ، زردتوپ سرخ و  هی واشی واشی ششیپاومد 
  ) 6ی و گل آقا، ص حسن(، زردی، سبز و آبی داره سرخ و رنگي پرها

  ) 12ی و گل آقا، ص حسن(، زردرو کاه  گذاشت یم، دیسفدونه تخم  هی
  ) 4ص  ،زهیم زهیري کوچولو(، زردی و صورتی من، قرمز و رنگي مدادها

  
  ییطال 1-1- 3

 نجایارنگ در  نیارنگ زرد را براي آن نام برد، اتیخصوصهمان  توان یمي رنگ زرد است و  مجموعه ریزیی در واقع طالرنگ 
، وانیح، دو مورد اعضاي بدن  وانیح، تخم و سم به کار رفته است، که از موارد به کار رفته دو مورد )بار2(اسم پروانه، جوجه، پر 6با 
ی ژگیوو اشاره به  اند رفتهي اصلی خود به کار ها رنگاز مورد آخر همگی در  ریغمورد هم سم است، که به  کمورد تخم و ی کی

  . دارد نجایای بودن آن در الیخاشاره به  نجایادارند؛ ولی کلمه سم در رنگ اصلی خود به کار نرفته و در  ها آنظاهري 
  ) 3تولدت مبارك، ص ( ، ییطالي  پروانهي پروانه، آها: گفتم

  ) 5، ص شپارهیآتگلدونه ي (، ییطالی جوجه طفلیی بالگلدونه چقدر 
  ) 8جوجه دارد، ص  کی یحسن(، پر طالجوجه  کجوجه دارد ی کی یحسن

  ) 7، ص 2 دهیفاخوشمزه و پر (یی،غذا نیبهتر، تو ییطالگندم پر 
  ) 11ي ناخوانده، ص ها مهمان(برات ، کنم یم  طال برات تخم کنم یممن که قدقدا 

  ) 3زور گو، ص  ویدی و حسن(، پرهاشون از رنگ حنا ،طالسم از 
  
  قرمز 1- 4

رنگ قرم فرمان دهنده است؛ به . و عشق است ثاریای، قدرت، زندگي آتش، نماد  ندهینماطول موج،  نیبلندتربا » قرمز « رنگ 
ي از قدرت مردانه نمادرنگ قرمز را . شود یمرنگ استفاده  نیااز ي نشان دادن حالت توقف، برایی راهنماي ها چراغ، در لیدل نیهم

ی، و خوشبختي  نشانهرنگ محافظ آتش، در ژاپن،  نیادر مصر، . دهد یمقرار  ریتأثرا تحت )  موسیآن( ی مردانگکه حالت  اند دانسته
و  اتیحبعالوه، رنگ قرمز را نماد )  78 – 80:  1378ی اکبر زاده، عل. ( ي بودآزادي  نشانه، ها ستیکمونو  ها ستیالیسوس دگاهیددر 

در گل )  241:  1367، تنیا. ( اند دانستهو شورش  جانیهي  کننده انیبو  اهانیگ شیرو دیتشدی و سازندگي در مؤثری و عامل زندگ
:  1376، اریبا.( است جیرامفهوم  نیهمبه  باًیتقر، ایدنو عشق است و در اکثر  ایحي شرم و  نشانهقرمز عالوه بر نماد شور و نشاط و خون، 

131 (  
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ی ظاهري موارد به کار رفته ژگیوو کفش به کار رفته است، که هرسه مورد اشاره به ) بار2(ي مداد کلمه 3با نجایارنگ قرمز در 
  .دارند
  ) 5ی کالس چنده، ص حسن( ،قرمزمداد  کی خواد که رنگش کنه با یم

  ) 7ی خاله سوسکه، ص عروس(، يقرمزش ي، کفزري، چادر غزي خال اسالم سالم 
  ) 4، ص زهیم زهیري کوچولو(ی و زرد ،صورتو   قرمزی من، رنگي مدادها

  
  سرخ 1-1- 4

و  جانیهی، گرمبه عمل،  اقیاشتقدرت ابتکار و  انگرینماي برخوردار است؛ ا عمدهي انرژاز  ها رنگ ریسابا  سهیمقارنگ سرخ در 
رنگ به شمار  نیاي خاص ها یژگیوی از جسماني روینپشت کار، قدرت، استقامت، . شود یم یترقي است که موجب شرویپي  هیروح

ی در رفتار و دگینخراشی، ادبی بی، گستاخ. رنگ است نیاي ها مشخصهی از جمله قدرشناسو  تیموفقی، بخشندگ، تیمیصم. رود یم
سان، . ( وجود دارد ها آناحتمال بروز  نجایاکه در ي است مواردخطر از جمله  جادیاي و گری وحشی، جسماني ها خشونتلجاجت، 

1379  :60  (  
ي توپ، ماهی،  کلمه 6با  نجایا، که در ترنگ قرمز را دارا س اتیخصوصمجموعه رنگ قرمز است و همان  زیر زینرنگ  نیا

اشاره به  زین نجایاو در  اند رفتهي اصلی خود به کار ها رنگ، تاج و پر به کار رفته است، که مانند موارد قبل همگی در )بار2(بیس
  . دارد ها آنظاهري  اتیخصوص

  ) 10ی کالس چنده، ص حسن(و زرد و سبز ، سرختوپ  هی واشی واشی ششیپاومد 
  ) 6ی که سرما خورده، ص گوگول(ي مثل هلو ،قرمزکوچولو لپ  سرخ يها یماه
  ) 7پارچه آقاست، ص  هی یحسن(آبدار ،سرخ  بیسسه 

  ) 5یی، ص فضای و آدم حسن(بود ، سرخ بیس هدلش ی
  ) 1ي با شعر، ص زیآمرنگ (ي سرش ،رو سرخ تاج کی

  ) 6ی و گل آقا، ص حسن(ی، سبز و زرد ،آبو  سرخی داره رنگي پرها
  
  ییحنا 1- 5

ار رفته و پر به ک) پاي مرغ(ي پا  کلمه 2با  نجایاي رنگ  قرمز است در  خانوادهگفت از  توان یمهمان نارنجی که  ایی یحنارنگ 
  .ی ظاهري کلمات دارندژگیواشاره به  ها رنگدو مورد هم  نیااست، که در 

  ) 7دارم، ص شیج ایبمامان ( ،ییحنامرغک پا 
  ) 3زور گو، ص  ویدی و حسن(،  حناسم از طال، پرهاشون از رنگ 

  صورتی 1 -6
 تیخصوصاد رنگی به کار رفته که اشاره به ي مد کلمهبا  نجایاو در  ردیگ یمي رنگ قرمز قرار  مجموعه ریزرنگ صورتی در 

  . ظاهري آن دارد
  ) 4، ص زهیم زهیري کوچولو(و زرد ، یصورتی من، قرمز و رنگي مدادها

  رهیتي ها رنگمجموعه  -2

  
  اهیس 2- 1
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 منانیاهرو  طانیشرنگ را رنگ  نیا. نماد شب، ظلمت، غم، وحشت، اضطراب و رنگ اندوه و مرگ است»  اهیس« رنگ 
ی خشکسال (اهیسی چون، سال کلمات. عزاسترنگ ماتم و  اهیس. ي استدزدو  تیجناي و داری و راز دگیپوشي برای رنگو  اند دانسته

ي داررنگ، که رنگ شب است، نشان کتمان و راز  نیا. رنگ است نیای منف راتیتاث  انگرینما رهیغو  اهیسي  جامعه، )و کم باران
  )68: 1348ي، سبزواری کاشف. (ی بداردمخفرا  شیخوی قتیطراسرار  دیبا؛ دپوش یم اهیسي  خرقهی که سالکاست و 

 28با  اهیسرنگ  نجایاي روشن استفاده کنند، در ها رنگي کودکان از شعرهادر  دیباشاعران  دیرس یمبر خالف معمول که به نظر 
،کالغ، زاغ، )بار2(، کامبو)بار2(، غول)بار3(ویدتکرار را به خود اختصاص داده است و با کلمات دود، دودکش، چتر،  نیشتریبمورد 
و غول  وید، دندون، پر و االغ به کار رفته است، که از موارد به کار رفته کلمات )بار4(،مو، چشم)بار3(،گرگ)بار3(، گربه)بار2(مرغ

کلمات چتر،مرغ، . فاده شده استاست ها آنبراي  اهیساز رنگ  ها آني هستند که با توجه به ترسناك بودن ا افسانهی و الیخموجوداتی 
خواسته است  ها آنبراي  اهیسشاعر با به کار بردن رنگ  رسد یموجود دارند، که به نظر  گریدي ها رنگگربه ،گرگ و االغ هم در 

به   اکثراً زینموارد  نیاوجود در  نیابا . رسد ینمی ترس را القا کند که  با توجه به مخاطبان کودك چندان درست به نظر ژگیو
  .اشاره شده است ها آني ظاهري ها یژگیو

  ) 2ی تو شهر قصه، ص حسن(شد،  دایپ اهیسي دودچشمش  شیپ دفعه کی
  ) 11سه خرس بال، ص (، اهیسي دودکش تواز 

  ) 1، ص کدونستی یکی یحسن(و آروم اومد، واشوا کرد ی اشایسچتر 
  ) 7پارچه آقاست ، ص  هی یحسن(،رهیگی محسن تو رو  اهیس وید

  ) 5زورگو، ص  ویدی و حسن(،ایس وید نیاواه واه از 
  ) 5زور گو، ص  ویدی و حسن(، ایس وید نیاواه واه از 

  ) 2ی تو شهر قصه، ص حسن(گنده اومد کنار حسن، اهیسغول 
  ) 2ی تو شهر قصه،  ص حسن(رفت تو چراغ، با شتاب ،» به چشم « : گفت ایسغول 
  ) 9زورگو، ص  ویدی و نحس(، ایسي کامبو  نهیسی نشست رو حسن

  ) 9زور گو، ص ویدی و حسن(، ایسي زشت و کامبو
  ) 10جوجه داره، ص  هی یحسن(، استیسهمون کالغ 

  ) 5ی بال و مهربون، ص حسن(، اهیسسالم زاغ 
  ) 1جوجه داره، ص هی یحسن(،ها سبزهپا کوتاه نشسته بود رو  اهیسمرغ 
  ) 1جوجه داره،  ص  هی ینحس(ی دعوا نکن تو رو بخدا ،حسنگفت  اهیسمرغ 

  ) 4ی کالس چنده، ص حسن(رفت عقب ، اههیسگربه 
  ) 4ی کالس چنده، صحسن(ي توست،غذاکه جوجه ام  اهیسنکن گربه  الیخ

  ) 1، ص کدونستی یکی یحسن(، دهیسپی زد وقتتا  دیخواب اههیسگربه 
  ) 1ی تو شهر قصه، ص حسن(دنبالمه، ایس گفت ننه جون، گرگ رزنیپخاله 
  ) 1ی تو شهر قصه،  ص حسن(چه نادونه، ایسگرگ  دیکشزوزه  ایسگ گر
  ) 6خدا که مهربونه، ص (صورت مثل ماهت ، اهتیسي موهابا 

  ) 1ی و گل آقا، ص حسن(، مثل سنگ مرمره،اشیسي ها چشمدو تا 
  ) 7ی و گل آقا، ص حسن(ی ترسوند ،ماون حسن را  اهیسي ها چشم

  ) 10ی خاله سوسکه، ص عروس(،گل من ربوده صبر دل من اهتیسچشم 
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  ) 3ی خاله سوسکه، ص عروس(زده به جون ما ، شیآتبه خدا  اهتیسچشم                                
  ) 10، ص کدونستی یکی یحسن(کو ، اتیسی چشاتا وا کن، بال و پر حسن
  ) 8، ص میبکنکه مسواك  دیبا(، اهیسدندون  نیای گن واه و واه از مهمه 
  ) 10ي ناخوانده، ص ها مهمان(ی برو باال ،ه نییپا ایبی ه، ایآسو راه  ایساالغ 

  
  )ي خاکستر( ي ادوده  2- 2
است و  نیآفری، نه اضطراب برونی است و نه درونی، نه نیعی است، نه ذهنی است، نه خنثی رنگاست و نه روشن  رهیترنگ نه  نیا

عنصر آشکار  کي یدارااست، » نداشتن  گرانیدي به کار کار«  ات یي عدم مشارک ژهیوي صفت داراي خاکستر. نه آرامش بخش
  ) 74 – 75:  1383لوشر، . ( ي استکارپنهان 

بار با کلمات دست و پا به کار رفته است،  1 نجایاجاي داد در  رهیتي روشن و نه  مجموعهآن را  در  توان یمرنگ دوده اي که نه 
  .ي ظاهري استها یژگیوست و پا به کار رفته است، که از و آلوده بودن د فیکثکه براي نشان دادن 

  ) 11، ص شپارهیآتگلدونه (، دیپر رونیب گیدي توي    از ا دودهي پابا دست و 
  
  یآب 2- 3

و  تیمعنوی، رنگ آب. ي اشخاص بالغ و متعادل و متواضع است عالقهمورد  شتریب، صلح و آرامش است و ثاریا، نماد »ی آب« رنگ 
ي از ظلمت نماد، آن را انیونانی، یافسردگی و خلق، رنگ بد ها یسیانگلي، ریفناپذی را نماد آب، ها ینیچ. ي استروزیپو  دیام، مانیا
ي ترس و در پرتغال،  کنندهی تداع، ایتالیاي، در فرانسه و خونسردو  شیآسا، لیبرزي، در وفادارو  تیمیصم، ایاسترال، در دانند یم

  ) 103:  1376، سایشم. ( است انیطغشم و ، نماد خسیسوحسادت و در 
  . ظاهري آن شده است تیخصوصي پر به کار رفته است، که اشاره به  کلمهبار با  1رنگ آبی 

  ) 6ی و گل آقا، ص حسن(، سبز و زرد ،یآبی داره سرخ و رنگي پرها
  
  یلین 2- 4

هم  نجایاود براي گنبد به کار رفته است، که در مورد همراه با رنگ کب 2ي رنگ آبی است و در ها مجموعه ریزی از لینرنگ 
  . اشاره به صفت ظاهري آن شده است

  ) 1ی بال و مهربون، ص حسن(کبود، یلین گنبد نیا ریز
  ) 1ی بال و مهربون، ص حسن(کبود ، یلینگنبد  نیا ریز
  
  کبود 2- 5
رنگ را از  نیابه کار رفته است،که ) معنی آسمان به ( ي گنبد کلمهبار با  3 نجایاو  در  ستیآبي رنگ  مجموعه ریزرنگ کبود  

ی کیزیفظاهري و  تیخصوصي  دهندهنشان  نجایاو در .برند یمبراي آسمان به کار  تیواقعدور چه در قصه و چه در  اریبسي  گذشته
  .   آسمان دارد

  ) 1پارچه آقاست، ص  هی یحسن(کس نبود ، چیهاز خدا  ریغ، کبودگنبد  ریز
  ) 1کدو قلقله زن و بره کوچولو، ص (ي بود زبر و زرنگ ،ا بره کبودگنبد  ریز
  ) 1ی بال و مهربون، ص حسن(، کبودی لینگنبد  نیا ریز
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  رنگ واره ها - 3
  رنگارنگ 3- 1

بار از صفت رنگارنگ براي کلمات نور، لباس، آجر، سنگ، 13موارد شاعر اشاره به رنگ خاصی نکرده است و فقط  نیادر 
مانند دفعات  زینموارد  نیاو گل استفاده کرده است، که در  لهیگ، گل و وهیم، پروانه، آب نبات، وونیحشره، گوش ماهی، پرنده، ح

  .   است ها آنظاهري  اتیخصوصنشان دادن  ها رنگهدف از استفاده از  شیپ
  ) 3یی، ص فضای و آدم حسن(،دیپاش یمبه هر طرف  رنگارنگوي نورها

  ) 7شکار شده، ص ی ورزحسن(،رنگارنگي ها لباسبا 
  ) 2، ص زهیم زهیري کوچولو( ،رنگارنگي آجرای خوام بسازم با مخونه  هی

  ) 2، ص ایدری رفت به حسن(، دید رنگ وارنگي ها سنگ
  ) 4ی، ص سنگی و اسب حسن( ، رنگارنگي ها یماهگوش 
  ) 3زورگو، ص  ویدی و حسن( ي از همه رنگ، ناز و قشنگ،وونایح، رنگارنگي ها پرنده
  ) 7،ص 1ي با شعر زیآمرنگ ( ،رنگارنگمي ا هحشر

  ) 4زورگو، ص  ویدی و حسن(، رنگ و وارنگي وونایحدلنگ، دلنگ، راه افتادن، 
  ) 1ی خوام ورزش کنم، ص ممامان ( ي هوا،رو زنند یمپر  رنگارنگي ها پروانه
  ) 10من بلدم سالم کنم، ص (ی قشنگ ،لیخي شکالتا، با رنگارنگي نباتاآب 
  ) 1شنگول و منگول، ص  (رنگارنگ،ي ها وهیم ی باجنگل

  ) 1بره داشت، ص  هی ما یحسن(، رنگارنگي ها لهیگگل و  گبه گردنش النگ دو لن
  ) 9ی، ص سنگی و اسب حسن(بود، رنگارنگي ها گلي که پر از وا
  
  یرنگ 3- 2

ي خواب که با  کلمهاست، که بجز  ، عروسک، بادکنک و خواب به کار رفته)بار3(بار با کلمات مداد 6 نجایاصفت رنگی در 
به کار  ها آني ظاهري ها یژگیوي موارد براي نشان دادن  هیبق رساند یمو خوب بودن خواب را  تیفیکآوردن صفت رنگی براي آن 

  .اند رفته
  ) 6، ص شپارهیآتگلدونه (ی ،جنگ یم وارهایدبا  یرنگبا گچ و مداد 

  ) 4، ص زهیم زهیري وچولوک(ی و زرد ،صورتمن، قرمز و  یرنگي مدادها
  ) 3زور گو، ص  ویدی و حسن(، اریب یرنگبرو مداد 
  ) 8، ص طونیشي ناز ایدن(ی ،زرنگچه  نیآفر یرنگي ها عروسک

  ) 1تولدت مبارك، ص (، یرنگي بادکنکاسقف اتاقش پر از 
  ) 1ی، ص سنگی و اسب حسن(، یرنگخواب خوب  هی دیدخواب  هشب ی هی یحسن

  
  خوش رنگ 3- 3
کردن حالت و  انیبو براي  ستیني رنگ اصلی آن  کننده انیب نجایاي کدو به کار رفته است، که در  کلمهبار با  1صفت  نیا

  .یی آن به کار رفته استبایز
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  ) 10ی خاله سوسکه، صعروس(و قشنگ ، بایز خوش رنگي کدو
  
  همه رنگ 3- 4
  .به کار رفته است واناتیحکثرت و فراوانی رنگ  نایببه کار رفته است و براي  وانیحي  کلمهبار با  1صفت  نیا

  ) 3زورگو، ص  ویدی و حسن( ناز و قشنگ، رنگ،ي از همه وونایحي رنگارنگ، ها پرنده
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  رنگ): 1(جدول 
  تعداد  عنوان  صفت  فیرد

  اهیس  1
، دود، غول، )3(، کالغ، چتر، بال و پر، گرگ)3(، مرغ)3(، مو، گربهدودکش

  ، زاغ)2(االغ، کامبو، دندون، )2(وید، )3(چشم
28  

  14  ، شهرنیزم، دست، پا، قورباغه، )2(، توپ، گوجه)6(جنگل  سبز  2

  رنگارنگ  3
ی، گل، ماه، لباس، نور، گوش لهیگ، آجر، گل و وهیم، حشره، سنگ، )2(آب نبات

  وونیحپروانه، پرنده، 
13  

  6  ، عروسک، بادکنک، پر، خواب)3(گچ، مداد  یرنگ  4
  9  ریشترش،  مویل، نارنج، )2(استوپ، کاه، ی  زرد  5
  6  )3(بیسی، ماهتاج، توپ،   سرخ  6
  6  چارقد، نخ، تخم، پشم، خرس، لباس  دیسف  7
  6  تخم، سم، پروانه، پر  طال  8
  3  )3(گنبد  کبود  9
  1  دست، پا  يادوده   10
  3  مداد، کفش  قرمز  11
  2  مرغک، پر  ییحنا  12
  2  )2(گنبد  یلین  13
  1  مداد  صورتی  14
  1  کدو  رنگخوش   15
  1  وونیح  همه رنگ  16

  

  
  ها رنگنمودار فراوانی 
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  : جهینت
مورد،  13مورد، رنگارنگ  14مورد، سبز  28با  اهیستکرار با رنگ  نیشتریبشده  اداثر  ی 50ي به عمل آمده در ها یبررسبا توجه به 

مورد و  2ی لینمورد، 2یی حنامورد،  3مورد، قرمز  3 مورد، کبود 6یی طالمورد،  6 دیسفمورد،  6مورد، سرخ  9مورد، زرد  6رنگی 
ادعا کرد که شاعران مانند عرفا با به کار بردن  توان ینمبا این وجود . مورد 1صورتی دوده اي خوش رنگ و همه رنگ هر کدام 

همان طور که مالحظه . اند منظور خاصی به کار گرفته شده انیبي کودکان براي شعرهادر  ها رنگ ا، یاند داشتهمنظور خاصی  ها رنگ
آثار نماد صلح و  نیادر  دیسفآثار از لحاظ روانشناسی معناي خاصی دارند؛چرا که اگر رنگ  نیادر  ها رنگگفت  توان ینمشد 

 بود یمظلمت و غم و آبی نماد آرامش  اهیس، اقیاشتدوباره، زرد روشنی و شادمانی، قرمز زندگی، سرخ ابتکار و  اتیحآزادي، سبز 
در آثارش آن هم با مخاطبان گروه کودك غم  خواهد ینمشاعري  چیه رایزباشد؛ اهیسآثار با رنگ  نیاتکرار در  نیشتریب دینباسلماً م

  .و ناراحتی را به مخاطبان خود القا کند
ي اصلی ها یژگیو و اتیخصوص انیب ها رنگ نیاشد در اکثر موارد به کار رفته شده، هدف شاعر از به کار بردن  دهیدهمانطور که 

  .گرید زیچبوده است نه ... و ها يبازاسباب  ها وهیم، واناتیح
   

  :منابع
 1377، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، نینماد انیبپور، ابوالقاسم، اسطوره و  لیاسماع

 1367ی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سوره، میحل نیحسي محمد  ترجمه، کتاب رنگ، وهانس، یتنیا

 1376ي جالل ستاري، چاپ اول، تهران، نشر مرکز،  ترجمهي آتش، پرداز، رمز ریپژان  ،اریبا

 1376رهبر، چاپ ششم، تهران، انتشارات مهتاب،  بیخط لیخلی، به کوشش هقیب خیتاری، ابوالفضل، هقیب

 1378، شایم، چاپ دوم، تهران، انتشارات تیتربي،  رنگ و مهدی اکبر زاده، عل

، رانیافرهنگ  ادیبني سلطانی، به اهتمام دکتر جعفر محجوب، چاپ اول، تهران، انتشارات  نامه تعظ، فتّوي، واسبزواری کاشف
1348 

 1376، دیمرواري، تهران، سپهری به سهراب نگاه، روسیس، سایشم

 1378، تیحکا، تهران، انیصفاري نغمه  ترجمه، ها رنگی و روانشناسلوشر، ماکس، 
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 1383ابی زاده، چاپ نوزدهم، تهران، درسا،  دایوي  ترجمه، ها رنگی روانشناسلوشر، ماکس، 

 1371ی، فردوس، تهران، ایرو ریتعبو  ایروی، ارنست، اپل

 1379، ریاساط، تهران، انیصفاري نغمه  ترجمهی با رنگ، زندگی، دوروتسان، هواردو 

ي، چاپ اول، انتشارات دیسعه کوشش گل بابا ، ترجمه و شرح محمدعلی مودود الري، بهیالصوفی، عبدالرزاق، اصطالحات کاشان
 1376ي، هنري  حوزه

 1388ي، کدو قلقله زن و بره کوچولو، انتشارات آفتاب مهتاب، ورد... آذري نجف آبادي، ا 

 1381ي ناخوانده، نشر گزارش، ها مهمانی، منوچهر، احترام

 1386ی، منوچهر، ده تا جوجه رفتند تو کوچه، ناشر هنرور، احترام

 1387بره داشت، ناشر هنرور،  هی ما یحسنی، منوچهر، راماحت

 1389، میمفاهی هستم، ناشر چی، ارغوان، بگو که من اشتران

 1386، ایمیکحرفها داره براتون، چاپ  طونیشي ناز ایدناکبر آزاد، اسپانتا، 

 1385، انتشارات پاورقی، 2 دهیپرفا، خوشمزه و نیام

 1388ارات پاورقی، ، انتش5 دهیپرفا، خوشمزه و نیام 

 1376ی، فاطمی، انتشارات فارسي، حسن، دستور زبان ویگي احمدي، حسن، انور

  1386، نیآفردشمنت بچه جون، اورنگ  خمکو ی پسیچ، پفک و الیسهاورنگ، 
دك، کودکان، شوراي کتاب کو اتیادب، دولت آبادي، محمود، گذري در )ي هاد ریم( ، توران و، خمار ل) ی آه(  الیل، منیا

1357 

 1386ی کودکان،روزنامه جام جم،نقاشدر  ها رنگنمادها و  میمفاهبالش،فرهاد،

 1384نور، چاپ دوم،  امیپکودکان، انتشارات دانشگاه  اتیادب، طاهره، انیقلجعفر 

 1381، واناتیحي با شعر، آموزش زیآم، رنگ نینسر، انیجالل

 1360ی اسالمی، فرهنگان، دفتر نشر کودکان و نوجوان اتیادبی درباره سخنی، محمود، میحک

 1389،باچهید،رانیدر ا یبر نثر داستان یادداشتیحقوقی، محمد، 

 1387یی، طاهره، سه خرس بال و گرگ ناقال، نشر برف، کسمای لیخل

  1375ی تهران، فروشی، کتاب فارسپور، عبدالرسول، دستور زبان  امیخ
 قصر کتاب، چاپ هشتم ی، اشرف، شنگول و منگول و حبه انگور، ناشردوست

 1380ی مهر، انتشارات، موسسه )1(ی گل تو باغا حسنپارچه آقا،  هی یحسن، دیسعیی، رضا

 1380زورگو، انتشارات مهر، تهران،  ویدی و حسن، نیزربخش،  میرح

 1385، نیامیمي، فاطمه، کدو کدو قلقله زن، انتشارات ستار

 1385 ،نیامیمی خاله سوسکه، نشر عروسي، فاطمه، ستار

 1388کودك و نوجوان، قبل و بعد از انقالب، انجمن قلم آرا،  اتیادبي در گذرسرشار، محمدرضا، 

 1383، شب رنگ، 3ي زیآمشادمند، هوشنگ، شعر و رنگ 

 1385ی نبود، کی بود یکی و مراقبت، ناشر یمنیا، نیحسشرقی، 

 1387، چاپ اول، حانهیری، ناشر گوفي زیآمي، رنگ و مهدی، شرق

 1370، 15کودکان، موسسه اطالعات، چاپ  اتیادبی اکبر، علي نژاد، رشعا
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 1387ی، آب نیدلفشد هم زبون، ناشر  وونایحی بال و مهربون با حسنی، ماندانا، میکرمحمد  ریش

 1388ی که سرما خورده، ناشر فرگام، گوگول، دیمج، فیص

 1385، رآقا پو ي کار داره، انتشاراتزیچبه هر  شپارهیآت، گلدونه میمری، طالش

 1387ی، چاپ چهارم، انیقدی بده ، چاپخانه لیخی آب موندن بآبو هدر نده ی قلقل، میمری، طالش

 1385، رآقا پو ت، خدا که مهربونه خونش تو آسمونه، انتشارامیمری، طالش

 1387، ناشر انتشارات آبشن، چاپ اول، زهیتزرنگ و تند و  زهیم زهیري کوچولو، میمری، طالش

 1387، ری زنه، انتشارات آقا پوم، کوکی ساعت منه به موقع زنگ میمری، طالش

 1387ي جنگله، نشر قلم سبز، صدا، صدا وشیپری، بیط

 1387ي آدما، نشر قلم سبز، صدا، صدا وشیپری، بیط

 1385، دهیگز، ناشر میبکندندونا رو پاك  میبکنکه مسواك  دیبا، امکیسی، فیظر

 1386ی، انیقدخوام ورزش کنم، چاپخانه ی م، شکوه، مامان اینقاسم 

 1387، زدهمیسی، چاپ انیقددارم، انتشارات  شیج ایب، شکوه، مامان اینقاسم 

 1378، شیدایپجوجه داره، ناشر  کی یحسن، شکوه، اینقاسم 

 1387، چاپ شفق، شیدایپدونه است، ناشر  کی یکی یحسن، شکوه، اینقاسم 

 1378، شیدایپناشر  ی تو شهر قصه،حسن، شکوه، اینقاسم 

 1387ی، انیقد، شکوه، من بلدم سالم کنم، چاپخانه اینقاسم 

 1378، شیدایپی کالسه چنده؟،  ناشر حسن، شکوه، اینقاسم 

 1381، نهینگار، انتشارات 1 ام یککشاورز، ناصر، بگو 

 1387ی و گل آقا، نشر برف، حسنکشاورز، ناصر، 

 1386، ناشر افق، ینیزتریتمی حاال نیمی مکشاورز، ناصر، 

 1378ی، انیقدیی، نشر برف، چاپخانه فضای و آدم حسنکشاورز، ناصر، 

 1381، تهران، نهینگار، انتشارات 3 ام یککشاورز، ناصر، بگو 

 1386، تولدت مبارك، ناشر خانه مهر، چاپ اول، برزیفری، لرستان

 1387، انتشارات لوح دانش، ایدری رفته حسن، دیحمی، مرعش

 1387ی، انتشارات لوح دانش، سنگی و اسب حسن، دیمحی، مرعش

 1386گل بگو، انتشارات لوح دانش،  هی نگو یحسن، دیحمی، مرعش

 1386ی رفت به مزرعه، انتشارات لوح دانش، حسن، دیحمی، مرعش

 1387ی رفت به صحرا، انتشارات لوح دانش، حسن، دیحمی، مرعش

 1386ح دانش، ی و درد دندون، انتشارات لوحسن، دیحمی، مرعش

 1387ی ورزشکار شده، چاپ شفق، حسن، میمري، مقداد

  1388، انتظارات شهرزاد، مونهیپشاز کار خود  طونهیشی بال و حسن، محمود، زیدالویی رزایم
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276  

  براي کودکان کلیله و دمنههاي بازنویسی تحلیلی بر شیوه
  

  1جهانگیر صفري
  2سید کاظم موسوي
 3طوبی عزیزي

  چکیده 
هاي انسانی، فرهنگی و اخالقی مردمان در دوران گذشته است که از میان انبوه این آثار معتبر ادبی کهن فارسی، بیانگر ارزشآثار 

هاي سبکی و زبانی دوران کهن به ي ویژگی با توجه به این که این اثر بر پایه. اشاره کرد» ي نصراهللا منشی کلیله و دمنه«توان به می
امروزه . رسدمطالعه و دریافت بسیاري از مفاهیم آن براي مخاطبان معاصر به ویژه کودکان دشوار به نظر مینگارش درآمده است، 

ي  هایی که زمینهاز جمله شیوه. ي عظیم ادب فارسی مورد توجه نویسندگان بسیاري قرار گرفته است ضرورت استفاده از این ذخیره
آثار . کند، بازنویسی این اثر به زبان امروزي استادبی و فرهنگی کهن را فراهم میي  ي کودکان از این گنجینه آشنایی و استفاده

هاي ملّی، اجتماعی، اخالقی و تربیتی هستند، ضمنِ سرگرمی بازنویسی شده از کلیله و دمنه براي کودکان که کانون آموزش درونمایه
بررسی اصول و چارچوب آثار بازنویسی شده و . ین مسائل آشنا سازندتوانند آنان را با اآورند، میو لذتی که براي کودکان فراهم می

ي سالم و  تواند به ادامهها میاند، از مسائلی است که بررسی و نقد علمی آني مسئولیت خویش موفق بوده این که تا چه اندازه در ارائه
در این . پردازدبراي کودکان می» کلیله و دمنه«ز هاي بازنویسی شده ااین پژوهش به بررسی داستان. علمی این روند کمک نماید

ي اصولی براي بازنویسی از  ها مورد تحلیل قرار گرفته و به ارائههاي بازنویسی براي کودکان و نقاط قوت و ضعف آنبررسی، شیوه
 .براي کودکان پرداخته شده است» کلیله و دمنه«

 
  

  و دمنهداستان، بازنویسی، کودك، کلیله : کلید واژه ها

                                                        
  1- دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

  2- دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته -3  
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  مقدمه

اي از آن و با نگرشی ویژه و بنیادین به کودك، ي ادبیات در زبان فارسی، ادبیات کودك به عنوان شاخه بر خالف قدمت دیرینه
ي خود  طلبد تا به جایگاه شایستههاي بسیاري را میي وجود گذاشته است و هنوز زمان و تالش دیر زمانی نیست که در ایران پا به عرصه

  . ي تنومند ادبیات فارسی دست یابد ن پیکرههمچو
هاي همه جانبه و علمی از سوي متخصصین این حوزه و با بهره گیري از نظریات روز دنیا در بررسی و پژوهش الزمۀ نیل به این امر،

اي ادبیات هم از لحاظ تر این نهال نوپي ادبیات کودك و روانشناسی کودکان است تا موجب رشد و پیشرفت هر چه بهتر و سریع زمینه
ی شود کیفی و هم از نظر کم .  

براي این گروه  شود، بازنویسی آثار ادبی معتبر و ارزشمند گذشتگانتر شدن ادبیات کودك میاز جمله عواملی که منجر به غنی
آثار پیشینیان ناگزیر به  کودك، کودکان براي آشنایی با هاي بازنویسی براي گروه سنیدر ایران تا قبل از تألیف کتاب .سنی است

ي نگارش این آثار، خواندن و درك کامل مفاهیم آن براي آنان کاري بس بودند که با توجه به زبان، سبک و دوره هانمطالعه اصل آ
 هاياز حدود نیم قرن پیش با شکل گیري رسمی ادبیات کودکان در ایران، بازنویسی نیز به عنوان یکی از روش .دشوار بوده است

هاي ها، آثار داستانی گذشتگان در قالب داستاندر این بازنویسی. هاي خواندنی براي کودکان مورد استفاده قرار گرفتایجاد کتاب
  .ها ارائه شده استکودکان به آن

-در سال اما اندهها ابتدا عمدتاً به صورت ساده و در حد تغییرات زبانی بوددهد که بازنویسیی بر آثار بازنویسی شده نشان میتأمل

هاي کمی و کیفی در هاي اخیر شاهد پیشرفتهر چند در سال. خوردهاي اخیر کوشش براي بازنویسی خالق آثار کهن نیز به چشم می
از ادبیات کهن براي گروه سنی ه ایم اما تا به امروز پژوهشی مستقل و مبتنی بر اصول علمی بر روي آثار بازنویسی شداین زمینه بوده

 . دك صورت نگرفته و راه کارهاي الزم براي هر چه بهتر بازنویسی شدن متون کهن براي این گروه سنی ارائه نشده استکو

ز حیث سالمت انشاء و قوت ترکیب ا«بنابر آن چه گفته شد و با توجه به این که کلیله و دمنه داراي نگارشی منحصر به فرد و 
که همواره مورد توجه و ) 355: 1383فا، ص(» هاي نثر پارسی استترین نمونهاز عالی عبارات و حسن اسلوب و آراستگی کالم یکی
از منظر » ي نصر اهللا منشی دمنهلیله و ک«بررسی آثار بازنویسی شده براي کودکان از  تقلید نویسندگان بعد از خود قرار گرفته است،

ودکی، موضوع این پژوهش قرار گرفت و راه کارهایی براي بازنویسی هاي دوران کها و محدودیتمنديعناصر داستان متناسب با توان
مندان ، براي عالقه»ج«و » ب«هاي سنّی براي کودکان بر اساس آثار بازنویسی شده براي گروه» لیله و دمنهک«تر حکایات بهتر و اصولی

  .این بخش از ادبیات کودك ارائه شده است
  

  تعریف بازنویسی
رسد و با معیارهاي زبان گفتار و ، دشوار به نظر میجامعهافراد عموم  خوانش آن برايامروزه ن فارسی، متنی کهن که در بازنویسی متون که

ي آن شود تا مطالعههایی دارد، برگزیده شده و تغییراتی متناسب با زبان گفتاري و نوشتاري رایج در جامعه، در آن اعمال مینوشتار امروز تفاوت
ها صورت هاي سنی که بازنویسی براي آنهاي گروهالبته این تغییرات باید متناسب با ویژگی. پذیر باشدن معاصر به راحتی امکان متن براي مخاطبا

بازنویسی یعنی به زبان امروزي درآوردن متون «که  کوتاه سخن آن. گیرد، باشد و در عین حال بازنویسی را از روح متن اصلی آن دور نسازدمی
بازنویسی عبارت  توان گفتبه تعبیر دیگر می .ها سنی مورد نظرهاي گروهها، نیازها و محدودیتبا توجه به ویژگی) 14: 1380پایور، (» کهن فارسی

و  انوري(» ها گرفته شوداي که کهنگی و دشواري زبان و سبک قدیم از آنکهن به زبان ساده امروزي است به گونه يها دوباره نوشتن متن«از 
هاشمی نسب نیز در تعریف دیگري که از بازنویسی ارائه داده  )48: 1382ذوالفقاري، . (»محتوا و پیام اصلی حفظ شود«اما ) 3: 1378دار، پشت 

بازنویسی، ساده نویسی، بازآفرینی : گارش مجدد تمام یا سهمی از یک اثر با استفاده از فن تلخیص و ساده نویسی به طریقن«است، معتقد است 
  )43: 1371اشمی نسب، ه( .»دشوتغییر درونمایه و محتوا بازنویسی نامیده میبدون 
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 بازنویسی براي کودکان

ها هاي ایجاد مطالب خواندنی براي کودکان است که بازنویس در آن متون کهنی را که سطح فکري آنبازنویسی یکی از راه
ها نیست، ي آن مطالعهلیل دشوار بودن زبانشان، کودك قادر به ي کودکی است اما به دها یژگیومتناسب با سطح فکري، تجارب و 

در بازنویسی، فکر و مفهوم . کندها را به متونی قابل خواندن براي کودك تبدیل میي نوشتارشان، آن وهیشبرگزیده و با تغییر در زبان و 
ا سطح زبانی و واژگانی کودك و هم چنین زبان کند اما سطح زبانی اثر متناسب بجاري در آثار کهن در شکل کلی آن تغییري نمی

  . گرددخوش تغییر میمعیار در عصر بازنویس، دست

توان براي هاي مختلفی براي خوانندگان امروزي را دارا هستند، میبا توجه به این که آثار ادبی کهن قابلیت بازنویسی به شیوه
  :بازنویسی، انواعی را برشمرد که عبارت است از

در این نوع بازنویسی اثر اصلی با حفظ خصوصیات سبکی و واژگانش ساده نویسی و تلخیص «ی متأثر از سبک متن اصلی؛ بازنویس
معموالً این نوع . شودتر بودن زبانش که براي قابل فهم بودن براي خوانندگانش انجام میتقریباً خود اثر است با ساده. گرددمی

پردازد که زبان هایی میدر این نوع بازنویسی، بازنویس به انتخاب متن )51 -50: همان. (»ردگیبازنویسی براي نوجوانان صورت می
تواند با تغییر کلمات غیر قابل فهم براي مخاطب ها با زبان معیار در زمان بازنویس، تفاوت زیادي ندارد و بازنویس مینگارش آن

تواند براي مخاطب مشکل ایجاد هایی که درك آن میهم چنین حذف بخشجایی ارکان جمله درحد بسیار اندك و امروزي و یا جابه
  .کند، تقریباً خود اثر را با تغییرات بسیار محدود در سبک و زبان آن، در اختیار خواننده قرار دهد

بدون اندك تغییري ) 15: 1380 پایور،(» بازنویسی ساده یعنی اثر کهن را به زبان امروزي درآوردن«؛ )ساده نویسی(بازنویسی ساده 
توان اعمال کرد، کاهش میزان حجم اثر بازنویسی شده نسبت به متن کهن تنها تغییري که در این نوع بازنویسی می. نسبت به متن اصلی

ده با در این نوع بازنویسی، زبان اثر بازنویسی ش .در واقع اثر بازنویسی شده تنها در زبان نگارش و حجم با اثر اصلی تفاوت دارد. است
آن  -شود اما در ساخت اثر هیچ گونه تغییري جز کاهش حجم زبان متن اصلی کامالً متفاوت بوده و مطابق با معیارهاي زبانِ رایج، می

 .گیردصورت نمی -ها ي بازنویسی همههم نه در 

در این نوع بازنویسی، نویسنده تنها بدین معنا که . بازنویسی خلّاق؛ بازنویسی خلّاق به معنی ساختار نو به موضوع کهن دادن است
و تغییر در حجم و  ها يها، شخصیت پرد ازکند بلکه ارکان موضوعی اثر پیشین را حفظ کرده و با فضاسازيزبان اثر را امروزي نمی

باشد به بازآفرینی تر این نوع بازنویسی، هرچه خلّاق) 14: همان. (زندتفاوت در دیدگاه خود نسبت به اثر کهن، دست به بازنویسی می
تر تر و یا جذابدر بازنویسی خالق، بازنویس مجاز است با حفظ چارچوب اصلی اثر، تغییراتی را در جهت امروزي .تر استنزدیک

 .شدن آن براي خوانندگان اثر انجام دهد

ترین کار در روش اصلی. وو آفرینش اثري ن) آن یۀبه ویژه درون ما(بازآفرینی؛ عبارت است از الهام گرفتن از اثري کهن 
 )155: همان. (بازآفرینی تغییر موضوع و برهم زدن چارچوب موضوعی اثر قبلی است

  
 اهداف بازنویسی

هر اندازه گرایش به . اي روشن از پدیداري مفهوم ملیت در آن جامعه استاي نشانهتوجه به بازنویسی متون کهن در هر جامعه
ك محمدي و قایینی، . ر(. تري برخوردار خواهد شدتر باشد، هویت ملی از جایگاه برجستهبیش بازخوانی و بازنویسی ادبیات کهن

هنگامی که توجه به متون کهن از کودکی در درون افراد یک ملت، نهادینه شود، حس میهن پرستی و افتخار به تاریخ و ) 428: 1382
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به طور . مندتري خواهد یافتکشور نمود بارزتر و قدرت... سی وهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاي آن در تمامی عرصه گذشتهفرهنگ 
  :ترین این اهداف عبارتند ازگیرد که مهمکلی بازنویسی آثار کهن براي کودکان به منظور دست یابی به چندین هدف صورت می

 آشنایی با میراث ادبی کهن به منظور ایجاد و تقویت هویت فردي و ملی؛

 ي ایران؛ گذشتهکهن به منظور ایجاد حس افتخار به ایران و آشنایی با میراث ادبی 

 هاي گذشته؛هاي مثبت گذشتگان به نسل جدید و از بین بردن شکاف نسلانتقال تجربیات و ارزش

 ي آثار ادبی کهن در کودك؛ مطالعهایجاد لذت از 

 ی؛سال بزرگایجاد انگیزه در کودك جهت خواندن اصل اثر در 

 کهن؛امروزي کردن آثار 

 هاي کودکان؛ایجاد تنوع در خواندنی

 .هاي کودکانافزایش خواندنی

 هاي بازنویسی شده از ادبیات کهن فارسی براي کودکانبررسی داستانت اهمی

ایست که افالطون این شیوه. ي آنان بپردازیم یژهوکردن آثار » ه گزینب«یابی به رشد و تعالی حقیقی کودکانمان باید به براي دست
ي ما این است که سازندگان حکایات را تحت مراقبت قرار  یفهوظخستین ن«وي معتقد است . ز پیش از میالد آن را گوشزد کرده استنی

داده، اگر داستان خوبی ساختند آن را بپذیریم و اگر بد ساختند، رد کنیم؛ سپس باید پرستاران و مادران را وادار کنیم که فقط حکایاتی 
کند به مراتب ي حکایات حاصل می یلهوسم براي کودکان نقل کنند و متوجه باشند که پرورشی را که روح اطفال به ایرا که پذیرفته

  ) 130: 1334فالطون، ا( .»دکني ورزش پیدا می یلهوسها به تر از تربیتی است که جسم آنبیش
ي کودك مانند کسی است که براي کودکی که  یسندهنوي ادبیات کودك باید این نکته را مد نظر قرار دهند که  حوزهنویسندگان 

ي کافی نرم بوده و احتیاجات کودك را در سن رشد تأمین کند و در عین حال  اندازهاین غذا باید به . پزددندان ندارد، غذا می
بر  ن،ي کودکاو در بسیاري موارد تشخیص این غذاي خوشمزه و مناسب برا) 35: 1374نیکخواه آزاد،  ك .ر(خوشمزه هم باشد 

ي منتقدان ادبیات کودك است تا براساس اصول حاکم بر ادبیات و روانشناسی کودك، بهترین آثار را برگزیده و در اختیار  عهده
ردي ف«ي ادبیات کودك، نویسندگان این بخش درخواهند یافت که  حوزهي آثار منتشر شده در  گستردهبا بررسی . کودکان قرار دهند
ها این هایی رو به روست که در سایر حوزهکند باید با وسواس بیشتري عمل کند؛ چرا که با محدودیتار میکه براي کودك ک

هاي برخی از نویسندگان به گمان این که کودکانه بودن زبان داستان) 17: 1387بارزاده، ج( .»تاس -اثربخش -ها کمتر محدودیت
ي  کند، به کاربرد عامیانهتر درك میراحت ها رایر شده و کودك، مفاهیم داستانپذکودکان با پایین آوردن سطح ادبی زبان امکان

ي انقالب در قهرمان ادبیات کودکان در دوره »ماکسیم گورکی«به تأکید آورند، در حالی که هاي کودکان روي میزبان در نوشته
لی بوجود آورد، بلکه این نوع ادبیات نیازمند هنر و مهارت به اتحاد شوروي، نباید ادبیات کودکان را با پائین آوردن سطح ادبیات معمو

شود تا بسیاري از آنان که دستی در موجب می«زیرا فروکاست و تقلیل ادبیات کودك  )44: 1363ك پلووسکی، . ر( .خصوصی است
ها داستان ت بگیرند و براي بچهنویسند، از سر سودجویی و یا حتی احساس مسئولیت، قلم به دسنوشتن دارند، اما، هنرمندانه نمی

نتیجه اینکه انبوهی از آثار بدآهنگ و یا حتی خوش آب و رنگ تولید شده که . اندبنویسند و شعر بگویند، کما اینکه بسیار چنین کرده
 .»انداز مطالعه دلسرد کردهها را به دلیلِ نبود ارزش زیبایی شناختی، نه تنها براي کودکان لذت و بازي و تخیل به ارمغان نیاورده، که آن

: گویدمی» ویسندگی براي کودکان آسان نیستن«اي تحت عنوان در مقاله» ستفان اونزلوريي اقاآ«در همین رابطه ) 7: 1389حجوانی، (
هاي هاي کودکان از کتابدرست است که کتاب. اي است از ذهنتان بیرون کنیدین تصور را که نوشتن براي کودك کار سادها«

هاي به عکس، غالباً نوشتن متن. ها به دقت و خالقیت کمتري نیاز داردترند ولی این بدان معنا نیست که تألیف آنساالن کوچکبزرگ
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. »داي که بتواند بهترین تأثیر و پربارترین معنا را داشته باشد باید به دقت تأمل کرزیرا در مورد انتخاب هر واژه. تر استکوتاه مشکل
  )68: 1382لوي، ع(

ها، عواطف و پردازد باید در تمامی مراحل، نیازها، تواناییاي که در چارچوب اصول به خلق اثري مربوط به کودکان مینویسنده
کند ساالن را از هم جدا میتر ادبیات کودکان و بزرگن چه که بیشآ«زیرا . احساسات گروه سنی مورد نظر را مورد توجه قرار دهد

  )14: 1384جري، ش( .»دهاي کودکان و بزرگساالن وجود داربین نیازها و رغبت تفاوتی است که
ي ایران  گذشتهاز سوي دیگر با توجه به این که متون کهن فارسی، میراثی ارزشمند براي ایرانیان است که تاریخ، فرهنگ و هویت 

ي این  یکرهپاي جبران ناپذیر بر ها، لطمهگرفته از آنهاي صورت را در خود دارد و هر گونه تحریف و تغییر نا به جا در بازنویسی
ها کودکان در آینده تمایلی براي کند و چه بسا ممکن است با بازنویسی نادرست و غیر اصولی آنملی وارد میگ سنهاي گرانگنجینه
از منظر عناصر داستان متناسب با  –هاي انجام شده از این متون ي اصل آثار در خود احساس نکنند، بررسی اصولی بازنویسی مطالعه
رسد تا نویسندگان این حوزه از ادبیات فارسی را در هر چه بهتر بازنویسی کردن امري ضروري به نظر می -هاي دوران کودکیویژگی

 .ي ایران براي کودکان یاري نماید گذشتهآثار ادبی 

  براي کودکان» دمنه لیله وک«هاي بازنویسی شده از چگونگی عناصر داستان در داستان
هاي انجام شده براي کودکان از منظر عناصر داستان است، در با توجه به این که هدف اصلی در این پژوهش، پرداختن به بازنویسی

براي  »لیله و دمنهک«تر حکایات ي راه کارهایی براي بازنویسی بهتر و اصولی ارائهادامه به تعریفی اجمالی از هر یک از عناصر داستان و 
  :شودها پرداخته میهاي موجود در این بازنویسیکودکان و هم چنین بیان نواقص و کاستی

  پیرنگ
ترین شکل خود، نیازمند حوادثی است که هر یک از این حوادث بنا بر اي براي به وجود آوردن یک داستان در ابتداییهر نویسنده

گرفتن حوادث که نظم منطقی به ر به این در کنار هم قرا. برندان را به پیش میعللی یکی پس از دیگري در گذر زمان رخ داده و داست
کند که در نظر خواننده، منطقی جلوه یرنگ، حوادث داستان را چنان تنظیم و ترکیب میپ«. شوددهند، پیرنگ گفته میداستان می

ستان را تشکیل داده و نقش مهمی در شکل گیري به بیان دیگر پیرنگ اسکلت ساختمان دا) 295 -294: 1386یرصادقی، م( .»دکن
  .داستان بر عهده دارد

ي پیرنگ در عناصر داستان و حادثه محوري حکایات کلیله و دمنه، بهتر است بازنویسان در چگونگی  یژهوبا توجه به جایگاه 
  :هاي کلیله و دمنه، نکات زیر را مد نظر قرار دهندپیرنگ در بازنویسی از داستان

رنگ حکایات کلیله و دمنه عمدتاً ساده و به دور از پیچیدگی است مگر در مواردي که چندین داستان در ضمن یکدیگر بیان پی. 1
ها نیز زمان چندین رویداد، بهتر است در بازنویسیدر درك همها آن هاي فکري کودکان و ناتوانیبا توجه به محدودیت. شده است

ها هر یک از این داستان گردد وحذف است، هاي دیگر آورده شده هایی که در خالل داستانانهمین پیرنگ ساده حفظ شده و داست
  .جداگانه بازنویسی شوند

آورده شده » اغی که در باالي درختی خانه داشتز«در خالل حکایت » خوار و خرچنگاهیم«به عنوان مثال در متن زیر، حکایت 
  :دیگر بازنویسی شده استاین دو داستان به صورت جدا و مستقل از یکاست اما در بازنویسی این بخش از کلیله، 

اند که زاغی در کوه بر باالي درختی خانه داشت، و در آن حوالی سوراخ ماري بود، هر گاه که زاغ بچه بیرون آوردي مار وردهآ«
ي این از بالاندیشم که خود را می: فتچون از حد بگذشت و زاغ درماند شکایت آن بر شگال که دوست وي بود بکرد و گ. بخوردي

خواهم که چون مار در خواب شود می: به چه طریق قدم در این کار خواهی نهاد؟ گفت: شگال پرسید که. ظالم جان شکر باز رهانم
یر بابت این تدب: شگال گفت. ي دل من از قصد او ایمن گردد یوهمهاي جهان بینش برکنم، تا در مستقبل نور دیده و ناگاه چشم

پا زینهار تا چون ماهی خوار نکنی که در هالك پنج ؛ و خردمندان نیست، چه خردمند قصد دشمن بر وجهی کند که دران خطر نباشد
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خواري بر لب آبی وطن ساخته بود، و به قدر اند که ماهیآورده: چگونه؟ گفت: زاغ گفت. یک سعی پیوست، جان عزیز به باد داد
: با خود گفت. چون ضعف پیري بدو راه یافت از شکار باز ماند. گذاشتروزگاري در خصب و نعمت می گرفتی وحاجت ماهی می

گیري تواند مردي یا دستدریغا عمر که عنان گشاده رفت و از وي جز تجربت و ممارست عوضی به دست نیامد که در وقت پیري پاي
  ».حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام معیشتست از این وجه باید ساختام، بر امروز بناي کار خود، چون از قوت بازمانده. بود

چگونه : گفت. بینمترا غمناك می: پایک از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفتپنج. پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست
کرد، و مرا بدان سد روزگار کرانه می گرفتمی و بدانمن آن بود که هر روز یگان دوگان ماهی میت غمناك نباشم، که مادت معیش

الن جاي ف«: گفت کهدیگر میگذشتند و با یکافتاد؟ و امروز دو صیاد از اینجا میتر نمیبود و در ماهی نقصان بیشرمقی حاصل می
داشت و بر رنج گرسنگی  اگر حال بر این جمله باشد مرا دل از جان برباید؛ و »مها آری ینبدتر است چون از ایشان بپردازیم روي بیش

  .بل تلخی مرگ دل بنهاد
، و ما با تو مشورت می: یک برفت و جمله ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتندپا پنج  ستَشار مؤتَمنٌ کنیم و الم

بقاي ذات ؛ و ن بدو بازگرددو دشمن چیزي پرسد شرط نصیحت فرو نگذارد خاصه در کاري که نفع آز چه ار خردمند در مشورت اگ
با صیاد مقاومت صورت نبندد، و من دران اشارتی نتوانم : خوار گفتدر کار ما چه صواب بینی؟ ماهی. تو به دوام تناسل ما متعلق است

ازتر از صبح صادق،  یهگردرتر از دانم که آبش به صفا پردهگیري میلکن در این نزدیکی آب. کرد ي ریگ  دانهي عاشق است و غم
  ي ماهی از فراز آن بتوان دید یضهبدر قعر آن بتوان شمرد و 

کاً ب ت لَها حبد با أَ ا الصته لَ إِذا ع  ک مالیبلُغُ الس
ور غایتَه حصاالم.  

ینَ ا مثلَ الجواشنِ مصقُوالً حواشیه   ماب عدبل
                                             .اقاصیها ودانیه

 
معونت و مظاهرت تو نیکو رأییست، لکن نقل بی: گفتند. اگر بدان تحویل توانید کرد در امن و راحت و خصب و فراغت افتید

ها تحمل بسیار تضرع نمودند و منّت. دریغ ندارم اما مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند فرصت فایت شود: گفت. ممکن نیست
دیگران در آن تحویل تعجیل و ؛ و هر روز چند ماهی ببردي و بر باالئی که در آن حوالی بود بخورديکردند تا بران قرار داد که 

نگریست و به زبان کردند، و خود به چشم عبرت در سهو و غفلت ایشان میدستی و مسابقت میدیگر پیشنمودند و با یکمسارعت می
  .لئیم ظُفُر و بد گوهر اعتماد روا دارد سزاي او اینست یۀ دشمن فریفته شود و برالهر که به : گفت کهمی وعظت

پشت گرفت و روي بدان باال نهاد که ر خوار او را بماهی. یک هم خواست که تحویل کندپا چون روزها بران گذشت پنج 
ند چون دشمن را در اندیشید که خردم. پایک از دور استخوان ماهی دید بسیار، دانست که حال چیستچون پنج. خوابگاه ماهیان بود

مقام خطر بدید و قصد او در جان خود مشاهدت کرد اگر کوشش فروگذارد در خون خویش سعی کرده باشد؛ و چون بکوشید اگر 
 پیروز آید نام گیرد، و اگر به خالف آن کاري اتفاق افتد باري کرم و حمیت و مردانگی و شجاعت او مطعون نگردد، و با سعادت

چنان که بیهوش از هوا  فشرد یبخوار افگند و حلق او محکم پس خویشتن بر گردن ماهی. مجاهدت فراهم آید شهادت او را ثوابِ
  .به زیارت مالک رفت سر درآمد و یک

پایک سر خویش گرفت و پاي در راه نهاد تا به نزدیک بقیت ماهیان آمد، و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت پنج
  خوار را عمر تازه شمردندهمگنان شاد گشتند و وفات ماهی. اعالم داد و از صورت حال

دوِّ یاهحو إِنَّ  ع عدب رء مرا شربتی از ه ي الم
  .لپس بدسگا

ثیرُ   کَ تر از بود خوش و إِن کانَ یوماً واحداً لَ
  .لعمر هفتاد سا

لکن من ترا وجهی نمایم که اگر بر آن کار . کرده استو این مثل بدان آوردم که بسیار کس به کید و حیلت خویشتن را هالك 
. از اشارت دوستان نتوان گذشت و راي خردمندان را خالف نتوان کرد: زاغ گفت. توانا گردي سبب بقاي تو و موجب هالك مار باشد

اي گشاده افگنی ر بر پیرایهاندازي تا نظها و صحراها چشم مینماید که در اوج هوا پروازي کنی و در بامصواب آن می: شگال گفت
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چون نزدیک مار رسی . روي چنان که از چشم مردمان غایب نگرديفرود آئی و آن را برداري و هموارتر می. که ربودن آن میسر باشد
ی نهاد زنی را زاغ روي به آبادان. بر وي اندازي تا مردمان که در طلب پیرایه آمده باشند نخست تو را باز رهانند آن گاه پیرایه بردارند

مردمان که . ي بام نهاده و خود به طهارت مشغول گشته؛ در ربود و بر آن ترتیب که شگال گفته بود بر مار انداخت گوشهدید پیرایه بر 
  .در پی زاغ بودند در حال سر مار بکوفتند و زاغ باز رست

  )86 -81: 1384نشی، م( .دقوت ممکن نباشاین مثل بدان آوردم تا بدانی که آن چه به حیلت توان کرد به : دمنه گفت
  :به صورت مستقل بازنویسی شده است» اغی که بر باالي درختی خانه داشتز«در زیر حکایت اصلی یعنی حکایت 

این کالغ نزدیک یک . کالغ ساده دل و مهربان، مار خوش خط و خال اما ستمکار. وزي بود و روزگاري، کالغی بود و مارير«
کالغ هر وقت تخمی . کرداز بداقبالی کالغ، مار ستمکار زیر همان درخت در سوراخی زندگی می. تی خانه داشتجنگل و روي درخ

شد اش دور میچون همین که از النه. لرزیدشد و از طرفی تنش میآمد از یک طرف خوشحال میاش به دنیا میگذاشت یا جوجهمی
  ».خوردرا میاش رفت و جوجهمار خال خالی از درخت باال می

رود گشت دید مار دارد از درخت پایین میاش برمیاما یک روز که به النه. خوردهایش را میدانست مار جوجهاوایل کالغ نمی
. اش را خورده بوداما کار از کار گذشته بود و مار جوجه. آن روز هم کالغ به سرعت پرواز کرد. همان جا بود که همه چیز را فهمید

مار بیرون آمد و خواست »  ؟!امي مار ستمکار مگر من چه بدي در حق تو کردها«: قار کنان جلوي سوراخ مار رفت و گفت کالغ قار
  .اما کالغ فرار کرد. به او هم حمله کند

براي همین فکر کرد که . اش را هم از دست بدهدخواست این جوجهحاال دوباره کالغ صاحب یک جوجه شده بود اما دیگر نمی
  .او با شغال حسابی درد دل کرد. اش را برداشت و رفت پیش شغال که دوستش بودپس جوجه. تر است با مار بجنگدهب

-ام را یک جاي امن میوجهج«: کالغ گفت» خواهی چکار کنی؟ حاال می. انگیزي دوست منجب داستان غمع«: شغال گفت

  .»دباید فکر بکري کر. دهیاین طور خودت را به کشتن می. بی نیستکر خوف«: شغال گفت .»مجنگ یمروم با مار گذارم بعد می
: شغال گفت» ! میرمشوم یا میخواهم، با مار بجنگم یا پیروز میام که فقط مین هیچ فکري ندارم آن قدر عصبانیم«: کالغ گفت

ي شغال را سبک سنگین  نقشههم بودند و آن دو ساعتی پهلوي  .»مخوب گوش کن تا برایت بگوی. اي دارممن یک نقشه. شتباه نکنا«
  .کردند

زنی داشت رخت . روي پشت بامی نشست و حیاط را خوب نگاه کرد. ها یک آبادي دیدروز بعد کالغ پرواز کرد و همان نزدیکی
قار قار صدا کالغ آرام پرواز کرد، انگشتر زن را به نوکش گرفت و . ي حوض گذاشته بود لبهزن انگشترش را روي . شستو لباس می

  .کرد
  .زن تا انگشترش را به نوك کالغ دید جیغ بلندي کشید و شوهر و برادرش را صدا زد

 !آهاي به دادم برسید انگشتر جواهرم را کالغ برد

ها خستگی در نشست تا آنحتی گاهی جایی می. کردکالغ آرام پرواز می. زن و مردها با چوب و چماق به دنبال کالغ افتادند
بعد شروع . وقتی نزدیک شدند کالغ انگشتر را درست جلوي سوراخ مار انداخت. ها را کشاند تا پاي درختباري، کالغ آن. کنند

اما . ي مرا هم بخور که خیالم راحت شود جوجههاي مار خوش خط و خال بیا بیرون و آخرین آ«: کالغ گفت. کرد به قار قار کردن
   .»شباهایم نداشته دیگر کاري به من و جوجه

  .»تمدم؛ آمدم جانم به قربانآ«: مار که توي سوراخ بود، فیش فیش کنان گفت
مار تا از سوراخ درآمد، زن جیغ . اي و چهار چشمی منتظر شدکالغ پرید روي شاخه. از آن طرف زن و مردها از راه رسیدند«
. مار که غافلگیر شده بود؛ با سرعت فرار کرد! بزن کی نزنحال . مردها هم امانش ندادند، و با چوب و چماق به جان مار افتادند. کشید

ها آن قدر مار را دنبال کردند تا این که باالخره خودش را آن. زن انگشترش را برداشت و به همراه شوهر و برادرش به دنبال مار افتادند
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اش زندگی د و به خوبی و شادي با جوجهاش را به خانه برگردانکالغ با خوشحالی جوجه. توي رودخانه انداخت و گم و گور شد
  )، چ12 -2: 1388ناهی آذر، پ( .»دکر

ي کامل رشد خود را طی نکرده هاي فکري کودك نسبت به بزرگساالن محدود بوده و هنوز دورهذهن و توانائیبا توجه به این که 
بهتر بنابراین  )16: 1383ك حجازي، . ر. (کنندتوانند رویدادهاي متعدد را در یک زمان واحد درك و دریافت است، کودکان نمی

اي و پیرنگ به پیروي از کلیله و دمنه براساس زمان گاهنامهبراي کودکان هاي بازنویسی شده است زمان رویداد حوادث در داستان
  .ها خطی باشدآن

یر یک نمونه از این حکایات و بازنویسی هاي بازنویسی شده از کلیله و دمنه، این نکته رعایت شده است که در زدر تمامی داستان
  :شودصورت گرفته از آن آورده می

اند که در مرغزاري که نسیم آن بوي بهشت را معطّر کرده بود و عکس آن روي فلک را منور گردانیده، از هر شاخی هزار وردهآ«
  »ندر هر ستاره هزار سپهر حیرا وستاره تابان 

نها کَوکَبم الشَّمس کقٌ یضاح رِ سحاب  شَ
بخار چشم هوا و ا گویی یاقوت ریخته بر مین

  .نبخورِ روي زمی

بت مکتَهِلُ   زر بِعمیمِ النَّ نسیم گویی  مؤَ
ي باغ است  یهداز چشم ر شنگرف بیخت بر زنگا

                                                                    .ري خا بچهو روي 
ص بودا ود که همه به سبب چروحوش بسیار ب روزي . خور و آب در خصب و راحت بودند، لکن به مجاورت شیر آن همه منغّ

توانی شکست و ما تو هر روز پس از رنج بسیار و مشقّت فراوان از ما یکی شکار می: گفتند .دفراهم آمدند و جمله نزدیک شیر رفتن
اگر تعرّض خویش از . ایم که ترا دران فراغت و ما را امن و راحت باشداندیشیده اکنون چیزي. پیوسته در بال و تو در تگاپوي و طلب

ف یکی شکاري پیش ملک فرستیم یاران . یک روز قرعه بر خرگوش آمد. شیر بدان رضا داد و مدتی برآمد. ما زایل کنی هر روز موظّ
او ساعتی توقّف . مضایقتی نیست: گفتند. خوار باز رهانموناگر در فرستادن من توقّفی کنید من شما را از جور این جبار خ: را گفت

تنگ یافت آتش گرسنگی او را بر باد تند شیر را دل. کرد تا وقت چاشت شیر بگذشت، پس آهسته نرم نرم روي به سوي شیر نهاد
- نقض عهد را در خاك می نشانده بود و فروغ خشم در حرکات و سکنات وي پدید آمده، چنان که آب دهان او خشک ایستاده بود و

  .جست
آیی و حال وحوش چیست؟ گفت در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند، در راه از کجا می: خرگوش را بدید، آواز داد که

تر، که ین شکارگاه و صید آن به من أولیا«، التفات ننمود و جفاها راند و گفت »ین چاشت ملک استا«: شیري از من بستد، من گفتم
  .او را به من نماي: شیر بخاست و گفت. من بشتافتم تا ملک را خبر کنم .»توکت من زیادت اسقوت و ش

ي  چهرهها بنمودي و اوصاف اي شک و یقین صورتخرگوش پیش ایستاد و او را به سر چاهی بزرگ برد که صفاي آن چون آینه
  هر یک برشمردي

ی القَذا نم علَ د تَ فو    .ةجموم قَ صاةِو یظهِرُ صرَّ الحها س.                                                          

شیر او را در بر گرفت و به چاه فرو نگریست، . ترسم، اگر ملک مرا در بر گیرد او را نمایمو گفت در این چاهست و من از وي می
خوار و جان مردار به مالک ند و غوطی خورد و نفس خونخیال خود و از آن خرگوش بدید، او را بگذاشت و خود را در چاه افگ

  .سپرد
او را غوطی دادم که چون گنج قارون : وحوش از صورت حال و کیفیت کار شیر پرسیدند، گفت. خرگوش به سالمت باز رفت

  :وِرد ساختندهمه بر مرکب شادمانگی سوار گشتند و در مرغزار امن و راحت جوالنی نمودند، و این بیت را . خاك خورد شد
ماتلمهنٌ لفَاکُلُّ ر ت بِهم أَشم اهللاِ لَ داةِ    .والع وتري م یاةِ أَن تَ ن طیبِ الحنَّ منشی، م(. لک

1384 :86- 88(                                                       
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ها شیري هر روز به آن. کردندیگر زندگی میهاي ددر دشت سرسبزي تعداد زیادي آهو و خرگوش و گورخر و گوزن و حیوان«
  ».خوردکشت و میگرفت و میها را میبرد و یکی از آنحمله می
ها هر روز یک حیوان را برایش ها حمله نکند و آنها از دست شیر خیلی ناراحت بودند و سرانجام به شیر پیام دادند که به آنآن

  .شدي شیر می طعمهافتاد کشیدند و قرعه به نام هر حیوانی میا هم هر روز قرعه میهشیر پذیرفت و حیوان. بفرستند تا بخورد
  .خرگوش از دوستانش خداحافظی کرد و به سوي جایگاه شیر رفت. چند روزي گذشت و یک روز قرعه به نام خرگوش افتاد
شیر که موقع غذایش گذشته . ي شیر رساند نهالبعد بلند شد و خودش را به . اما در میان راه نشست تا موقع غذا خوردن شیر گذشت

  چرا دیر کردي؟! خرگوش احمق: و خیلی گرسنه و خشمگین بود، فریاد زد
خرگوش دیگري هم با من بود و قرار بود او هم مثل من، غذاي امروز شما باشد، اما ! من گناهی ندارم قربان: خرگوش پاسخ داد

کدام شیر جرأت کرد تا : اي زد و گفتشیر از خشم نعره. ذاي شما هستیم، توجهی نکردشیر دیگري او را گرفت و هر چه گفتیم ما غ
  !غذاي مرا بگیرد؟ زود او را به من نشان بده
  .اش آب داشت، رسیدنداي بعد به سر چاهی که تا نیمهخرگوش و شیر به راه افتادند و لحظه

! ي چاه نزدیک شوم لبهترسم به من می! در این چاه منزل دارد آن شیري که غذاي شما را دزدیده! قربان: خرگوش به شیر گفت
  !شما مرا بغل کنید تا آن شیر را به شما نشان بدهم

خرگوش ! نگاه کنید! خودش است قربان: شیر، خرگوش را بغل کرد و به سر چاه رفت و خرگوش توي چاه را نشان داد و گفت
  !شما را هم با خود دارد

د و عکس خودش را با خرگوش که در بغلش بود، در آب دید و خیال کرد که شیر دیگري است که شیر سرش را توي چاه بر
  .غذایش را گرفته است

  .اي چند در آب دست و پا زد و بعد خفه شدلحظه! اي زد و توي چاه پریدفوري خرگوش را بر زمین گذاشت و نعره
: 1388حیایی، ا( .دها هم شاد شدنها داد و آنرا به آن خرگوش خوشحال و خندان، پیش دوستانش برگشت و خبر مرگ شیر

349- 350(  
فهرست  ،دهد، توصیف نشده و راويهایی که عنصر تعلیق را در داستان افزایش میدر بسیاري از حکایات کلیله و دمنه، صحنه. 3

ي درونی بوده و باعث جذب کودك تا پایان هاي کودکان، عنصرباتوجه به اینکه تعلیق در داستان. گونه به ذکر حوادث پرداخته است
و باتوجه به اینکه حکایات کلیله و دمنه آموزشی است و کودکان عمدتاً ) 124: 1388، دهریزي ك گودرزي. ر(شود داستان می

اي زیاد و مکرر ودك پند و اندرزهک«زیرا ها فقط به مسائل تعلیمی پرداخته شده است ندارند، هایی که در آنتمایلی به شنیدن داستان
کودك و حجم داستان اجازه  ي بهتر است تا آنجا که حوصله، )59: 1384عاري نژاد، ش(» دهدرا دوست ندارد و واکنش منفی نشان می

ودك از دیدن، شنیدن و خواندن ک«زیرا  .دهد، بپردازندهایی که هول و وال و تعلیق را در داستان افزایش میدهد به توصیف صحنهمی
  )59: ك همان. ر( .»دبرهاي هیجان انگیز لذت میماجرا

  :دهدي حکایت زیر، هیچ گونه تعلیق و هیجانی به مخاطب دست نمی مطالعهدر هنگام 
م گردانیدند ]سیمرغ[معونت و مظاهرت او ه مرغان ب« وکیل دریا قوت سیمرغ و . قوي دل گشتند و عزیمت بر کین توختن مصم

  )113: 1384منشی، . (»رورت بچگان طیطوي باز دادضه دیگر مرغان بشناخته بود ب
  :اما خواندن متن زیر که بازنویسی همان حکایت باالست، براي مخاطب هیجان انگیز خواهد بود

ساعتی بعد . ها پشت سر سیمرغ به پرواز درآمدند آن. هاي دریایی هم پیمان شدند که در هیچ شرایطی سیمرغ را تنها نگذارندمرغ«
هاي دریایی سیمرغ و مرغ. بزرگی بود که در وسط دریا قرار داشت ي شیطان دریا میان صخره ي یانهآش. شیطان دریا رسیدند ي یانهبه آش

اینجا را باش : ها بیرون آمد و قاه قاه خندید و گفتناگهان شیطان دریا از میان صخره. شروع کردند به بال زدن و سروصدا درآوردن
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هاي مرغ دریایی را پس بده وگرنه هرچه دیدي از چشم خودت گویم جوجهبا زبان خوش می :ریاد زدسیمرغ ف. چقدر مهمان دارم
سیمرغ تا این را  !کنمتان را در یک چشم به هم زدن غرق می ت سیمرغ وگرنه همهبرو پی کارِ« :شیطان دریا خندید و گفت! دیدي

ریایی جیغ کشان دور سر شیطان دریا پرواز کردند و دهاي مرغ! »نوبت شماست، خودتان را نشان بدهید«: ها گفتشنید به مرغ
در این هنگام سیمرغ جیغ بلندي . زدچرخید و توي آب مشت میشیطان دریا که گیج شده بود دور خودش می .چرخیدند و چرخیدند

شیطان که دید هوا پس است، . کردهایش شیطان را زخمی هایی دریایی عقب رفتند و سیمرغ با چنگالمرغ. کشید و ناگهان حمله کرد
  .)، ج11 -7: 1388 ،پناهی آذر. (»خواست به عمق دریا فرار کند اما سیمرغ غرقش کرد

در زیرا کودکان . کندها کمک میتر شدن پیرنگ داستانها به قويبیان علت اتفاقات داستان از زبان راوي یا یکی از شخصیت. 4
عاري نژاد، ش( .براي هر معلولی به دنبال علتی روشن و قابل قبول هستندمعلول را درك کنند و  ي علت و رابطهتوانند این دوران می

1388 :373.(  
  :اي نشده استاشاره» اهدز«به قتل » یود«در حکایت زیر، به علت اقدام 

  .)215: 1384منشی، . ( »…روم تا فرصتی یابم و او را بکشمدیو، بر اثر زاهد می: تو کیستی؟ گفت: دزد از و پرسید که«
  :شودپرسیده و به این وسیله مخاطب از علت این امر آگاه می» یود«را از ) هرابم(» اهدز«دلیل کشتن » زدد«اما در بازنویسی آن 

-یعنی می« :دزد ترسید و گفت! »خواهم جان خودش را بگیرمکاري به کارش ندارم فقط می. منم دیوم«: دیو خندید و گفت«

ما دیوها . چون آدم خوبی است«: دیو گفت »؟!چرا«: دزد پرسید. دیو با لبخند زشتی سرش را تکان داد »ل؟ ا!کشیخواهی او را ب
  ).5: 1388پناهی آذر، (»  .»دورخهم میبحالمان از هرچه آدم خوب است 

  :اي نشده استاشاره» وباهر«به » رخ«در حکایت زیر نیز به علت اعتماد 
 ]خر[بینم؟ موجب چیست که ترا الغر و نزار و رنجور می: آنگه گفت. او راه مفاوضت گشاده گردانید روباه نزدیک خر رفت و با«
  )254: 1384منشی، . (»دفرمایاین گازر بر تواتر مرا کار می: گفت

  :، نادانی وي بیان شده است»وباهر«به » الغا«اما در بازنویسی آن دلیل اعتماد 
دهد؟ االغ که از روي نادانی باور قدر ضعیف و الغر هستی مگر صاحب تو به تو غذاي کافی نمیینچرا ا: از االغ پرسید ]روباه[« 

  )، ب7 -6: 1388عیدي، . (»کرده بود روباه یک دوست واقعی او است، شروع کرد به درد دل گفتن
به بیان دیگر توصیف حالت . شود کودك بهتر در فضاي داستان قرار گیردایجاد مقدمه در بازنویسی حکایات که باعث می. 5

به این ترتیب کودك بیشتر در جریان داستان قرار گرفته و با مواجهه نشدن ناگهانی با . حوادث ي یکبارهتعادل اولیه و ذکر نکردن 
  .شودحادثه، دچار سردرگمی نمی

  :ي اصلی بیان شده است حادثهدر حکایت زیر از همان ابتدا، 
. »هرگاه زاغ بچه آوردي مار بخوردي. ر باالي درختی خانه داشت، و در آن حوالی سوراخ ماري بوداند که زاغی در کوه بآورده«

  .)81 :1384منشی، (
  :کندي کاملی است که کودك را به آهستگی وارد جریان داستان می مقدمهاما در بازنویسی آن، داستان داراي 

  به نام آن خدایی که
  ندارد هیچ همتایی
  دنیاست که با او هرچه در

  پر از عشق است و زیبایی
  

  کالغی و کالغی بود
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  یکی ماده، یکی هم نر
  بهاري آمد و با هم

  ها زن و شوهرشدند آن
  

  براي زندگی کردن
  به هم با عشق، دل دادند
  و کم کم توي آن صحرا

  به فکر النه افتادند
  

  قرار این شد که یک النه
  بسازند آن دو تا از چوب

  درختی یافتند و داشت
  براي النه جایی خوب

  
  وب ریزچیکی پوشال و 

  آورداز آن اطراف می 
  ها رایکی با دقت آن

  کردبه روي هم بنا می
  

  کالغ نر نشست از کاه
  گلیمی نرم و زیبا ساخت

  کالغ ماده را بوسید
  و آن را زیر او انداخت

  
  چه زیبا بود آن النه

  به روي تک درخت پیر
  نه زیر باد و باران بود

  کوچک و دلگیر نه خیلی
  

  در آن شد زندگی برپا
  پر از عشقی صمیمانه

  زن النه، گلی زیبا
  و شوهر مثل پروانه
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  گذشت و چند روزي بعد
  به فکر بچه افتادند
  ها دادخدا تخمی به آن

  ها دل به او دادندو آن 
  

  کالغ ماده روي تخم
  نشست و ماند در النه 

  کالغ نر پرید و رفت
  کند پیدا کمی دانه

  
  الغ ماده تنها بودک

  که یک مار بزرگ آمد
  پرید از النه با وحشت
  به سوي آسمان پر زد

  
  انصافخزید آن مار بی

  به سوي تخم در النه
  و آن را با دهان برداشت
  )، ت7 -2: 1387کشاورز، . (شکست و خورد دیوانه

  
  شخصیت و شخصیت پردازي
-فراد حاضر در داستان را شخصیت میا«این . نیازمند حضور افرادي استداد حوادث در آن،  هر داستانی براي شکل گرفتن و رخ

توان گفت می. ها عمل داستانی اتفاق نیفتاده و داستان به وجود نخواهد آمدکه بدون وجود آن) 24: 1388ودرزي دهریزي، گ(» نامند
، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علت ي عوامل دیگر یهکل. چرخدامل شخصیت، محوري است که تمامیت قصه بر مدار آن میع«

ها در داستان تقریباً همه کاره بوده به عبارت دیگر شخصیت) 242: 1372براهنی، . (»کنندوجودي خود را از عامل شخصیت کسب می
  )50: 1381عبداللهیان،  ك .ر(. یابدها به وجود آمده و مفهوم میو هر آن چه در داستان حضور دارد به خاطر آن

هاي بازنویسی شده از این با توجه به ضعیف بودن شخصیت پردازي در حکایات کلیله و دمنه براي جبران این کمبود در داستان
  :ها موارد زیر مورد توجه بازنویسان قرار گیردحکایات، بهتر است در بازنویسی

. هاي اصلی داستان، کودکان باشندآمده و شخصیتبازنویسی شده تا حد امکان پایین  يها ها در داستانشخصیت هتر است سنّب -1
به این ترتیب کودك با یافتن وجه اشتراك بین  .شودهاي داستان میتر کودك با شخصیتاین عامل باعث هم ذات پنداري بیش

به آن را  ها به دست آورده و بینش الزم نسبتها، شناخت بهتري نسبت به آن حالتها و مشکالت شخصیتمنديها، تواناحساس
 ).44: 1383ك پریرخ، . ر(. توانند به حل آن بپردازدکسب کرده و در صورت بروز مشکل می

شود اي نشده است و از توضیحات داستان مشخص میاشاره هابه سنّ آن »سه ماهی که در آبگیري بودند«استان به عنوان مثال در د
  :سال هستندها بزرگکه ماهی
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از قضا روزي دو صیاد بران . سه ماهی بود، دو حازم و یک عاجز] ز راه دور و از تعرّض گذریان مصونا[ي اند که در آبگیروردهآ«
  ).91: 1384نشی، م( .»دبگذشتن

  :شودنام برده می »هابچه ماهی«ها با عنوان از ماهی ،اما در بازنویسی این داستان
تهمتن . (»کردندرفتند و در کنار مادر و پدرشان استراحت میآب میشدند به زیر ها وقتی از بازي و شیطنت خسته میبچه ماهی«

  .)2: 1378زاده، 
از  یکها، هر بهتر مخاطبان با آن ي تر و برقراري رابطهبهتر است براي شخصیت بخشی بیشتر به اشخاص داستانی، شناخت آسان

  .ودها اشاره نشاشخاص داستانی داراي نام خاصی شده و با اسامی عام به آن
  :اندنام برده شده »سیاح«و  »زرگر«هاي عام در کلیله و دمنه با عنوان »زرگر و سیاح«هاي اصلی داستان شخصیت براي مثال

اي و ماري دران افتادند، و بر اثر ایشان اند که جماعتی از صیادان در بیابانی از براي دد چاهی فرو بردند، ببري و بوزنهآورده«
روزها بر آن قرار بماندند تا یک روز سیاحی بریشان ؛ و مضبوط گشت؛ و ایشان از رنج خود به ایذاي او نرسیدند زرگري هم بدان دام

  ).402: 1384نشی، م( .»تگذش
  :اندمعرفی شده »بهرام جهانگرد«و  »ایلخان«هاي خاص اما در بازنویسی آن با نام

یک روز مرد . پوشاندند تا حیوانات داخل آن بیفتندروي آن را میکندند و هاي عمیقی میهاي قدیم صیادان گودالدر زمان«
او . اي بعد مرد جوانی باالي گودال ایستادلحظه... هاکه اتفاقاً افتاد توي یکی از این گودال گذشتزرگري به نام ایلخان از جنگلی می

، 2: 1388، ذرآپناهی ( »من بهرام جهانگردم«: جوان گفت» و کی هستی؟ت«: ببر پرسید. ها بیرون آمدندحیوان. ها انداختطنابی براي آن
  .)الف

  :اندنام برده شده »ادهم«و » رن«با عناوین عام » طیطوي و وکیل دریا« حکایتطیطوي نر و ماده در 
ي خوانند، و یک جفت از آن در ساحل بودنديآورده« ز آمد چون وقت بیضه فرا. اند که نوعی است از مرغان آب که آن را طیطو

 .»دنماید، بیضه بباید نهااینجا جاي خوش است و حالی تحویل صواب نمی: نر گفت. جائی باید طلبید که بیضه نهاده آید: ماده گفت
  )110: 1384نشی، م(

  :اندبه مخاطب معرفی شده »نازپري«و  »شاه پري«در بازنویسی آن اسامی خاص اما 
پناهی آذر، ( »مشاه پري باید زود فکري بکنی«: او به شوهرش گفت. ایش خوابیده بودهمرغ ماده که اسمش نازپري بود روي تخم«  
  ).، ج2: 1388

ها هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم به کودك شناسانده بهتر است شخصیت پردازي اشخاص داستانی بیشتر شده و شخصیت
  .کندشناخت بهتر او از اشخاص داستانی میها به صورت مستقیم به کودك، کمک بسیاري به معرفی شخصیت. شوند
  :هیچ توضیحی آورده نشده است» اخهب«در مثال زیر، در رابطه با شخصیت   
نشی، م( .»داند که در آبگیري دو بط و یکی باخه ساکن بودند و میان ایشان به حکم مجاورت دوستی و مصادقت افتاده بووردهآ«
1384 :110(  
  :به طور کامل به خواننده معرفی شده است» ك پشتال«ت اما در بازنویسی آن شخصی  
  ن برکه با آب کمشآ«

  جایی قشنگ و خوب بود
  در ساحل نمناك آن
  نیزارهایی خوب بود
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  کرد آن جا زندگیمی
  یک الك پشت خوش زبان

  اما فقط پر حرف بود
  در گفت و گو با دیگران

  
  گاهی اگر یک رهگذر
  از او سؤالی ساده داشت

  الك خود توي زبان و
  صد تا جواب آماده داشت

  
  شد با خودشتنها که می

  زد زیر لبهی حرف می
ک تا این که او شد کم کَم  

  حاضر جواب و بی ادب
  

  هایی خوب داشتهمسایه
  اما همه دلخور از او

  در برکه دیگر هیچ کس
  شد رو به روبا او نمی

  
  تنها دو تا اردك هنوز

  بودند با او مهربان
  اردك کسیجز این دو تا 

  )، الف4 -2: 1387شاورز، ک( .»نشد هم زبابا او نمی
  :ها پرداخته شده استبه معرفی شخصیت ماهی» اجزع«و » ازمح«هم چنین در حکایت زیر تنها با دو صفت 

دو صیاد از قضا روزي . سه ماهی بود، دو حازم و یک عاجز] ز راه دور و از تعرّض گذریان مصونا[اند که در آبگیري وردهآ«  
  )91: 1384نشی، م( .»دبران بگذشتن

  :ها را به مخاطب معرفی کرده استاما در بازنویسی آن بازنویس به طور کامل شخصیت ماهی 
آمدند ها هر روز صبح به باالي آب میآن. هاي کوچک و بزرگ سه تا ماهی بازیگوش بودندر این برکه از میان آن همه ماهید«  

... کردندنرم و لطیفشان به حیوانات دیگر که البالي درختان نزدیک برکه مشغول بازي و استراحت بودند سالم میو با تکان دادن بدن 
هاي مادرش او همیشه به حرف. کرد اما بسیار دانا و هوشیار بودها بازیگوشی میهاي کوچولو با اینکه مثل تمام بچهیکی از این ماهی
تر از او، هم خیلی عاقل و هوشیار بود و هم اینکه برادر کوچک. دادگفت با دقت انجام میمی داد و هر چه که مادرشخوب گوش می
کرد کاري درست است زود آن را داد و هر وقت که فکر میگفت تند و سریع انجام میاو هر کاري که مادرش می. بسیار زرنگ بود

ي کارهایش  دربارهها خیلی تنبل بود و اصالً ترین برادر آنولی کوچک. گذاشتداد و هیچ وقت کار امروز را به فردا نمیانجام می
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همتن ت(» دادو مرتب به دنبال بازي و شیطنت بودها گوش نمیهاي آنزدند به حرفکرد و هر وقت مامان یا بابا به او حرفی میفکر نمی
  ).5 -1: 1378زاده، 
  .ها نقشی واگذار نمایدهاي جدیدي آفریده و به هر یک از آنتان، شخصیتتواند براي پردازش و پیشبرد بهتر داسبازنویس می. 4

  :هاي حاضر در داستان هستندشخصیت» زدد«و » یود«، »اهدز«به عنوان مثال در حکایت زیر، تنها 
خانه رفت و گاو زاهد در . شبانگاهی آنجا رسیدند. ي او رفتند یهزاوبه مرافقت یکدیگر در عقب زاهد به ] یو و دزدد[س هر دو پ«

اگر دیو پیش از بردن گاو دست به کشتن او کند باشد که : دزد اندیشید که. را ببست و تیمار علف بداشت و به استراحتی پرداخت
اگر دزد گاو بیرون برد و درها باز شود زاهد از : دیو گفت؛ و بیدار شود و آوازي دهد، مردمان درآیند و گاو بردن ممکن نگردد

توقف : دزد جواب داد که. مهلتی ده تا من نخست مرد را بکشم، وانگاه تو گاو را ببر: دزد را گفت. ، کشتن صورت نبنددخواب درآید
دزد زاهد را ؛ و این خالف میان ایشان قایم گشت و به مجادله کشید. تر تا من گاو بیرون برم، پس او را هالك کنیاز جهت تو اولی

زاهد بیدار شد و مردمان درآمدند و ایشان . ببرددزد گاو می: دیو هم بانگ کرد که؛ و را بخواهد کشتاینجا دیویست و ت: آواز داد که
  ).215: 1384نشی، م( .»دهر دو بگریختن

  :اندهایی فرعی به این داستان اضافه شدهبه عنوان شخصیت» ن و فرزندان مهرابز«اما در بازنویسی آن 
کمی که گذشت دیو . اشکمی علوفه و آب جلویش گذاشت و برگشت پیش زن و بچه. ستاش بهراب گاو را برد و در طویلهم«

  .تا هوا حسابی تاریک شودد ي مهراب پنهان شدن خانهو دزد روي پشت بام 
  .اش شام را خوردندمهراب و خانواده

ن دو آن قدر با هم جر و بحث آ. القصه؛ نه دزد کوتاه آمد نه دیو... بعد کمی گل گفتند و گل شنیدند و دست آخر خوابیدند
ي ما دارند  خانههراب مثل این که دزد آمده انگار چند نفر روي پشت بام م«: کردند تا این که زن مهراب از خواب بیدار شد و گفت

 -6 :1388ناهی آذر، پ( .»طفانوسش را روشن کرد و دوید توي حیا. اش را از کنار دیوار برداشتمهراب چوب دستی .»دزننحرف می
  ).، ت8

  :حضور دارند» خواررغ ماهیم«و » یکپا نج پ«، »اهیانم«فقط » خوار و خرچنگرغ ماهیم«در بخش زیر از حکایت 
، و ما با تو مشورت می: پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتندنجپ« در ... کنیمالمستشار مؤتُمنٌ

  ) .83: 1384نشی، م(» با صیاد مقاومت صورت نبندد، و من در آن اشارتی نتوانم کرد: خوار گفتماهیکار ما چه صواب بینی؟ 
  :ها اضافه شده استهم به جمع ماهی» اهی پیرم«اما در بازنویسی،   
  .تسپس فوراً رفت پیش ماهی پیر و ماجراي ماهیگیران را براي او گف .»نمی صبر کک«: رچنگ تا این را شنید گفتخ«  

ها ماهی .»دکنم پلیکان بتواند ما را از این بدبختی نجات بدهن فکر میم«: هاي برکه را جمع کرد و گفتي ماهی همهماهی پیر 
رست است اما این جا برکه است و اگر آن دو ماهیگیر پیدایشان بشود با چند بار د«: ماهی پیر گفت» ! ما او دشمن واقعی ماستا«: گفتند

  ).، ب5 -4: 1388پناهی آذر، ( »متوانیم زندگی کنیاما اگر پلیکان ما را ببرد می. کنندي ما را شکار می ههمتور انداختن 
هایی هاي قدیمی و ناآشنا براي کودك به ناماز نام) که در حکایت داراي نام خاص باشند در صورتی(ها تغییر نام شخصیت. 5

  .امروزي و آشناتر
نام  »مطوقه«و تبدیل » موش موشک«به  »دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو«حکایت نام موش  »زبرا«تبدیل  به عنوان مثال

  :از این حکایت در بازنویسی» وقیط«به  -رسدکه تلفظ آن نیز براي کودك دشوار به نظر می -رییس کبوتران
قه به مسکن موش رسید و« آن موش را زبرا نام بود؛ و ه داشتند و جمله بنشستندفرمان او نگا. کبوتران را فرمود که فرود آیید. مطو «

  ) .160 -159: 1384نشی، م(
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. کندها یکی از دوستان من که موش باهوشی است و موش موشک نام دارد، زندگی میوقی به دوستانش گفت در این نزدیکیط«
  ).پ، 12: 1388عیدي، س(» ود و پاره کندخواهیم که او بندهاي ما را بجرویم و از او میي او می النهما با هم به در 

ها داراي شخصیتی ایستا نبوده و در طول داستان دچار تحول شخصیتی شده و هاي منفی حکایات، در بازنویسیبهتر است شخصیت
  .ها ببخشدبازنویس، شخصیتی پویا و در جهت مثبت به آن

  :و ایستا استداراي شخصیتی منفی » خوارماهی«به عنوان مثال در حکایت زیر 
فشرد چنانکه بیهوش از هوا درآمد و یکسر بزیارت  یخویشتن بر گردن ماهی خوار افکند و حلق او محکم ب ]یکپنج پا [پس «

  )85: 1384منشی، . (»مالک رفت
برد و ی میدر ابتدا داراي شخصیتی منفی است اما در پایان داستان به اشتباه خود پ] خواراهیم[» لک لک«اما در بازنویسی آن، 

  :گردددچار تحول شخصیتی در جهت مثبت می
  »گفت و گفت تا این که ]کلک ل[و «

  گذشت از جان خود خرچنگ
  پرید و گردن او را

  گرفت از پشت سر با چنگ
   

  »اي لک لک بدجنس« :و گفت
  تو تسلیم منی حاال

  ام هرگزبدان تا زنده
  افتم از این باالنمی

  
  تسلیم شد لک لک! بله

  »اي خرچنگ«: ن گفتبه شیو
  گلویم پاره شد، ول کن

  شدي پیروز در این جنگ
  

  پشیمانم! غلط کردم
  ز صید و خوردن ماهی

  فقط بگذار برگردم
  براي معذرت خواهی

  
  همین هم شد، از آن باال
  به سوي برکه برگشتند

  تمام ماهیان از آن
  ها باخبر گشتندکلک
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  و لک لک معذرت خواهی
  ز کار نادرستش کرد

  اي خوردن ماهیبه ج
  به سبزیجات روي آورد شد

  
  شد او مانند آن خرچنگ

  میان ماهیان محبوب
  ها مهربانی کردبه آن

  )، ب16 -12 :1387کشاورز، . (»و شد زخم گلویش خوب
  صحنه و صحنه پردازي و فضا

مان و مکانی که در آن عمل داستانی ز«به این . ها براي به نگارش درآمدن به بستري مناسب از زمان و مکان نیاز دارندتمامی داستان
ها ایجاد بستري مناسب براي حداقل کارایی صحنه پردازي در داستان) 449: 1385یرصادقی، م(. »گویندگیرد، صحنه میصورت می

 . داد حوادث استرخ

  :توان به حضور هم زمان دو عامل اشاره کردیکودکان م يهاداستان يدر صحنه پرداز
  .نویسنده يلهه کاربرده شده به وسیواژگان ب. الف
کودکان به کمک واژگان آمده تا کودك را هرچه بیشتر در  يهاتصاویر در داستان به عبارت دیگر. تصاویر صفحات کتاب. ب

 يهابزیرا تصاویر در کتا. است یها با موضوع کتاب مسئله بسیار مهمو وضوح تصاویر و انطباق آن یگویای«. داستان قرار دهند يفضا
  ).78: 1383، يحجاز. (»کودکان در واقع کلید درك مفاهیم هستند

ي آن، در حال و هواي خاصی قرار گرفته و فضایی متناسب با حوادث و  مطالعهي خوانندگان یک داستان هنگام  همههم چنین 
را احاطه کرده و خواننده را تحت ضا، حس و حالی است که کل داستان ف«به عبارت دیگر . کننددادهاي داستان را احساس میروي

توان به صحنه، از جمله عواملی که در ایجاد فضاي یک داستان مؤثر هستند می) 128: 1388ودرزي دهریزي، گ( .»ددهتأثیر قرار می
  ).361: 1383داد،  ك .ر(. توصیف و گفت و گو اشاره کرد

  :هتر است موارد زیر از سوي بازنویسان رعایت شودو دمنه بهاي انجام شده از کلیله براي صحنه پردازي بهتر در بازنویسی
ها و فضاي رخداد حوادث و برقراري ارتباط بیشتر و بهتر کودك با داستان، بازنویسان تا آنجا که تر شدن صحنهبراي امروزي. الف

  :د نظر قرار دهندمموارد زیر را  ها يتوانند در صحنه پرد ازمی
  .ها مشغول استاند یا به ندرت کسی به آنکه در گذشته وجود داشته اما امروزه از بین رفته هاییها و پیشهتغییر شغل

در بازنویسی  »مردي مهربان«از کلیله و دمنه به  »زاهدي که از مریدي گاوي دوشا ستد«در حکایت  »زاهد«تبدیل مرد به عنوان مثال 
  :آن

  ).215: 1384منشی، . (»بردزاهدي از مریدي گاوي دوشا ستد و سوي خانه می«
اش را مهراب یک گاو داشت که از شیر گاو خرج زندگی. کرد که اسمش مهراب بودروزي روزگاري مرد مهربانی زندگی می«

  ).، ت2: 1388پناهی آذر، . (»آورددر می
  .حکایات شده از بازنویسی هايبه داستانابزار و وسائل امروزي  ضافه کردنا

، بازنویس براي زخمی جلوه دادن پاي آهو از »وستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهود«نویسی از حکایت به عنوان مثال در باز
  :اي به آن نشده استاستفاده کرده که در متن اصلی اشاره» ب زرشک سرخآ«
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  کمی آب زرشک سرخ«
  )، ث10: 1387کشاورز، . (»زنیم االنبه پایت می

ها از پوشال بهره برده که در ي کالغ النه، بازنویس براي ساختن »باالي درختی خانه داشتاغی که بر ز«یا در بازنویسی حکایت 
  :متن اصلی و به طور کلی در گذشته چنین چیزي وجود نداشته است

  یکی پوشال و چوب ریز«
  )، ت2: 1387کشاورز، . (»آورداز آن اطراف می
  .شده استها پرداخته میتر به آنو در گذشته کم بودهراد هایی که امروزه بیشتر مورد توجه افبیان کار و فعالیت

که خود این شخصیت هم در بازنویسی  –ها براي مادر ماهی» ه ماهی که در آبگیري بودندس«به عنوان نمونه در بازنویسی حکایت 
ته شده که زنان، امروزه یک سرگرمی تحت عنوان مطالعه کردن، در نظر گرف -هاي این داستان اضافه شده استبه دیگر شخصیت

  :پردازندتر از گذشته به آن میبسیار بیش
  )2: 1379تهمتن زاده، . (»کرد تا چیزهاي جدیدي یاد بگیرداو وقتی بیکار بود مطالعه می. ها خیلی دانا و مهربان بودمادر آن«

  .هاي امروزيبه نام …ها، وسایل و تبدیل نام مکان
  :»هکول«و  »الك پشت«ه ب »توبره«و  »باخه«تبدیل 

  )189: 1384منشی، . (»چون باز آمد باخه را ندید، و بندهاي توبره بریده یافت«
  پس الك پشتم کو؟! عجب«

  )ث، 15: 1387کشاورز، (» چرا کوله شده پاره؟ 
  :»گرگان«به ) نام شهري در حکایت کلیله و دمنه( »بوراخور«تبدیل 

  )402: 1384منشی، . (»شهر بوراخور ي یوستهوهست، پکوطن من در : بوزنه گفت«
  )، الف3: 1388پناهی آذر، . (»کنممن زرگرم و در شهر گرگان زندگی می«: ایلخان گفت«

  :»طوقی«و  »موش موشک«به  »مطوقه«و  »زبرا«تبدیل 
  )160: 1384منشی، (» کیست؟ : زبرا پرسید که! بیرون آي: مطوقه آواز داد که«
  )، پ13: 1388، يسعید. (»ه جویدن بندهاي طوقیموش موشک فوراً شروع کرد ب«

هاي هاي داستانتر براي شخصیتهاي امروزيبه تصویر کشیدن ابزار و وسایل مدرن به جاي ابزار قدیمی و هم چنین پوشش
  .هاي صفحات کتاببازنویسی شده در نقاشی
هم چنین . به پوشش مردان در دوران معاصر است شبیه» وش و کبوترانم«در تصویر زیر از کتاب » کارچیش«براي نمونه، پوشش 

گیرد، فضاي ي کشاورزان قرار می استفادههاي کشاورزي که امروزه مورد وجود تصویري بسیار کوچک و مبهم از یکی از ماشین
  )، پ10: 1388سعیدي،  ك .ر(. هاي امروزي بسیار نزدیک کرده استداستان را به فضاي داستان
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  )10وش و کبوتران، ص م(، )1(ي  شمارهتصویر 

  
  
ك تهمتن زاده، . ر. (تر شدن فضاي داستان شده استنیز باعث امروزي» اهی دانام«وجود عینک و کتاب در تصویر زیر از کتاب   
1378 :2 (  

  
  )2اهی دانا، ص م(، )2(ي  شمارهتصویر 
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موارد زیر از سوي بازنویسان  براي کودکان بهتر است هاي بازنویسی شدهتر براي کتابهاي بهتر و مناسببراي صحنه پردازي. ب
  :مورد توجه قرار گیرد

  .ها اشاره شده استتر جزئیات، کارها و حوادثی که در متن اصلی به صورت گذرا به آنذکر دقیق. 1
  :در حکایت زیر، کارهاي صیاد، فهرست گونه بیان شده است  
  )158 :1384منشی، . (»ت و در کمین نشستصیاد پیش آمد، جال باز کشید و حبه بینداخ«  
  :اما در بازنویسی آن، تمامی اعمال صیاد، به صورت دقیق و جزء به جزء توصیف شده است  
  یک روز دید از دور دست«

  صیادي آمد توي دشت
  یک راست تا پاي درخت
  آمد کمی آن جا نشست

  
  از ترس صیاد آن کالغ

  ساکت نشست و جم نخورد
  یدصیاد هم او را ند

  از بودنش بویی نبرد
  

  صیاد مقداري طناب
  بیرون کشید از توبره

  ها را به همبا دقت آن
  زد گرهبا دست خود می

  
  دامی بزرگ آماده کرد
  خیلی مهارت نیز داشت

  رفت و کمی دور از درخت
  آن دام را در خاك کاشت

  
  یک مشت دانه روي آن
  پاشید و شد کارش تمام
  از جیب خود بندي بلند

  بست آن را به دام آورد و
  

  او یک سر از آن بند را
  پیچید بر انگشت شست

  برگشت و پشت آن درخت
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  ساکت کمین کرد و نشست
  

  وقتی کالغ کنجکاو
  از کار او آگاه شد
  گرم تماشا کردنش

  )، پ4 -1 :1387کشاورز، . (»از توي مخفی گاه شد
  .داد حوادث و کارهازمان دقیق رخ مشخص کردن. 2

که براي کودك قابل » کچندي بودی«ذکر نشده و تنها با عبارت » یاحس«و » وزنهب«ي  دوبارهزمان دقیقی براي دیدار در حکایت زیر 
  :درك نیست، به آن اشاره شده است

  )403: 1384منشی، . (»بوزنه او را در راه بدید. یکچندي بود، سیاح را بدان شهر گذر افتاد«
مشخص » هرامب«و » یمونم«تر است، زمان دقیق دیدار مجدد که براي کودك قابل فهم» دو سال بعد«اما در بازنویسی، با عبارت 

  :شده است
  )الف، 4: 1388پناهی آذر، . (»دو سال بعد بهرام میمون را توي همان جنگل دید«  
  :ده استبه زمان بازگشت صیادان به آبگیر اشاره ش» ون از ایشان بپردازیمچ«در حکایت زیر نیز با عبارت مبهم   
  )83: 1384منشی، (» .»آریم ها ینچون از ایشان بپردازیم روي بد. فالن جاي بیشتر است«: یکی از ایشان گفت«  
  :تعیین شده است» و ماه بعدد«اما در بازنویسی آن، زمان دقیق این اتفاق،   
  قرار ما دو ماه بعد«

  )ب، 4: 1387کشاورز، . (»همین جا پاي این برکه
دهند بی آنکه در این فواصل زمانی صل زمانی بین حوادثی که در متن اصلی پی در پی و بی هیچ توقفی رخ میایجاد فوا. 3

تر داستان براي کودك و نمایش زمان مدار بودن ذکر این فواصل زمانی جهت بیان بهتر و روشن. حوادث تأثیرگذاري اتفاق بیفتد
  .رخداد حوادث است

  :گذارد تا به پیري برسد، ذکر نشده استپشت سر می» خواراهیم«ی که ي زمان فاصلهدر حکایت زیر،   
-گرفتی و روزگاري در خصب و نعمت میقدر حاجت ماهی میه اند که ماهی خواري بر لب آبی وطن ساخته بود، و بآورده«  

  )82: 1384منشی، . (»چون ضعف پیري بدو راه یافت از شکار باز ماند. گذاشت
  : اشاره شده است» ذشت و چند سالی بعدگ«ي زمانی با عبارت  فاصلهی، به این اما در بازنویس  
  بدین ترتیب آن لک لک«

  کردجا زندگی میدر آن
  و او در صید ماهی از

  آوردمهارت کم نمی
  

  گذشت و چند سالی بعد
  شد این صیاد ماهر پیر

  چنان شد ناتوان در صید
  )، ب2: 1387کشاورز، . (»که گشت افسرده و دلگیر
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-تصور صحنه به این ترتیب. هابهتر اعمال و رفتار آنبراي توصیف  هایی متناسب با حاالت شخصیتقیدهاو  استفاده از صفات. 4

  .خواهد شدتر هاي داستان براي کودك آسان
  :اي نشده استدر هنگام جریان یافتن حوادث اشاره» یادص«و » الغک«ل در حکایت زیر به حاالت و اعما

   )159: 1384منشی، . (»رفت تا وجه مخرج ایشان پیش چشم کندبازگشت و زاغ هم چنان میصیاد «
  :ها بهره برده شده استاما در بازنویسی این حکایت، از قیدهایی براي توصیف حاالت اعمال شخصیت

  اما کالغ قصه رفت«
  ها پر زناندنبال آن

  صیاد هم برگشت و رفت
  )پ، 10: 1387ز، کشاور. (»اش بر سر زنانتا خانه

  .افتدجا اتفاق می هایی که داستان در آنتر مکانتوصیف دقیق. 5
است که تنها به ذکر نامی از آن بسنده » بگیرآ«دهد، هاي اصلی که حوادث داستان در آن رخ میدر حکایت زیر، یکی از مکان

  :شده است
  )110: 1384ی، منش. (»اند که در آبگیري دو بط و یکی باخه ساکن بودندآورده«

  :در اختیار مخاطب قرار داده شده است» رکهب«اما در بازنویسی، به طور مفصل اطالعاتی راجع به 
  در سرزمینی دوردست«

  کم آب بود ي یک برکه
  زیرا که در اطراف آن

  اي بود و نه رودنه چشمه
  

  این برکه با باران فقط
  گرفت و آب داشتجان می

  چشم انتظار ابر بود
  لی بی تاب داشتدایم د 

  
  آن برکه با آب کمش

  جایی قشنگ و خوب بود
  در ساحل نمناك آن
  )، الف2: 1387کشاورز، . (»نیزارهایی خوب بود

به  ،مند کردنشانها و مکانهاي مادي به آنهاي خیالی و انتزاعی و انتساب اعمال و ویژگیها و شخصیتجسم بخشی به پدیده. 6
  .هاي خیالی را ندارددك رشد کافی نکرده و توانایی الزم براي درك پدیدهاین دلیل که فکر انتزاعی کو

  :براي مخاطب امکان پذیر نیست» کیل دریاو«ی هاي جسمدر متن زیر از کلیله و دمنه تصور چگونگی ویژگی
منشی، . (»یشان ببردوکیل دریا این مفاوضت بشنود، از بزرگ منشی و رعنائی طیطوي در خشم شد و دریا در موج آمد و بچگان ا«
1384 :113(  
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داده شده است، تصور او براي مخاطب تا حدي امکان پذیر » کیل دریاو«اما در بازنویسی زیر، با توضیحات اندکی که پیرامون 
  .گشته است

  ...هایش حمله کرداما ناگهان هیوالیی وحشتناك سر را از آب بیرون آورد و به طرف نازپري و جوجه«
  ...بزرگی بود که در وسط دریا قرار داشت ي دریا میان صخره آشیانۀ شیطان 

  )، ج11 -4: 1388پناهی آذر، ( .»زدچرخید و توي آب مشت میشیطان دریا که گیج شده بود دور خودش می
ن را براي ها و حوادثی به داستان متناسب با ماجراي آن که کودك را بیشتر در جریان داستان قرار داده و داستاافزودن صحنه. 7

  )ایجاد فضاهاي درون متنی. (سازدخواننده دلپذیرتر و سرگرم کننده تر می
  :ها به وقوع پیوسته، بیان شده استهایی که حوادث اصلی داستان در آندر حکایت زیر تنها صحنه

دیوي در صورت آدمی با . دزدي آن بدید در عقب او نشست تا گاو ببرد. بردزاهدي از مریدي گاوي دوشا ستد و سوي خانه می«
  )215: 1384منشی، . (»او همراه شد

  :دهد به آن اضافه شده استتر در جریان امور داستان قرار میاما در بازنویسی، حوادثی جانبی که مخاطب را بیش
صت مناسب دزد نقشه کشیده بود تا در یک فر. گشت، دزدي او را تعقیب کرداش برمییک روز که مهراب از چراگاه به خانه«

چرید مهراب کمی چرت مثالً وقتی گاو داشت توي صحرا می. دزد چند بار خواست این کار را بکند اما موفق نشد. گاو او را بدزدد
ها، زاغ بگذریم؛ دزد داشت از پشت بوته. دزد نزدیک گاو شد گاو شروع کرد به ماما کردن و مهراب از خواب پرید که ینزد، اما هم

دزد تا برگشت دیو زشت و ترسناکی را دید که به او زل زده . اش زدزد که ناگهان دست سنگینی روي شانها چوب میسیاه مهراب ر
اگر فریاد نزنی «: دیو مثل اینکه صدایش از توي خمره در بیاید گفت. خواست از ترس فریاد بزند که دیو جلوي دهان او را گرفت. بود

  )، ت4 -2 ،1388پناهی آذر، ( » .»چشم«ان داد که یعنی دزد سرش را تک »! کاري باهات ندارم
اي تصویر در کتاب کودك با متن رابطه«. صفحات کتاب متناسب با متن نوشته شده در همان صفحه ي استفاده از تصاویر در همه

. »کشدادر نیست به تصویر میاي است که هر آنچه را که متن به دلیل محدودیت به بیان آن قغیر قابل انکار دارد و نقش آن به گونه
تواند بیان کند در برابر ها آمده و هر آنچه را که بازنویس در قالب کلمات نمیبنابراین تصاویر به کمک واژه) 66: 1386قزل ایاغ، (

  .دهددیدگان مخاطب به تصویر کشیده و کودك را هرچه بیشتر در فضاي داستان قرار می
شاهد تصویري هستیم که تنها بیانگر مفهوم یک بیت از دوازده بیتی » رواز سخت الك پشتپ«اب کت 12ي  صفحهبه عنوان مثال در 

  :شوددر ادامه، بیت و تصویر مورد نظر آورده می) ، الف13 -12: 1387ك کشاورز، . ر(. کتاب آمده است 13ي  صفحهاست که در 
  ]ك پشتال[«        
  وقتی به خود آمد که دید       
  )13: مانه( .»تر به جایی بند نیسدیگ       
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  )13 -12رواز سخت الك پشت، صص پ(، )3(ي  شمارهتصویر 

  
هاي کوتاهی است که در هر یک به خوبی گویاي محتواي متن 9و  8تصاویر صفحات » الغ و مارک«ي زیر از کتاب  نمونهدر       

  )، ح9 -8: 1388ك پناهی آذر، . ر(. از صفحات آمده است

  
  )8الغ و مار، ص ک(، )4(ي  شمارهتصویر 
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 )9الغ و مار، ک(، )5(ي  شمارهتصویر 

 گفت و گو و لحن

هاي داستان باشد، برد عمل داستانی کمک کرده و معرف شخصیتتواند به داستان تحرك بخشیده، به پیشیکی از عواملی که می
از ) 127: 1388ودرزي دهریزي، گ( .»دنامننی را گفت و گو میهاي داستاخن گفتن شخصیتس«در هر داستان . گفت و گو است

ي آگاهی راوي باشد، در اختیار  یطهحتواند در هاي داستان، اطالعاتی که بر اساس منطق داستان نمیطریق گفت و گوي میان شخصیت
  )75: 1388خسروي،  ك .ر(. گیردخواننده قرار می

این . است... اید، نوع اداي کلمات و تعبیرات با توجه به وضعیت شخصیت، حادثه و نمیکی از مسایلی که در گفت و گو مهم می
) 521: 1385یرصادقی، م( .»تحن، آهنگ بیان نویسنده اسل«توان گفت می. نوع نگرش به اداي مطلب به عنوان لحن مطرح شده است

ها و ها و بینشل به آن، داستان خود را با دیدگاهحن، طریقی است که شما با توسل«مارگارت الك در ارتباط با لحن معتقد است 
: 1387ك، ال( .»دشود داستان رنگ و بوي خاص شما را به خود بگیرلحن چیزي است که سبب می. زنیدباورهاي خاص خود پیوند می

180(  
بوده است اما این گفت و  ي آن آورندهاي مورد توجه پدید هاي داستانی به شکل ویژهدر کلیله و دمنه گفت و گوي میان شخصیت

  : رسدها رعایت نکات زیر ضروري به نظر میتر طوالنی، فلسفی و خسته کننده هستند که در چگونگی بازنویسی آنگوها بیش
کند و کشش الزم براي ي فهم کودك، کودك را از خواندن بیزار می یرهداهاي طوالنی و خارج از با توجه به این که توصیف. 1

هاي فلسفی گفت و گوها در حکایات ، بهتر است بخش)71: 1383ك حجازي، . ر(برد مندي به مطالعه را در او از بین میقهایجاد عال
وگوهاي گفت و ها کاهش یافتهیست، حذف شده و حجم آنگنجد و متناسب با روحیه و سن وي نکودك نمی ي در حوصلهکه 

  .هی خوانندگان کودك باشدداستان در حد بیان مطلب و متناسب با سطح آگا
» اخهب«و » وزینهب«به عنوان مثال در متن زیر از کلیله و دمنه، شاهد گفت و گویی طوالنی و غیر قابل درك براي کودك میان 

  :هستیم
آن یکو ننماید که کسی از زاهدان ن«علما گویند که ؛ و وجه معالجت آن مستوره بشناختم، سهل است: باخه را گفت] وزنهب[آنگه «

خار حسنات طلبند بازگیرد؛ یا از ملوك روزگار چیزي که از جهت صالح خاص و عام خواهند دریغ دارد؛  چه براي تقدیم خیرات و اد
ت و من محلّ این زن در دل تو می» یا با دوستان دران چه فراغ ایشان را شاید مضایقت پیوندد دانم، و در دوستی نخورد که داروي صح
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-اگر این بیندیشم، تا به کردن رسد، به نزدیک اهل مروت چگونه معذور باشم؟ و من این علت را می؛ و ف کنمموجبی موقواو بی

تر نبینیم، مگر اندکی، که در جنب فراغ ما و شفاي ایشان ها ایشان را دهیم و دران رنج بیششناسم، و زنان ما را ازین بسیار افتد و ما دل
ت زن تو راحت است و در اگر بر جایگاه اع؛ و خطري نیارد الم دادیی دل با خود بیاوردمی؛ و این نیک آسان بودي بر من، که در صح

یز دران بر من از صحبت دل توانم کرد و در مقامی افتادهدر این باقی عمر به دل حاجتی صورت نمی؛ و فرقت دل مرا فراغت ام که هیچ
ي هجران اهل و عشیرت و تفکر ملک و والیت به فراق او کم گردد، و  یشهاند ست، مگردشوارتر نیست، از بس غم که بر وي بباریده

  .هاي جان خوار برهمهاي جگر سوز و فکرتیک چندي از آن غم
بوزنگان را عادت است که چون به زیارت دوستی روند و خواهند که روز بر ایشان به : دل چرا رها کردي؟ گفت: باخه گفت

من اُنس ایشان نرسد دل با خود نبرند، که آن مجمع رنج و محنت و منبع غم و مشقّت است و به اختیار خرّمی گذرد و دست غم به دا
ي  خانهچون به ؛ و کندگرداند و عمر هنی را منغص میصاحب خود بر اندوه و شادي ثبات نکند، و هر ساعت عیش صافی را تیره می

زشت باشد که خبر ماللت آن مستوره شنودم و دل با خود نبرم؛ و ممکن ؛ و آمدم خواستم که اُنس دیدار تو بر من تمام شودتو می
نماید و طلب فراغ تو در ا چندین سوابق اتحاد در این محقّر مضایقت میب«است که تو معذور داري، لکن آن طایفه گمان بد برند که 

  .ماده آیم نیکوتراگر بازگردي تا ساخته و آ .»دگذارگردد فرو میآن چه ضرري به من راجع نمی
 .»دباخه برفور بازگشت و به نجح مراد و حصول غرض واثق شد، و بوزنه را بر کران آب رسانید، و او به تگ بر درخت دوی

  )252 -250: 1384نشی، م(
  :اما در بازنویسی آن این گفت و گوها بسیار کوتاه و متناسب با حوصله و سطح فهم کودك شده است

خوب این را از . ي بابا دوست من تو که نباید با من رودربایستی داشته باشیا«: ي الك پشت شده بود گفت شهنقاردانا که متوجه ک«
دانستم به دل من احتیاج داري اگر می! را دیر نشدهچ«: کاردانا گفت» ! وب حاال هم دیر نشدهخ«: الك پشت گفت» ! گفتیاول می

ها همیشه دلمان را دنبال ا میمونم«: کاردانا گفت» چه؟ مگر دلت کجاست؟  عنیی«: الك پشت گفت» ! آوردمشهمراه خودم می
الك پشت تا این را شنید برگشت و میمون را کنار  .»تباید برگردیم کنار درخ. االن هم باالي درخت انجیر است. بریمخودمان نمی

  )، خ12 -11: 1388هی آذر، ناپ( .»دمیمون هم دوید رفت باالي درخت و دیگر پایین نیام. درخت پیاده کرد
  :گفت و گوي زیر از کلیله و دمنه نیز به صورت مختصر و قابل فهم براي کودك بازنویسی شده است

س به نزدیک او رفت؛ و چون  است یامدهبیب حکایت تشبر اثناي این حال آن مار که ذکر او در د« او را بدید، بشناخت و در حرَ
ي احسان  مقابلهوفا باشد و مکافات نیکی بدي پندارد و دمی بدگوهر و بیآ«ترا گفته بودیم که : تصورت واقعه بشنود رنجور شد و گف

الم» به إساءت الزم شمرد الس یه لَ قالَ ع :صلَ لَه ن ال أَ م ندع یه نت إِلَ حس رَّ من أَ عقل مردمی اصل و خسیس بیهر که از لئیم بی؛ و إِتَّقِ شَ
نهم«وادث بدو استعانتی کند هم چنان باشد که آن عربی گفته است چشم دارد و در دفع ح من این محنت را درمانی ؛ و ثقَلٌ استَعانُ بذَقَ

این گیاه را نگه دار، اگر با تو مشاورتی رود، پس . اندي شهر در معالجت آن عاجز آمده همهام، و ام و پسر امیر را زخمی زدهاندیشده
ویش مقرر گردانیده باشی بدو ده تا بخورد و شفا یابد، مگر بدین حیلت خالص و نجات دست دهد، که آن ي خ حادثهازان که کیفیت 

  )406 -405: 1384نشی، م(»  .»مشناسرا وجهی دیگر نمی
که بر ب«: مار گفت. بهرام وقتی مار را دید خوشحال شد. مار از شکاف در رفت تو. گهبانان قصر بهرام را در سیاهچال انداختندن«

من . گویم، پادشاه پسر کوچکی داردمن فکري دارم حاال خوب گوش کن چه می. گفت زرگر آدم بدذاتی است اما تو گوش ندادي
این گیاه داروي نیش من است اگر آن را بجوشانی و به پسر بخورانی . زنم اما طوري که فقط تب کندامروز او را موقع بازي نیش می

  )، الف9: 1388ناهی آذر، پ(»  .»دشناسهیچ حکیمی داروي درمان نیش مرا نمی مطمئن باش. شودخوبِ خوب می
به  .کندنمایشی نزدیک می ي یوهروایت داستان را از گزارش صرف خارج کرده و به ش ي یوهافزایش تعداد گفت و گوها که ش. 2

  .بردها پی میاین ترتیب خواننده بهتر و بیشتر به افکار و روحیات شخصیت
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  :گیردمثال در متن زیر از کلیله و دمنه تمام وقایع از سوي راوي در اختیار خواننده قرار می براي
نخست حال خود را باز نمود، وانگاه پسر را عالج کرد و اثر صحت پدید آمد و برائت . زود او را آنجا آوردند و پیش امیر بردند«

  )406: 1384منشی، (» .صلتی گران فرمود. شدساحت و نزاهت جانب او از آن حوالت راي امیر را معلوم 
  :ي اطالعات به مخاطب را بر عهده دارند ارائهاما در بازنویسی آن، گفت و گوها نقش مهمی در 

: پادشاه گفت. زندانبان او را به قصر برد »! توانم پسر پادشاه را درمان کنممن می«: در این هنگام بهرام زندانبان را صدا زد و گفت«
طولی نکشید که پسر به هوش آمد و شروع به . بهرام گیاه را جوشاند و به پسر پادشاه خوراند » !آید انجام بدهاري از دستت میهر ک«

: بهرام گفت » !هر آرزویی داري بگو«: به او یک کیسه طال هدیه کرد و گفت. پادشاه از خوشحالی پیشانی بهرام را بوسید. بازي کرد
. »تو آدم راست گویی هستی من حرفهایت را باور کردم«: پادشاه گفت. »اجراي من و ببر و زرگر را باور کنیدخواهم که ممن فقط می«

  )الف، 11: 1388پناهی آذر، . (»سپس دستور داد زرگر را به سیاهچال بیندازند
  :تقال داده شده استي گزارشی و از زبان راوي به مخاطب ان یوهشدر متن زیر از کلیله و دمنه نیز حوادث داستان به 

هرگاه که زاغ بچه آوردي مار . اند که زاغی در کوه بر باالي درختی خانه داشت، و در آن حوالی سوراخ ماري بودآورده«
  )81: 1384منشی، . (»چون از حد بگذشت و زاغ درماند شکایت آن بر شگال که دوست وي بود بکرد. بخوردي

  :عات از طریق گفت و گو براي مخاطب بیان شده استاما در بازنویسی آن، تمامی این اطال 
  کالغ ماده با هق هق«

  به جفتش گفت جریان را
  که ماري تخم ما را برد

  سپس یک لقمه کرد آن را
  

  کالغ نر به جوش آمد
  به شاخه کوفت پایش را

  آن مار کو تا من«: و گفت
  » هایش را؟در آرم چشم

  
  !آرام«: کالغ ماده گفت

  اي مرد کمی خونسرد باش،
  مسلط شو به اعصابت

  که فکري بکر باید کرد 
  

  غم من نیست آن یک تخم
  که ده تا در شکم دارم

  توانم بازو راحت می
  برایت تخم بگذارم

  
  غمم از دست آن مار است



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤١٥ 
 

  که پیدا کرده این جا را
  ترسم که او روزيو می

  »ما را ي ببلعد جوجه
  ولی ساکت نشستن نیست-

  این کار ي عزیزم چاره
  بگو یک باره بنشینیم
  !پذیرایی کنیم از مار

  
  عزیزم کشتنش هم نیست-

  برایت کار آسانی
  نباید وضع را بدتر

  کنیم از روي نادانی
  
  بله اما بدان هرگز-

  نخواهم رفت از این النه
  نباید باعث ترسم

  شود یک مار دیوانه
  
  شناسم منلی میاشغ

  که هم داناست و هم عاقل 
  ستدانم که دست اوو می

  کلید حل این مشکل
  

  روم پیششمن االن می
  )، ت8 -6: 1388کشاورز، . (»و گفت و رفت مثل تیر

  .نزدیک ساختن زبان و لحن گفت و گوها از زبان نوشتاري کلیله و دمنه به زبان گفتاري که امروزه در میان مردم رواج دارد. 3
  :به زبان گفتاري نزدیک باشد، شبیه به زبان نوشتاري است تر از آن کهدر بخش زیر، بیش» یرش«به عنوان مثال، گفتار 

ام، به اشتر را امان داده. این اشارت از وفا و حریت دور است و با کرم و مروت نزدیکی و مناسبت ندارد: شیر در خشم شد و گفت«
  )107: 1384منشی، (»  چه تأویل جفا جایز شمرم؟

  :امروزي و متناسب با زبان رایج در جامعه شده استکامالً » یرش«اما در بازنویسی آن، گفتار 
برو و ! اگر یک کلمه دیگر بگویی هر چه دیدي از چشم خودت دیدي! شتر دوست ماست! بس کن«: ناگهان شیر غرید و گفت«

  )، ث8: 1388پناهی آذر، (» ! ها نزندیگر از این حرف
  :شتاري استکامالً به شبیه به زبان نو» ربهگ«در متن زیر نیز، گفتار 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤١٦ 
 

کرَمت تحرّز چرا می: گربه آواز داد که. داشت که نزدیک او رود کراهتیگر روز موش از سوراخ بیرون آمد و د« نمایی؟ قَداستَ
بِط، در این فرصت نفیس ذخیرتی به دست آوردي و براي فرزندان و اعقاب دوستی کار آمده الفغدي تر آي تا پاداش شفقت پیش. فارتَ

  )277 -276: 1384نشی، م( .»دنموموش احتراز می. سزاتر مشاهده کنیهر چه به و مروت خویش
  :امروزي و همانند زبان گفتاري شده است» ربهگ«اما در بازنویسی، گفتار   
-میآقا موشه چرا از من دوري : وز بعد که آقا موشه از سوراخ بیرون آمد گربه او را دید و صدا کرد و با خوشحالی به او گفتر«  

نزدیک من بیا تا . کنمخوبی و محبت تو را فراموش نمی. من جانم را مدیون تو هستم! ايتو به من خیلی محبت کرده. پیش من بیا! کنی
  )، ت13: 1388عیدي، س( .»تها به موش زیرك اثري نداشولی این حرف! هاي تو را جبران کنمخوبی
ها با هم آشنا، بهتر است بازنویس در مواردي که شخصیت. دي و رسمی استگفت و گوها در حکایات کلیله و دمنه عمدتاً ج. 4

  .دوست و صمیمی هستند لحن گفت و گوها را نیز صمیمی کند
  :برخالف دوستی میان آن دو، بسیار جدي و رسمی است» براز«و » طوقهم«در بخش زیر گفت و گوي میان 

  )169: 1384منشی، . (»بشناخت و بتعجیل بیرون آمد. ت؟ نام بگفتزبرا پرسید که کیس! مطوقه آواز داد که بیرون آي«
  :اما در بازنویسی، گفت و گوي میان آنان کامالً دوستانه و صمیمی شده است

طوقی «: موش با خوشحالی بیرون آمد و گفت » زبرا؛ دوست من کجایی؟« :موش برد و صدا زد ي طوقی سرش را نزدیک النه«
  )چ، 11: 1388پناهی آذر، (» . »خدا را شکر که سالمی و دماغت چاق است. چقدر دلم برایت تنگ شده بود جان تو کجا این جا کجا؟

ها خواننده را دوستانه مورد آن ي یلهاز کلمات و عباراتی که راوي در داستان به وستوان ها میتر شدن لحن داستانبراي صمیمانه. 5
  .، استفاده کرددهدخطاب قرار می

  )پ، 3: 1388سعیدي، . (»عزیز این قصه مربوط به چند تا کبوتر استدوستان «
  )پ، 2: 1388پناهی آذر، . ( »...کبوتر باهوش خواندیم که  ي هاي گل گالب در قصهبچه«

  درونمایه
ویسندگان توان گفت یکی از اهداف نمی. ي آن دارد مطالعههر فردي قبل از خواندن یک داستان، انتظار دریافت پیامی را پس از 

رونمایه را به عنوان فکر و د«در واقع . اي به مخاطبان آن داستان استي پیام و درونمایه ارائهها، نیز در به نگارش درآوردن داستان
گویند درونمایه هر اثري جهت کند، به همین جهت است که میاند که نویسنده در داستان اعمال میي حاکمی تعریف کرده یشهاند

ي عناصر و عوامل داستان را به  همهي یک داستان،  یسندهنو) 174: 1385یرصادقی، م( .»ددهاش را نشان میراکی نویسندهفکري و اد
درون ر واقع، د«. دهد تا بتواند در پایان، خواننده را به سوي درونمایه و پیام مورد نظر خویش برسانداي در کنار یکدیگر قرار میگونه

  )136: 1382اینده، پ( .»دکنحوري را دارد که تمام عناصر داستان را به هم مرتبط مییۀ هر داستان، حکم مما
هاي تعلیمی همواره داراي جایگاهی ارزشمند در میان هایی با مضامین و درونمایهکلیله و دمنه به دلیل دارا بودن حکایت       

تواند رعایت نکات زیر میه هاي بازنویسی شده از کلیله و دمناستانفارسی زبانان بوده است، در انتقال کامل و درست این مضامین به د
  :مؤثر باشد

تمامی حکایات کلیله و دمنه به طور مستقیم هم قبل از شروع داستان و هم در پایان آن از زبان راوي و  یۀتوان گفت درون مامی. 1
اما در بیشتر . بیان شده است »...شنودم مثل «و یا  ». ..م تا بدانی که و این مثل بدان آورد«هاي داستان با عباراتی نظیر یا یکی از شخصیت

با توجه به این  .ها درونمایه به صورت مستقیم بیان نشده و مخاطب در طول داستان باید به آن پی ببردهاي صورت گرفته از آنبازنویسی
، بهتر در دریافت غیرمستقیم برخی از مسائل ي فکري کودكهابا توجه به محدودیت ود که کودك پند و اندرز مستقیم را دوست ندار

اي واضح و روشن بیان شود تا کودك دچار ها گنجانده شده و به گونهها در البالي گفت وگوهاي شخصیتداستان یۀاست درون ما
  .اندرز قرار نگیردافته و به صورت مستقیم نیز مخاطب آن پند و هاي ذهنی نشده و پیام داستان را به راحتی دریدرگیري
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یۀ حکایت یعنی درون ما، از زبان راوي و به طور مستقیم به »ي دوست آنان باخهو بط و د«به عنوان مثال پیش از شروع حکایت 
  .پرداخته شده است» ذیرفتن نصیحت ناصحان براي موفقیت در امورپ«

نشی، م( .»دصحان نشنود بدو آن رسد که به باخه رسیز این استبداد درگذر، و براي بیضه جاي حصین گزین، چه هر که سخن ناا«
1384 :110(  

  :ها به این پیام داستان اشاره شده استهم چنین در اواخر حکایت از زبان شخصیت
  طان آواز دادند که بر دوستان نصیحت باشدب«

  نیک خواهان دهند پند ولیک
  )112: مانه( .»رنیک بختان بوند پند پذی  

  :ها، بیان شده استدرونمایه در پایان داستان و در ضمن گفت و گوي میان شخصیت در بازنویسی آن نیز،
ها هم چوب را رها کردند و با غم و غصه یک کلمه هم نگفته بود که به زمین افتاد و تکه تکه شد و مرغابی] ك پشتال[ما هنوز ا«

: 1388حیایی، ا(»  !»ت حرف ما را گوش نداد و نابود شدك پشال«: ها به دیگري گفتاز روي شهر گذشتند و آن وقت یکی از مرغابی
413(  

نباید بسیار تلخ و سوزناك بوده و باعث برانگیختگی  هالطیف و حساس کودك، حوادث و پایان داستان ي یهبا توجه به روح. 2
هاي تلخ نباید کودك را از واقعیتاما باید به این نکته نیز توجه داشت که ) 46: 1386قزل ایاغ، ك . ر. (شدید احساسات مخاطب شود

بنابراین بازنویسان ) 22 -21: 1384ك شعاري نژاد، . ر(. زندگی به دور داشت، بلکه باید او را در حد تحملش با این وقایع آشنا کرد
کان داشته و به جا که ام ك بوده و یا تا آندحساس کو ي یهث آن متناسب با روحدباید حکایاتی را براي بازنویسی برگزینند که حوا

سازد، خود، حوادث را تعدیل کرده و از تلخی، خشونت و هیجان نامناسب و بیش از حد آن روند اصلی داستان آسیبی وارد نمی
  .بکاهند

رسد که در دو بازنویسی مختلف از این حکایت، با به پایان می» اخهب«با مرگ » ي دوست آنان باخهو بط و د«به عنوان مثال حکایت 
  :شودها در زیر آورده میایان متفاوت رو به رو هستیم که هر دوي آندو پ

به . شودو تکه تکه میه ها، الك پشت به دلیل عمل نادرست خود در انتهاي داستان، از آسمان به زمین افتاددر یکی از بازنویسی
  .خشونت است پذیر نبوده و لبریز ازرسد تجسم این صحنه براي کودك چندان خوشایند و دلنظر می
ها هم چوب را رها کردند و با غم و غصه یک کلمه هم نگفته بود که به زمین افتاد و تکه تکه شد و مرغابی] ك پشتال[ما هنوز ا«

: 1388حیایی، ا(»  !»ك پشت حرف ما را گوش نداد و نابود شدال«: ها به دیگري گفتاز روي شهر گذشتند و آن وقت یکی از مرغابی
413(  

شود اما بازنویسی دیگر، الك پشت به دلیل عمل نادرست خود از آسمان به زمین افتاده و از دوستان خوب خود جدا می اما در
  :خراشی در انتظار وي نیستشود اما عاقبت دلدر این بازنویسی الك پشت تنبیه می. ماندزنده می

دهان باز کردن  .»دا کور شود هر آن که نتواند دیت«گفت  ها گفته بودند دهان باز کرد وتوجه به آن چه مرغابیك پشت بیال«
الك پشت چون خود را در حال افتادن دید پشیمان شد و دست و پاي خود را در الك خود مخفی کرد و . همان و افتادن از باال همان

جان سالم به در برد اما چون  چون سنگی از آسمان به زمین افتاد اما شانس آورد و روي یک دسته علف خشک در جاي نرمی افتاد و
 .»دها برود به ناچار تا آخر عمر تنها ماند و دوستان خوب خود را از دست داهاي دانا گوش نداده بود نتوانست با آنبه حرف اردك

  )، الف14 -13: 1388عیدي، س(
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ودك اهمیت بسیاري یافته و جاي ساالن و دوستان براي کي سنی، گروه هم دورهي روانشناسان که در این  یدهعقبا توجه به 
رسد این نوع پایان که در آن جدایی از دوستان به عنوان تنبیهی براي ، به نظر می)36: 1384عاري نژاد، ش(گیرد ساالن را میبزرگ

 .میردالك پشت بیان شده است، بسیار تأثیر گذارتر از پایانی باشد که در آن الك پشت تکه تکه شده و می

  ي دید یهزاو
شود، روایت ها، بدون استثناء، سیر حوادث داستان از زبان و دیدگاه شخصی که از او با عنوان راوي نام برده میي داستان همهدر 

-اي پیش روي خواننده میکند و به این وسیله دریچهحال به موقعیتی که نویسنده براي راوي براي روایت داستان اتخاذ می. گرددمی

  )259: 1383داد،  ك .ر(. شودي دید گفته می یهزاویچه، حوادث داستان را ببیند و بخواند، گشاید تا از آن در
در این کتاب مخاطب . زمان راوي و مخاطب بود توان شاهد حضور همهاي نادري است که در آن میکلیله و دمنه از جمله کتاب

قرار گرفته و در واقع عامل » ید پايب«کنار راوي حکایات یعنی  یاد شده است، در» اي هندر«اصلی و نخستین آن که از وي با عنوان 
-این مخاطب است که از راوي می) 148: 2535وسفی، ی( .»سها با یکدیگر همین وحدت راوي و مخاطب اوست و بیوند این قصهپ«

هایی که از کلیله و دمنه براي زنویسیاما در با. ي مورد نظر وي برایش سخن گوید و داستان پردازي کند مسألهخواهد تا در ارتباط با 
ها شود بهتر است با توجه به عدم تمرکز هم زمان کودك بر مسائل مختلف از به کار گیري این شگرد در بازنویسیکودکان انجام می

چنین نویسندگان  هم. هاي کلیله و دمنه پرداخته شودي رایج در روایت داستان، به بازنویسی داستان یوهشخودداري کرده و به همان 
اي که راوي به صحبت با مخاطب کودك پرداخته و فضاي داستان را براي وي توانند راوي را در داستان حضور دهند اما به گونهمی

  .تر کندصمیمی
  :شودهاي بازنویسی شده از کلیله پرداخته میدر زیر به چند نمونه از گفت و گوي راوي با مخاطب کودك در داستان

خواندیم که چطور کبوترها با کمک موش که نامش زِبرا بود، از دام صیاد آزاد » بوتر باهوشک«ي  قصهاي گُلِ گُالب در هچهب«
  )، پ2: 1388ناهی آذر، پ( .»دکالغ که همه چیز را دیده بود تصمیم گرفت با موش دوست شو. شدند
-خبر خوابیده بود، نگاه کرد بعد به خانههاي از دنیا بیل آدمبه گاوش که مث. سپس به طویله رفت. ها تشکر کردهراب از همسایهم«

  .کمی از پنجره، حیاط را نگاه کرد و خیلی زود به رختخواب رفت و خوابید. اش رفت
، 12: 1388ناهی آذر، پ( .»دتان را فراري دهیامیدوارم همان طور که مهراب دیو و دزد را فراري داد، شما هم دیو و دزدان زندگی

  ) ت
ها اید که بعضی وقتاید و حتماً دیدهحتماً تا حاال کبوتر را از نزدیک دیده. هاي عزیز این قصه مربوط به چند تا کبوتر استچهب«

ها براي کوچ کردن در کنند و بعضی از پرندههاي دیگر هم گاهی دسته جمعی پرواز میخیلی پرنده. کننددسته جمعی با هم پرواز می
ي  یسهکخالصه در یکی از روزها یک مرد شکارچی یک . هالکقوها لک –کنند، مثل پرستوها سته جمعی پرواز میبهار یا پاییز د

  )، پ3: 1388عیدي، س( .»دبزرگ روي دوشش گرفته بو
  

  نتیجه گیري
کلیله و «. ساالن بوده استهاي بزرگهمواره آموزش اصول درست زندگی فردي و تعامل اجتماعی به کودکان، یکی از دغدغه

ي آثار تعلیمی و اخالقی است که مسائل مادي و معنوي مورد نیاز در زندگی را در قالب حکایات  نیز در زمره» ي نصر اهللا منشی دمنه
ي کودکان مورد توجه بازنویسان قرار  هاي ویژهدهد و به عنوان منبعی ارزشمند براي بازنویسیسرگرم کننده به مخاطبانش آموزش می

 .تگرفته اس

هاي انسانی هستند، براي ها که داراي رفتارها و ویژگیهاي حیوانی در آنحکایات کلیله و دمنه به دلیل حضور پر رنگ شخصیت
ي کودك است و  حوصلهها، خارج از درك و ي فلسفی و طوالنی در آنهاگواما وجود گفت و. کودکان جذاب و هیجان انگیز است
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-شود که حذف این نوع از گفت و گوها و رعایت اصولیي این حکایات براي کودکان می مطالعه باعث دشواري و خسته کننده بودن

هاي داستانر ها د يپرد ازها و صحنه  يپرد ازتر کردن روابط علّی و معلولی، افزایش شخصیت تر عناصر داستان هم چون قوي
 .ك را ایجاد کندهایی مناسب براي گروه سنی کودبازنویسی شده، توانسته است داستان

هاي ارزشمند اخالقی آثار طراز اول زبان فارسی قرار داده است، عالوه بر آموزه ي نصراهللا منشی را در زمره ي چه کلیله و دمنه آن
یکی از دالئل مهم شهرت و . در به نگارش درآوردن این مفاهیم است ي تواناي آن یسندهذکر شده در آن، نثر زیبا و روان و مهارت نو

، از بین رفتن بوده استثر به زبان امروز گریزناپذیر اچه در بازنویسی این  آن .است ثر، سبک منحصر به فرد نگارش آنامحبوبیت این 
ثر اتوان گفت محتوا و مفاهیم این می. هایی تعلیمی با زبان معیار این دوران استبه داستان حکایاتش سبک خاص نگارش آن و تبدیل

ارزشمند از  اثرموجب تبدیل این  بازنویسی از آن هایی اخالقی و تعلیمی است کهبیان مؤلفش، تنها داستان ي وهیجداي از سبک و ش
 . است شده هایی صرفاً تعلیمی و سرگرم کنندهثري منحصر به فرد و طراز اول در زبان فارسی به داستانا

هاي همان صفحه نیست و کودك را کتاب متناسب با نوشتههاي بازنویسی شده، تصاویر برخی از صفحات در بسیاري از داستان
 .کنددچار سردرگمی می

خوانی دارد، تصاویر نقش مهمی در انتقال مفهوم داستان به ها که تصاویر هر صفحه با متن آن صفحه همدر صفحاتی از کتاب
  .اندکودکان داشته
ها، حداقل توانسته است کودکان را با ها و کاستیجود تمامی کمیهاي انجام شده از کلیله و دمنه براي کودکان، با وبازنویسی

ها تقویت نموده، جایگاهی هر چند کوچک یکی از ذخائر عظیم ادبی و فرهنگی زبان فارسی آشنا کرده، هویت فردي و ملی را در آن
 .ن اثر باشندي اصل ای سالی مشوق آنان براي مطالعهرا در ذهن کودکان به خود اختصاص دهد تا در بزرگ
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 .اولخانه هنر، چاپ : ، تهران)ج(شیطان دریا و مرغ دریایی  ،)1388( _________

 .خانه هنر، چاپ اول: تهران ،)چ(کبوتر باهوش  ،)1388( _________

 .خانه هنر، چاپ دوم: ، تهران)ح(کالغ و مار  ،)1388( _________

 .خانه هنر، چاپ دوم: ، تهران)خ(میمون و الك پشت  ،)1388( _________

 .پل: ماهی دانا، تهران ،)1378(تهمتن زاده، مینو 

 .روشنگران و مطالعات زنان، چاپ هفتم: ، ادبیات کودکان و نوجوانان، تهران)1383(حجازي، بنفشه 

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول: ، زیبایی شناسی ادبیات کودك، تهران)1389(حجوانی، مهدي 

 .ثالث، چاپ اول: اي بر مبانی داستان، تهران، حاشیه)1388(خسروي، ابوتراب 

 مروارید، چاپ دوم: ، فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران)1383(داد، سیما 

 .اساطیر: ، انشا و نگارش، تهران)1382(ذوالفقاري، حسن 

 .ساویز، چاپ هفتم: ، تهران)الف(، اردك و الك پشت )1388(سعیدي، بتول 

 .ساویز، چاپ ششم: ، تهران)ب(، روباه و خر )1388( _______

 .ساویز، چاپ هفتم: ، تهران)پ(، موش و کبوتران )1388( _______

 .ز، چاپ ششمساوی: ، تهران)ت(، موش و گربه )1388( _______

 .  عیاران، چاپ اول: ي هفتاد، تهران ، بررسی و تحلیل ادبیات کودکان در ایران از آغاز تا دهه)1384(شجري، رضا 

 .اطالعات، چاپ بیست و سوم: ، ادبیات کودکان، تهران)1384(شعاري نژاد، جعفر 

 .اطالعات، چاپ نوزدهم: ، روان شناسی رشد، تهران)1388( __________

 .ققنوس، چاپ بیست و دوم: ، تاریخ ادبیات ایران، خالصه جلد اول و دوم، تهران)1383(ذبیح اهللا  صفا،

 .آن، چاپ اول: ، شخصیت و شخصیت پردازي در داستان معاصر، تهران)1381(عبداللهیان، حمید 
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 .ي کتاب، چاپ اول هیادوار: ي تعلیمات ابتدایی، تهران ، اصول آموزش و پرورش در طول دوره)1382(علوي، سهیال 

 .سمت، چاپ پنجم: ، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، تهران)1386(قزل ایاغ، ثریا 

 .افق، چاپ سوم: ، تهران)الف(، پرواز سخت الك پشت )1387(کشاورز، ناصر 

 .افق، چاپ دوم: ، تهران)ب(، جنگ لک و لک و خرچنگ )1387( _______

 .افق، چاپ سوم: ، تهران)پ(کبوترها و دام ، طوقی، )1387( _______

 .افق، چاپ دوم: ، تهران)ت(، کالغی کالغی بود )1387( _______

 .افق، چاپ دوم: ، تهران)ث(، الك پشت و دام آهو )1387( _______

 .چاپار، چاپ اول/ قو: ، ادبیات کودکان و نوجوانان ایران، تهران)1388(گودرزي دهریزي، محمد 

 .ي محمد اسماعیل فلزي، نشر قصه، چاپ اول ، تندآموز نوشتن داستان کوتاه، ترجمه)1387(ت الك، مارگار

 .چیستا، چاپ سوم: تهران ،6، تاریخ ادبیات کودکان در ایران، جلد )1382(محمدي، محمد هادي و قایینی، زهره 

امیر کبیر، چاپ بیست و : ی مینوي طهرانی، تهراني کلیله و دمنه، تصحیح و توضیح مجتب ، ترجمه)1384(منشی، ابوالمعالی نصراهللا 
 .هشتم

 .سخن، چاپ پنجم: ، ادبیات داستانی، تهران)1386(میر صاقی، جمال 

 .سخن، چاپ اول: ، عناصر داستان، تهران)1385( _________

 .سروش، چاپ اول: ، کودکان و ادبیات رسمی ایران، تهران)1371(هاشمی نسب، صدیقه 

 .، دیداري با اهل قلم، جلد اول، انتشارات دانشگاه فردوسی)شاهنشاهی 2535(یوسفی، غالمحسین 

  مقاالت: ب
، محمد حسین قریشی، مجموعه مقاالت »نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهاي آنان«، )1383(پریرخ، مهري 

 .54 -43گلرو، صص : اولین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان، دانشگاه بیرجند

ي کتاب ماه کودك و نوجوان،  ، مجله»نقد و بررسی بیان مفاهیم انتزاعی در ادبیات کودك و نوجوان«، )1387(جبارزاده، آذر 
 .20 -17، صص 131و  130ي  شماره

  .پژوهشنامه ادبیات کودك و نوجوان، شماره ششم ،»شاعر کودك، کودك پیر و مجرب«، )1374(نیکخواه آزاد، وحید 
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  ق و مذاهب در دیوان ناصرخسروفر
 

   1جهانگیرصفري

  2سید کاظم موسوي

  3صدیقه کافتري 

  :چکیده

توان رد پاي آن را در آثار ادبی یافت دین و یکی از نمودهاي اجتماع که می. آثار ادبی هر دوره بازتابی از مسائل اجتماعی آن دوره است
دین از مهمترین ارکان جامعۀ دوران ناصرخسرو است و همین . انداجتماعی زیادي شدهدین و مسائل مربوط به دین باعث خلق آثار . مذهب است

از آنجا که ناصرخسرو شخصیتی مذهبی داشت و شعر را . امر باعث شد تا اقوامی بیگانه و غیر ایرانی با پذیرش اسالم، حکومت را در دست بگیرند
وي جز دین اسالم،از ادیان و . اش به خوبی در دیوان وي بازتاب یافته استدینی جامعهبه خدمت دین و ترویج مسائل دینی در آورده بود، اوضاع 

- برد و به انتقاد از عقاید پیروان دیگر مذاهب مینام می.... فرق دیگري چون دین مسیحی، زرتشتی، یهودي، ثنویه، مانوي، حروریه، کرامیه، لیالیه و

در این پژوهش سعی بر آن است ادیان جامعۀ ناصرخسرو . ورزي استهاي خود گرفتار تعصبگیريآنچه مسلم است اینکه شاعر در موضع. پردازد
 .و دیدگاه وي نسبت به آن ادیان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد

 

  

  . ناصرخسرو، دین و مذهب، جامعه: هاکلید واژه

  

                                                        
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد   1-

 یات فارسی دانشگاه شهرکرد  دانشیار گروه زبان و ادب 2-

  دانشجوي کارشناسی ارشد 3-
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  مقدمه

. هاي اجتماعی استشناسی، دین یکی از پدیدهاز دیدگاه جامعه«. تدین و مسائل مربوط به دین باعث خلق آثار اجتماعی زیادي شده اس
هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است، پدیدة دین در عین حال که استقالل کامل دارد، فرهنگ دینی، در هر دورة زمانی، همبافت با دیگر پدیده

دین مهمترین رکن جامعۀ زمان ناصرخسرو ).177: 1370رضاقلی،(»دهاي اجتماعی در جامعۀ دینی مشاهده کرتوان رنگ آن را به عموم پدیدهمی
هاي نژادي معنایی چرا که در دین اسالم تفاوت. بود و همین امر باعث شد تا افرادي بیگانه و غیر ایرانی با پذیرش اسالم، حکومت را به دست گیرند

  .ندارد

ــق را  ــه دیـــن اســـت و خلـ ــدا بـ ــن ا     قیمـــت ســـوي خـ ــه دیـ ــه بـ ــی کـ ــت قیمتـ ــتش آنسـ ــت قیمـ   سـ

  )180دیوان،( 

کردند، چون در در دورة سلجوقیان، یک نهضت اجتماعی، خصوصاً در شرق ایران بوجود آمد، سلجوقیان این جریان را به شدت تقویت می
از . دم بودطور کلی نشر و گسترش مبادي دینی در میان عامۀ مراین نهضت همانا ترویج مبانی مذهب تسنن و به. کردجهت منافعشان حرکت می

  ).256: 1383کوب،زرین.رك(ورزي دینی و مخالفت با تفکرات معتزلیان و اسماعیلیان و شیعیان بودهاي این جریان تعصبویژگی

سامانیان با وجود سنی مذهب بودن در امور دینی . هاي مهم جامعۀ ناصرخسرو، وجود تعصبات مذهبی میان اهل فرق آن زمان استاز ویژگی
چندانی نداشتند، اما در وضع دینی این دوره، موضوع قابل بحث، توجه امرا و سالطین به سیاست دینی و دخالت در عقاید و آراء مردم دخالت 

ترکان ). 136-137: 1363صفا، .ك.ر(محمود نخستین فرد از سالطین ایرانست که شروع به آزار مخالفان مذهبی خود کرد................. مردم است
زیار اصل و نسب درستی ترکان که به تازگی مسلمان شده بودند، از آنجا که مانند سامانیان و آل«. بر شدت این تعصبات افزودندسلجوقی نیز 

دیدند که با تظاهر به پایبندي شان را در دین مینداشتند که به آن بنازند و در جامعۀ اسالمی آن عصر نیز عنصر غریب و تازه واردي بودند، مصلحت
سبی و اسالمیشدید  شان مشروعیت شان را بپوشانند و براي فرمانرواییبه احکام اسالمی و اظهار ارادت چاکرانه به خلفاي عباسی، نقاط ضعف نَ

  ).388: 1370ثالثی(»مذهبی بتراشند

گونه ه شاعران زمان هم در اینجستند بلکنه تنها علماء در رد یکدیگر به تألیف کتابها مبادرت می«هاي مذهبی در این دوره دلیل کشاکشبه
هاي مذهبی را وسیلۀ اند و حتی تهمتنمودهکردند و به اظهار عقاید مذهبی خود یا هجو و انتقاد مخالفان مذهبی مبادرت میتعصبات شرکت می

ویژه اهل سنت، گرفتار مختلف بهبه همین دلیل است که خود ناصرخسرو نیز هنگام بیان عقاید فرق ). 160: 1363صفا،(»انددادهانتقام قرار می
دین یکی از محورهاي اندیشۀ . گیردبرد و عقاید آنها را به انتقاد میهاي مختلف نام میوي از ادیان و فرقه. گرددتعصبات شدید می

-به رد دیگر مذاهب مینگرد و تنها مذهب مورد قبول وي، شیعۀ اسماعیلی است و او شاعریست که همه چیز را از دریچۀ دین می. ناصرخسروست

  .پردازد

وي . گوید جان بی علم مانند خري الغر است و علم به مثابه آب و شریعت چون چراستداند و میناصرخسرو دین را شفاي علت نادانی می
  . گرددپندارد که با کیمیاي دین به زر مبدل میجان بدون علم را چون سرب می

ــاقالن  ــوي عــــ ــه ســــ ــر در دیــــــن رو کــــ   بــــ
ــر اســـــت  جـــــان تـــــو بـــــی   علـــــم خـــــري الغـــ

ــرُب   ـــ ــد، س ــه باشـــ ــم چـــ ــی علـــ ــو بـــ ــان تـــ   جـــ

ــت   ــن شفاســــــ ــادانی را دیــــــ   علّــــــــت نــــــ
ــت   ــریعت چراســــــ ــرا آب و شــــــ ــم تــــــ   علــــــ
ــت   ــن کیمیاســــ ــه دیــــ ر کــــ ــدت ز ــن کنــــ   دیــــ

  )100دیوان،(
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تمسک  دینبایست بهبایست از آن حذر کرد و براي در امان ماندن از آن میاي است که میدنیا نهنگی بدخوي پرخشم و بی رحم و گرسنه
- جست، تنها دین است که دهان این نهنگ را به مسمار خواهد دوخت و آنگاه که آدمی ساالر دین و علم گردد، دنیا در برابرش بنده و رهی می

  .گردد

ــوي زو     ــن شــ ــا ایمــ ــت تــ ــن زن دســ ــه دیــ   بــ
  چــــــو تــــــو ســــــاالر دیــــــن و علــــــم گشــــــتی 

ــمار    ــه مســـ ــانش را بـــ ــن دوزد دهـــ ــه دیـــ   کـــ
ــار     ــو ناچــــ ــیش تــــ ــی پــــ ــا رهــــ ــود دنیــــ   شــــ

  )19وان،دی(

  :بهتر از دین، راه و هنجاري براي رهایی از دنیا نیست

  بــــه دیــــن رســــت آخــــر از چنگــــال دنیــــا      
ــر    ــی راه او گیـــــــ ــا برنجـــــــ ــر از دنیـــــــ   گـــــــ

  بــــــه تقــــــدیر خــــــداي فــــــرد و قهــــــار      
ــار     ــه هنجــ ــت و نــ ــه راهســ ــر نــ ــن بهتــ ــه زیــ   کــ

  )19دیوان، (

وي در اغلب موارد دین » ست جدا مردماز خر به دین شده«است کند و معتقد ورزي توصیه میجاي دیوان اشعارش به دین و دینوي در جاي 
  :انگاردداند، دین بی دانش و دانش بدون دین را هیچ میگونه که طاعت توأم با دانش را مقبول حق میآورد، همانرا به همراه دانش می

ــدان خانــــه و ســــخت کــــن در بــــه فانــــه        تـــــرا خانـــــه دینســـــت و دانـــــش، درون شـــــو   بــ

  )42دیوان، (

ت شیطان هستندهمچنین به انتقاد از خلق روزگار می پردازد که تنها به گفتار و از روي ظاهر ادعاي بندگی حق را دارند در حالی که حقیقتاً ام:  

  ي یزدان قادرند ولیکبه قول بنده

 

ــیطان را    ــد شــــ تنــــ ــی ام ــاد همــــ ــه اعتقــــ   بــــ

  )118دیوان،(

  :آورد کهاند فریاد بر میود ساختهبینند که افرادي دین را دام کام دل خوقتی می 

ــانی     دیـــــن دگرســـــت و نــــــان طلبـــــی دیگــــــر    ــپس نــــــ ــن و رو ســــــ ــذار دیــــــ   بگــــــ

  )415دیوان،(

  :گویدداند و میدست ترکان میوي روي نیاوردن خراسانیان به سوي دین را علت گرفتار شدن آنها به

ــن   ــتند دیــــــ ــر نجســــــ ــانیان گــــــ ــر       خراســــــ ــی مگیــ ــان گرفتــ ــه خودشــ ــن کــ ــر زیــ   بتــ

  )402دیوان،( 
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  فرق و مذاهب در دیوان ناصرخسرو
اش بخوبی در دیوانش داد، اوضاع دینی جامعهاز آنجا که ناصرخسرو شخصیتی دینی داشت و جامعۀ عصر او نیز به دین اهمیت فراوان می

  .بردنام میوي جز دین اسالم، از دین مسیح، زرتشتی، یهودي، ثنویه، مانوي، حروریه، کرامیه و لیالیه : انعکاس یافته است

ــادر درون  ــر ایــــن چــ ــر کســــی را زیــ ــه راهــــی راهبرســــت      هــ ــاطر جویــــا بــ   خــ

  ) 33دیوان،( 

هاي منشعب وي از میان مذاهب اسالم، از مذهب شیعه و فرقه. دین اکثر مردم جامعۀ ناصرخسرو اسالم بود: اسالم و مسلمانان
  .ي آن از جمله ،مالکی، حنفی، شافعی یاد کرده استهااز آن یعنی، اسماعیلیه، غالیه، زیدیه و مذهب اهل تسنن و فرقه

اي مصلحتی و امري سیاسی نیست که به اختیار تعیین امامت قضیه« هستند و معتقدند که) ع(شیعیان از پیروان حضرت علی: شیعه
ز آن امر غفلت ورزد و یا رود و بر پیغمبر جایز نبوده که ااي اصولی است که رکن و پایۀ دین به شمار میامت باشد، بلکه آن قضیه

  ).36: 1368مشکور،(»تعیین امام را به عامه واگذارد
در دورة سلجوقیان چون دورة غزنویان، سردمداران حکومت در پی کسب حمایت خلفا و مردم و تثبیت موقعیت سیاسی خود، نسبت به شیعیان 

الملک در زمان قدرت، رفتاري خشن و و همزمان با وزارت نظام سلجوقیان در اوایل حکومت تا اواخر دوران ملکشاه«کردند گیري میسخت
 متعصبانه با شیعیان داشتند، ولی بعد از کشته شدن نظام الملک، رفتار سالجقه نسبت به شیعیان تغییر یافت و اوضاع به نفع شیعیان متحول

 - 2نارضایتی از خالفت امویان و عباسیان  - 1«: ر اشاره کردتوان به موارد زیاز علل رواج تشیع در ایران می). 179: 1385ترکمنی آذر، (»شد
  ).27-28:همان(»مهاجرت قبایل عرب به ایران

  :بردناصرخسرو در خطاب به اهل سنت، از شیعه با عنوان شیعه حیدر نام می

ــیاه  ــود رویـــت سـ ــر داري چـــون شـ   ي حیـــدرکنی چـــون حـــدیث از حیـــدر و از شـــیعه      ور نـــه در دل کفـ

  )453دیوان،(

ناصرخسرو از میان فرق شیعه به فرقۀ . از مهمترین آنها هستندة شود که زیدیه، امامیه، اسماعیلیه و غالهاي گوناگون تقسیم میشیعه به فرقه
 :کندو اسماعیلیه اشاره میة زیدیه، رافضیه، غال

دند و خالفت را از آن حضرت با ابوبکر بیعت نکر) ص(رافضیان گروهی از شیعیان هستند که بعد از رحلت پیامبر: رافضی
اي از شیعیان کوفه و از پیروان زیدبن علی بن در آغاز فرقه«دانستند که پیروان ابوبکر این گروه را رافضی نامیدند رافضیان می) ع(علی

ز وي روي حسین بودند، که چون او به امامت مفضول با وجود فاضل قایل گشت، و از لعن ابوبکر و عمر و عثمان خودداري کرد، ا
اهل سنت و جماعت، عموم ). 200: 1368مشکور،(»شوندبرگردانیدند و او را رفض و ترك کردند و به همین جهت رافضه خوانده می

  .خوانندمی» رافضه«گانه را ترك کردندفرق شیعه را به سبب اینکه خلفاي سه
کنند و چون رد، فقهاي طمعکاري که دست به مال یتیم دراز میبناصرخسرو در انتقاد از فقها و علماي دینی زمان از این گروه نام می

  . کنندپاسخگوي سؤاالت نخواهند بود با بهانه قرار دادن اینکه آن سؤال سخن رافضیانست، از پاسخگویی شانه خالی می

ــیم     ــال یتـ ــود از مـ ــپیل خـ ــو نشـ ــال چـ ــوم چنگـ   شـ
ــم   ــه خشــ ــدت بــ ــکل گویــ ــی مشــ ــیش یکــ   ور بپرســ

ــرّی   ــه ده انگشــــت ببــ ــازنکشــــد گرچــ ــه گــ   ش بــ
ــه آوردي بــــــــاز    ــت کــــــ ــخن رافضیانســــــ   ســــــ
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  )114دیوان،( 

  کـــه ایـــن را  «گـــر مشـــکلی بپرســـی زو گویـــدت     
ــه    ــوئیش کـ ــه شـــب نخســـبد   «چـــون گـ   حجـــت از نیمـ

ــد ــی شـــک    «گویـ ــت بـ ــو رافضیسـ   درســـت کـــردي کـ
ــر گــــوئیش کــــه   ــا او بنشــــین و علــــم بشــــنو   « گــ   بــ

ــنیدن«گویـــــــد    ســـــــخن نبایـــــــد از رافضـــــــی شـــــ

  »نجــز رافضـــی نگویـــد کـــاین رافضیســـت ایـــن هـــی  
ــدادین   ــبح بامــــ ــا صــــ ــد تــــ ــاز باشــــ ــدر نمــــ   »وانــــ
  »زیـــــرا کـــــه اهـــــل ســـــنت نکنـــــد نمـــــاز چنـــــدین 
ــین       ــار و تمکـ ــز بـــا وقـ ــد جـ ــود ســـخن نگویـ ــو خـ   »کـ
ــین     ــام تلقــ ــه امــ ــا را خواجــ ــدیث مــ ــن حــ ــرد ایــ   »کــ

  )237دیوان،(

را منع کرده بودند و حتی گیري نسبت به این گروه تا آن اندازه  بود که امامان اهل سنت، سخن گفتن با آنها بر اساس این ابیات، سخت
  :دادندرافضیان را در ردیف کافران قرار می

ــه   ــه گفتـــ ــالن فقیـــ ــه فـــ ــویی کـــ ــتگـــ   ســـ
ــد ــق خــــــــــداي را ببینیــــــــ ــاین خلــــــــ   کــــــــ
ــق باشــــــد     ــن طریــــ ــه بــــــر ایــــ ــو نــــ   وان کــــ

 

ــخ و بــــــــامین     ــام بلــــــ ــر و امــــــ   آن فخــــــ
ــین    ــر همگـــــ ــه روز حشـــــ ــرش بـــــ ــر عـــــ   بـــــ
  او کــــــــافر و رافضیســــــــت و بــــــــد دیــــــــن    

  )51دیوان،(

: 1368مشکور،(»ز فرق معروف شیعه و پیرو زیدبن علی بن حسین بن علی هستند که معروف به زید شهید استا«این فرقه : زیدیه
214.(  

یمامه شهري بود که امیران آن از قدیم «گوید، امیرانی که از علوي و زیدي مذهبان بودند می» یمامه«ناصرخسرو در سفرنامۀ خود از امیران شهر 
یرِ "ن شوکتی داشتند و زیدي مذهب بودند و در قامت گوید از علویان بودند و آن علویا ی علی خَ شرَ و حو علی خیرُ الب دحمم

مل 146-147:ب1363قبادیانی،(»"الع.(  

وي .  جاي دیوانش مشاهده کردتوان عقاید این فرقه را در جاياز آنجا که ناصرخسرو اسماعیلی مذهب است می: اسماعیلیه 
  :دیوان و دیگر آثارش به مسأله تأویل پرداخته استبارها و بارها در 

ــت   ــر مثلســــ ــه پــــ ــت کــــ ــت آگاهیــــ   نیســــ
  کعبــــه را مــــی کــــه خواســــت کــــرد خــــراب؟     
ــه ایــــــن مثــــــل برکیســــــت    گــــــر نــــــدانی کــــ
ــر    نیســـــــت تنزیـــــــل را ســـــــوي عقـــــــل مگـــــ

  اي خردمنــــــد ســــــر بــــــه ســــــر تنزیــــــل     
ــور   الفیــــــــــل را بــــــــــده تنزیــــــــــل  ة ســــــــ

ــر    ــون پیــــــ ــق ملعــــــ ــر طریــــــ ــروي بــــــ   بــــــ
ــل   ــی تأویـــــــــــ ــاه بـــــــــــ   آب در زیرکـــــــــــ

  ا)123وان،دی( 

اسماعیلیان به معاد روحانی معتقدند و بر این باورندکه . از دیگر اعتقادات اسماعیلیان که در دیوانش بازتاب یافته روحانی بودن معاد است
  :اد دارندپردازد که به مادي بودن بهشت اعتقاز این روست که به انتقاد از آنانی می. بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب نیز جنبۀ روحانی دارند

ــاش را   ــر اوبـــ ــد مـــ ــی گوینـــ ــر منبرهمـــ ــر ســـ   از بهشــت و خــوردنی حیــران همــی زیــن ســان کننــد         بـــ
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ید خورد بانگ بردارند و بخروشند بر ام 

  
ــد بهشــــت     ــی باشــ ــور و کردنــ ــاي خــ ــوئی جــ   ور نگــ

 چــون حــدیث جـــو کنــی بــی شـــک خــران افغــان کننـــد      

  بر تو از خشم و سفاهت چشم چون پیکان کنند

 

  )151دیوان،(

  :گویدجاي دیگر مییا در 

ــدم  ــورد گنــــــ ــه خــــــ ــد چگونــــــ   در خلــــــ
ــت    ــی ببایســـــــ ــدمش آنگهـــــــ ــل گنـــــــ   بـــــــ

ــور؟   ــان خـــ ــود شـــــخص نـــ ــه نبـــ ــا کـــ   آنجـــ
  کـــــــــز خلـــــــــد نهـــــــــاد پـــــــــاي بـــــــــر در

  )245دیوان،(

ل دلیـ گیري غزنویان و سلجوقیان متوجه اسماعیلیان بود و ایـن مخالفتهـا بـه   بیشتر سخت. برد که منشعب از فرقۀ اسماعیلیه استاز قرامطه نام می
ترکان غزنوي تا آن اندازه با قرامطه مخالف بودند که دیگر مخالفان خود را نیز به قرمطی بودن مـتهم  . ترس آنها از خلفاي فاطمی و قدرت آنها بود

  :ندرو سیاست غزنویان بودسلجوقیان نیز دنباله. نمودندگرفتند و اموالشان را مصادره میساختند و با  این بهانه جان آنها را میمی

ــت را   ــم و حکمــــ ــل علــــ ــی اهــــ ــام نهــــ   رافضـــــــــــی و قرمطـــــــــــی و معتزلـــــــــــی   نــــ

  )287دیوان،(

-دادند و یا رسالت را از آن حضرت میمقام الوهیت می) ع(عموم غالتی را که به حضرت علی«: علوي

  ).336: 1368مشکور،(»اندخوانده» محمدیه«درمقابل»علویه«پنداشتند
ــال و ملـــــک داري  ــو مـــ ــو تـــ ــه چـــ ــواهی ع   زي عامـــ ــام  خـــ ــواه حجـــ ــاش و خـــ ــوي بـــ   لـــ

  ) 69دیوان،(

هستند که درباره ائمۀ خود » شیعه«هایی از ایشان فرقه. گویان هستنددر پارسی به معنی گزافه«هستند کهة غالیه همان غال:  غالی
. قائل گشتند» تناسخ«ا به جوهر نورانی الهی در امامان خود شدند و ی» حلول«گویی کرده و آنان را به خدایی رسانیده و یا قایل به گزافه 

شیعه ة غال). 344: 1368مشکور،(»رودتمام فرق شیعه جز اثنی عشریه، زیدیه و بعضی از اسماعیلیه و فطحیه و واقفه از غاله به شمار می
دند که تحت تأثیر لوحی بوگروهی از آنها افرادي ساده. شدندغالباً از غالمان آزاد کردة ایرانی و دیگر ملل بودند و شامل دو دسته می

توانند در دستگاه آفرینش دخل و تصرف کنند و گروهی کردند فرزندان پیامبر میگرفتند و تصور میرفتار پسندیدة ائمۀ شیعه قرار می
این راه به کردند از شمردند و سعی میدادند و خود را نیز به نایبان آنها میهاي غلوآمیز به ائمۀ شیعه میدیگر، شیادانی بودند که نسبت

  ).346: همان.ك.ر(مقام دنیوي دست یابند و در مردم نفوذ پیدا کنند
ــد   ــال جویـــ ــز محـــ ــو چیـــ ــه چـــ ــه کـــ   آن بـــ
ــر  ــه فروتــــــ ــو از حــــــــد و نــــــ ــر مشــــــ   برتــــــ

ــالیاندیشــــــــه  ــو، گــــــــوش او بمــــــ   ي تــــــ
ــــــــر مبــــــــاش و غــــــــالی  هــــــــش دار و مقص  
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  )466دیوان، (

ستند و خود به چهار فرقۀ حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی ه) ص(اهل سنت کسانی هستند که پیرو سنت و رفتار پیامبر: اهل سنت
  .شوندتقسیم می

است زیـرا اهـل تسـنن بـراي اهانـت بـه       » روافض«در مقابل » نواصب«.کندیاد می» ناصبی«ناصرخسرو در آثار خود از پیروان اهل سنت با عنوان 
). 452: 1368مشـکور، (»خوانند و این هر دو اسم براي ذم و نکوهش اسـت » بنواص«خوانند و شیعه نیز در مقابل، ایشان را » روافض«شیعیان، آنان را 

خـورد بلکـه   در اشعار ناصرخسرو، نه تنها نظریات انتقادي او در پیرامون نظام ظالمانۀ اجتماعی و اقتصادي جهان در قرن پنجم هجري بـه چشـم مـی   
ین نظریات، با مبانی اسالمی و اخالقی به خوبی در آثار منظوم او توصیف و آراي متناقض اهل سنت یعنی امام شافعی، حنبلی، حنفی و مالکی و تبا

  ).424: 1382راوندي،. ك.ر(بیان شده است

در این دوره نزاع و درگیري در میان شیعه و اهل سنت، چون دوران غزنویان رایج بود اشعار ناصرخسرو گواه این مطلب است که این 
  .نیز راه پیدا کرده بودها و مناقشات به میان شعرا درگیري

  :اي با مطلعناصرخسرو در قصیده

ــوفري  ــتن ایـــــــــن گنبـــــــــد نیلـــــــ   خواهـــــد گشــــت اســـــپري گــــر نـــــه همــــی     گشـــــــ

گوید کافر بودن آنها شگفت انگیز شوند، بالفاصله میکند که ناصبیان از کافرکیش بودن سیر نمیتازد و اظهار شگفتی میسخت به ناصبیان می
. برندکشند و آگاه نیستندکه در بن چاه به سر میاز نظر شاعر آنها تنها نامی از مسلمانی با خود یدك می» از خر، خريزانکه نباشد عجب «نیست 

کنند و آن مشکل و آوري و بازي با کلمات جهل خویش را پنهان میداند که اگر مشکلی از آنها پرسیده شود با زبانوي ناصبیان را گروهی می
  :کندیاد می» خر«ناصرخسرو در موارد بسیاري از ناصبیان با عنوان). 55دیوان،. ك.ر(خوانندن میمسأله را سخن رافضیا

ــزد اســــت   ــیر ایــ ــد شــ ــرآن فرزنــ ــم قــ ــازن علــ ــد؟        خــ ــد رمیـ ــون بایـ ــد زوش چـ ــر نباشـ ــر خـ ــبی گـ   ناصـ

  ) 54دیوان،(

ــت     ــر اسـ ــبی خـ ــی، ناصـ ــود علـ ــداي بـ ــیر خـ ــه مــــی     شـ ــرا همیشــ ــر ز هیبــــتش  زیــ ــد خــ   برمــ

  )180دیوان،(

که گفته شد چون در زمان سلجوقیان صاحبان حکومت و اکثریت مردم از اهل سنت بودند، شیعیان  و پیروان دیگر ادیان شرایط مناسبی چنان
  :زدندنداشتند و بر اساس ابیات ناصرخسرو به کشت و کشتار آنها دست می

  تــــو اي ناصــــبی کــــه جــــز نــــامی نــــداري     
ــم   ــیعت آل اویــــــ ــز شــــــ ــز کــــــ ــرا نیــــــ   مــــــ

  ن مــــــنبــــــه دیــــــن محمــــــد تــــــرا کشــــــت    

ــد    ــن محمــــ ــن وزیــــ ــهره دیــــ ــن شــــ   از ایــــ
ــد    ــین محمـــ ــه کـــ ــواهی بـــ ــت خـــ ــی کُشـــ   همـــ
  کجــــــا شـــــــد حــــــالل؟ اي لعـــــــین محمـــــــد  

  )130دیوان،(
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اي اهل سنت نیز سخن به هاي میان فرقهناصرخسرو از میان چهار فرقۀ اهل سنت، به فرقۀ مالکی، حنفی، شافعی اشاره کرده است و از درگیري
  :آوردمیان می

ــد   ــالف بخوانـــــــــ ــت رادو مخـــــــــ   امـــــــــ
  بـــــــرده گشـــــــتند یکســـــــر ایـــــــن ضـــــــعفا    

ــر چـــــه کـــــان گفـــــت    ــین «هـــ ــوز چنـــ  »الیجـــ

  ســــــــــتنددو مخــــــــــالف امــــــــــام گشــــــــــته

ــیاد صـــــــید را ســـــــوي داس    چـــــــو دو صـــــ
ــاس  ــی نخّـــــــ ــر یکـــــــ ــیاد هـــــــ   وان دو صـــــــ
 آن دگــــر گفــــت بجــــوش و پــــر کــــن طــــاس     

 چــــــون ســــــیاه و ســــــپید و خــــــز و پــــــالس    

  )438دیوان،( 

را )رأي(قایل شد و قیاس و استحسان» راي و اجتهاد«ابوحنیفه به . یرانی و از مردم کابل بودحنفی از پیروان ابوحنیفه نعمان بن ثابت و در اصل ا
: 1368مشکور،. ك.ر(عنوان اصل چهارم مطرح شدو قیاس و راي بعد از قرآن و سنت واجماع، در مذهب ابوحنیفه به. عنوان اصلی پذیرفتهم به
170.(  

دو مذهب شافعی و حنفی بیشتر از دیگر مذاهب رواج داشت زیرا ترکان سلجوقی خود، حنفی در این دوره، از میان چهار مذهب اهل سنت، 
  :تازدناصرخسرو از میان فرق اهل سنت، بیشتر از همه، به فرقه حنفی می. کردندمذهب بودند و این مذهب حمایت می

ــن  ــخن مـــــ ــرا راه نیســـــــت در ســـــ ــر تــــو بــــه راه قیــــاس و مــــذهب رائــــی        رأي تـــــ   گــ

کند یعنی هرگاه فقه مواجه شود با موردي که قیاس فقهی است که ابوحنیفه آن را در احکام شرعی تجویز می«رو از اهل قیاسمنظور ناصرخس
  ).518: 1388محقق،(»دهندآن حکم را دراین مورد سریان می. داراي حکم نیست ولی مشابهت دارد با موردي که حکم دارد

  :کندمحکوم می اي دیگر نیز اهل قیاس راهمچنین در قصیده

ــاب   ــایزد درکتـــ ــی کـــ ــویش دانـــ ــاس خـــ ــر قیـــ   بـــ

ــت از روي قیـــاس     ــتن نیسـ ــو کشـ ــردن چـ ــی کـ   ور زنـ

ــو     ــز تـــ ــطفائی نیـــ ــو رســـــول مصـــ ــاس تـــ   وز قیـــ

  وز قیــــــاس تــــــو بــــــا پرّنــــــد پرنــــــده همــــــه     
ــت     ــه اســ ــا بافتــ ــو دیبــ ــر همچــ ــا، گــ ــت بوریــ   وز قیاســ

ــا؟    ــردي را بهـ ــون دو زن کردســـت مـ ــی چـ ــه معنـ   از چـ

ــرا    ــو یکـــدیگر چـ ــتن چـ ــر دو را کشـ   آمـــد جـــزا؟  هـ

  زانکــــه مــــردم بــــود همچــــون تــــو رســــول مصــــطفا

  پـــــر دارد نیـــــز مـــــاهی چـــــون نپـــــرّد در هـــــوا      
  قیمتــــی باشـــــد بـــــه علـــــم تـــــو چـــــو دیبـــــا بوریـــــا؟  

  )496دیوان،( 

  :دهددر موارد متعدد به خاطر حالل شمردن شراب پخته از سوي ابوحنیفه، او را مورد انتقاد قرار می

ــکر  ــه مســــ ــویی حــــــالل اســــــت پختــــ   گــــ
ــاخت ــل اي ســـــــ ــاب حیـــــــ ــر و کتـــــــ   ه مکـــــــ

  بــــــــا ســــــــنبل و بــــــــا بــــــــیخ رازیانــــــــه 
ــه    ــی ز بوفالنـــــــ ــت فالنـــــــ   کـــــــــاین گفـــــــ



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٣٠ 
 

ــردي     ــویش ســـــخت کـــ ــوم تـــــن خـــ ــر شـــ   از جهــــــــــل در هاویــــــــــه بــــــــــه فانــــــــــه     بـــ

  )230دیوان،(

ها برند، کسانی که با دیدن تمایل انساناند که با مکر و زرق، هوش از امت میداند که برزگران آن کسانیدر جاي دیگر اسالم را ضیعتی می
  :سازندگیري از غالم، دام میهاي جسمی، با حالل شمردن شراب پخته و جایز شمردن بهرهسوي خوشیبه

ــتی  ــه ز مســـــ ــر چگونـــــ ــران را نگـــــ   برزگـــــ
ــــــــت بــــــــه دام و زرق ببردنــــــــد هــــــــوش ز ام  
  دام هـــــــم از مـــــــا بســـــــاختند چـــــــو دیدنـــــــد
ــی دام   ــود یکــــ ــه بــــ ــیکی پختــــ   رخصــــــت ســــ
  خلقـــی از ایـــن شـــد بـــه ســـوي مـــذهب مالــــک      

  خــــــوب و ســــــیکی روشــــــن روي غالمـــــان 

 

ــان    بهـــــرة هـــــارون همـــــی دهنـــــد بـــــه هامـــ
ــان   ــاخته دامـــــ ــعب و ســـــ ــان صـــــ   رزق فروشـــــ
  ســـــوي خوشـــــیهاي جســـــم میـــــل و هوامـــــان    
ــان    ــرت غلمــــ ــدیث عشــــ ــی حــــ ــر دامــــ   دیگــــ

ــه   ــد بــ ــوجی از آن شــ ــذهب نعمــــان  فــ ــوي مــ   ســ

ــان  ــدند و دام امامــــــ ــت شــــــ ــۀ اَّمــــــ   قبلــــــ

 

  )450دیوان،(

ــت داده ــه   رخصـ ــه بـ ــرا کـ ــر تـ ــت مـ ــورسـ ــ    خـ ــت نبیــــــ ــهره امامــــــ ــیشــــــ لــــــ د قُطرَب  

  )287دیوان،( 

ــو      ــزد تــ ــه نــ ــت بــ ــه حــــالل اســ ــادة پختــ   بــ
ــر داري  ــون آب زبــــــ ــب حیلــــــــت چــــــ   کتــــــ

  یوســـف و نعمـــانی  کـــه تـــو بـــه مـــذهب بـــو      
ــابور و هـــــــري زانـــــــی   مفتـــــــی بلـــــــخ و نشـــــ

  )436دیوان،( 

ران را مجبـور بـه پـذیرفتن    کار بردن حیله و مشروع شـمردن حرامـات دیگـ   ابیات زیر تأکیدي بر همین گفتۀ ناصرخسروست که امام حنفی با به
  :مذهب حنفی نمود

  وان مـــرد کـــه او کتـــب فتـــاوي و حیـــل ســـاخت
ــی  ــر ره دینـــ ــر بـــ ــه ز دینســـــت، اگـــ   حیلـــــت نـــ
  گـــــر دام نبـــــودیش چنـــــین حیلـــــت و رخصـــــت

ــال     ــ ــیرت دج ــد و ســ ــ ــدال ب ــورت ابــ ــر صــ   بــ
ــال   ــذر دار ز محتـــ ــچ و حـــ ــگال ایـــ   حیلـــــت مســـ

ــذرفتی ازو   ــق نپــــ ــن خلــــ ــال «ایــــ ثنا قــــ ــد   »حــــ

  )255دیوان،(
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وي درکالم از پیروان ابوالحسن اشعري بود و ادلۀ «. ی از پیروان ابوعبداهللا محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع الهاشمی هستندشافع
گویند و نیز چیزي اربعه را که کتاب، سنت، اجماع و قیاس باشد، قبول داشت و قایل به استدالل است ولی چیزي را که حنیفیان به آن استحسان می

  ).249: 1368مشکور،(»کنداند، رد میا که مالکیان به آن مسائل مرسله گفتهر

مالک بعد از استناد به قرآن و روایات نبوي، به عمل علماي عصر خود از اهل مدینه «. بنیانگذار فرقۀ مالکی نیز ابوعبداهللا مالک بن انس است
- ام وضع حکم، مصلحت عامه را در نظر داشت و آنچه اصلح بود، رعایت میگرفت؛ یعنی هنگجست و از اهل استصالح نیز کمک میاستناد می

  ).1196: 3ج1376مبلغی آبادانی،(»کرد

پردازد، حالل شمردن شراب پخته از سوي ابوحنیفه، مباح دانستن شطرنج از جانب ناصرخسرو در ابیاتی به بیان فتاوي امامان فرق اهل سنت می
  :تن تمتع از غالمان بنابر اجازة مالکمحمد بن ادریس شافعی و مجاز دانس

ــی جوشــیده حــالل اســت ســوي صــاحب راي       م

ــک    ــخ را مالـــ ــاده زنـــ ــک ســـ ــحبت کودکـــ   صـــ
ــاز    ــاح اســــت ببــ ــطرنج مبــ ــد شــ ــافعی گویــ  شــ

ــرا رخصـــت و داده  ــرده اســـت تـ ــوازتیـــز کـ   ســـت جـ

  )113دیوان،(

توان را با این اعمال زشت نکوهیده است و نیز می ناصرخسرو از روي دشمنی و عنادي که به اهل سنت داشته، آنان«مهدي محقق معتقد است 
خصوصاً که این تعبیرات با همین . ها را او در جایی به همین صورت دیده و آن را به شعر فارسی درآورده استحدس زد که همۀ این نسبت

با این تفاوت که در قطعۀ عربی . داده شده است وسیله نشوان حمیري نقل شده و به ابوالعالء معرّي نسبتاي به زبان عربی است بهصورت در قطعه
هم نسبتی نقل شده ولی ناصرخسرو چون خود شیعه بوده، نسبت به روافض، یعنی شیعیان در اشعار خود چیزي نیاورده » روافض«براي
  ).618: 1388محقق،(»است

گی به آموختن اصولی و روش استداللی اشعریان پیروان مکتب کالمی ابوالحسن اشعري هستند، که وي تا سن چهل سال:  اشاعره
خداوند مالک «اشاعره معتقدند). 54: 1368مشکور،. ك.ر(معتزله پرداخت اما سرانجام به استاد خود، ابوعلی جبایی اعتراض کرد

مرتکب اگر بندگان را به بهشت برد، میل اوست و اگر به آتش افکند، باز هم میل اوست و ظلمی . بندگان است، فعال ما یشاء است
مبلغی آبادانی، (»در قیامت مومنان او را مشاهده کنند. رویت خداوند محال نیست، زیرا هر موجودي قابل مشاهده است. نشده است

تواند که سعادت و شقاوت به ارادة حق بستگی دارد و ازلی است و کسی نمی«همچنین این گروه بر این باورند ). 1302-1301: 1373
  ). 1302: همان(»کفر و ایمان در بندگان ارادي نیست، بلکه ارادة الهی است............. وض کندشقاوت ازلی خود را ع

شد تا مردم عامه نسبت به اعتقاد به جبر باعث می. جبرگرایی از مواردي است که ناصرخسرو در موارد بسیار نسبت به آن معترض است     
اساس تر گردد، صاحبان قدرت، مقام و ثروت خود را بر تر و دست مظلومین کوتاهران درازشرایط موجود اعتراضی نداشته باشند، دست تجاوزگ

حکمت الهی بدانند و محرومان نیز با تصور اینکه اعتراض به صاحبان قدرت، اعتراض به مشیت الهی است، دست به اعتراض نزنند و صبر پیشه 
اند که بدون هیچ لیاقتی بر مردم حکم طول تاریخ، صاحبان قدرت و حکام جباري بوده یکی از عوامل اصلی گسترش اندیشۀ تقدیرگرا در«. سازند

اند و براي اینکه الیقان حکمرانی و سایر مردم تحت امر آنها، در مقام مقایسه برنیایند و حکومت آنها را زیر سؤال نبرند در رواج این راندهمی
  ).133: 1382کرمی، (»اندرا تقدیر ایزد عزّ اسمه شمردهاند و یگانه عامل رسیدن به قدرت اندیشه کوشیده

آورد و به طرح ناصرخسرو در انتقاد از جبرگرایی ابیاتی را می. دهنداشاعره به جبر اعتقاد دارند و تمام اعمال خلق را به خداوند نسبت می
ان چه خوب باشد و چه بد از جانب خداوند است و انسان در پردازد که اشاره به عقیده اشاعره دارد و آن اینکه همۀ افعال بندگهایی میپرسش

سازي براي تشکیک یکی از مهمترین مرحله از مراحل تبلیغی اسماعیلیه است که در ایجاد آمادگی ذهنی در زمینه« .اي نداردانجام آنها هیچ اراده
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طرح کردن پرسشهایی متناسب با روحیۀ افراد ذهن انها را به مطرح کردن مبانی اعتقادي آنها بسیار اهمیت داشت، بدین صورت که داعیان با م
  ).11: 1382حسینی، آقا(»داشتندجستجو وا می

  ســــــت و رفتــــــه قلــــــماگــــــر کــــــار بــــــوده
  و گـــــر نایـــــد از تـــــو نـــــه نیـــــک و نـــــه بـــــد      

  پرســــــتعقوبـــــت محـــــال اســـــت اگـــــر بـــــت     
  گــــــــار زي تــــــــو خدایســــــــت اگــــــــرســــــــتم

ــر   کتــــــــاب و پیمبــــــــر چــــــــه بایســــــــت اگــــــ

ــو     ــه بیهـــ ــد بـــ ــورد بایـــ ــرا خـــ ــم؟چـــ   ده غـــ
ــه ذم    روا نیســــــت بــــــر تــــــو نــــــه مــــــدح و نــــ
ــنم   ــتد صــــــ ــزد پرســــــ ــان ایــــــ ــه فرمــــــ   بــــــ
ــتم     ــن ســـ ــر مـــ ــرد بـــ ــو او کـــ ــت تـــ ــه دســـ   بـــ
  نشــــد حکــــم کــــرده نــــه بــــیش و نــــه کــــم؟      

  )62دیوان، ( 

سار نشدن کلنگ با گاه خداپرست بودن و گاه گنهکار بودن، مواخذه نشدن گرگ به فعل خویش، سفارش به نیکی کردن توسط انسان، سبک
  :ایست از اختیار انسانی معنی، واجب نبودن نماز روزه بر آهو و نخجیر و واجب شدن این اعمال بر انسانها، نشانهسخنان ب

ــه خـــرد       ــا بـ ــان، کـــه مـ ــه دادمـ ــرد ز بهـــر چـ   خـ
ــن   ــی بکـــ ــدي و نیکـــ ــن بـــ ــود » مکـــ ــرا فرمـــ   چـــ

ــوي خــــداي      ــت ســ ــتمکاره نیســ ــرگ ســ ــرا گــ   چــ
ــی    ــان بــ ــروش و فغــ ــگ و خــ ــه بانــ ــرا بــ ــیچــ   معنــ

ــر روز   ــو و نخچیــ ــر آهــ ــرا بــ ــاز؟ چــ ــت و نمــ   ه نیســ

ــاریمپرســــت، گهــــی گنــــهگهــــی خــــداي    کــ
ــاریم؟   ــی و مختــ ــه حــ ــا نــ ــر مــ ــا را گــ ــداي مــ   خــ
ــا گرفتــــاریم؟     ــار و مــ ــویش گرفتــ ــل خــ ــه فعــ   بــ
ــا سبکســــاریم؟     ــار و مــ ــت سبکســ   کلنــــگ نیسســ
ــاریم؟  ــران بــ ــا گــ ــدین کارهــ ــرا مــــن و تــــو بــ   چــ

  )71دیوان، (

ــود    وانــت گویــد جملــه عدلســت ایــن و مــا را بندگیســت       ــتی خواســــت او را بــ ــا را خواســ   و باشد،نیســــت مــ

  )227دیوان، ( 

ــد همــــه افعــــال خداونــــد کنــــد        کــار بنــده همــه خاموشــی و تســلیم و رضاســت        آنــــت گویــ

  )22دیوان، (

ــت     ــت خدایسـ ــه برخواسـ ــدها همـ ــه بـ ــد کـ   گوئیـ
ــدونک     ــر ایــ ــالل گــ ــد از اغــ ــا بــ ــا یــ ــیس رهــ   ابلــ

ــد    ــداي خدائیــ ــو اعــ ــد چــ ــر نگوئیــ ــز کفــ   جــ
ــد    ــوزنده رهائیـــ ــش ســـ ــما ز آتـــ ــر شـــ   در حشـــ

  )448دیوان، (

ناصرخسرو در . همۀ این ابیات بیانگر این مطالب است که طبق عقاید اشاعره صواب و خطا و طاعت و معصیت، همه بر خواست خداوند است
  :گویدخطاب به معتقدان به جبر و قضا و قدر می

ــد    ــد و وعیــ ــا وعــ ــد بــ ــول آمــ ــه رســ ــس آنکــ   از پــ
  گنــــه و کــــاهلی خـــــود بــــه قضــــا بـــــر چــــه نهـــــی     

ــت؟      ــدیر و قضاس ــه تق ــک ب ــد و نی ــه ب ــوئی ک ــد گ   چن
  معنــــی کــــار سفهاســــت  کــــه چنــــین گفــــتن بــــی   
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ــا  ــد قضـــ ــر خداونـــ ــو  گـــ ــر تـــ ــر ســـ ــه بـــ ــرد گنـــ   کـــ
ــت     ــذهب زشــ ــدین مــ ــت بــ ــو خدایســ ــدکنش زي تــ   بــ

ــت    ــد تراســ ــو خداونــ ــول تــ ــه قــ ــو بــ ــاه تــ س گنــ ــ   پــ
ــی ــه مـ ــت  گرچـ ــیم قفاسـ ــن بـ ــت ازیـ ــاري، کـ ــت نیـ   گفـ

  )21دیوان، ( 

  :تا این گروه گناه و کاهلی خود را به دیگري واگذار کنند و خود از آن رهایی یابند اي بودبه عقیدة ناصرخسرو اعتقاد به جبر، بهانه

ــاهلی ــا بنـــدي گنـــه و کـ ــر قضـ ــه بـ ــود را همیشـ   »کــاري نایــد از مــن تــا نخواهــد داور ســبحان     «کــه    ي خـ

  ) 291دیوان، (

- مردم در آنچه می«سؤالی مطرح شد که . تیار استدهد، مسألۀ جبر و اخبه آن پاسخ می» گشایش و رهایش«یکی از مسائلی که ناصرخسرو در 

 کنند مجبور است یا مختار؟ اگر مجبور است پس هرچه کند کردة خدا بود و عقوبت چه الزم آید؟ و اگر مختار است تواند چیزي کند که خدا آن
تر آن است که خداي تعالی عادل«کند که فرمود نقل می) ع(وي پاسخ این سؤال را از امام صادق). 121: 1380قبادیانی،(»نخواهد، قهر الزم آید؟

» هرچه خواهد مردم تواند کرد« ایشان در پاسخ به این سوال که). 121: همان(»خلق را به معصیت مجبور دارد و پس ایشان را بر آن عقوبت کند
کاري است میان دو کار، نه «آخر فرمود  و در). 122: همان(»درازي باشدقدرت خداي بیش از آن است که کسی را در ملک او دست« : فرمود

  ).122: همان(»مجبور است و نه مختار

نهد و هم پذیرد که به اراده و خواست الهی وجهی میرا می» امر بین االمرین«او. ناصرخسرو نه به جبر مطلق معتقد است و نه به اختیار مطلق«
  ).21: 1381بخش، تاج(»کندمسئولیت و تأثیر انسان را انکار نمی

  بـــــه میـــــان قـــــدر و جبـــــر رود اهـــــل خـــــرد     

ــوي   ــر ره راســـــت بجـــ ــدر و جبـــ ــان قـــ ــه میـــ   بـــ

  ي دو حرف خوف و رجاستراه دانا به میانه 

  
ــت    ــدر درد و عناسـ ــر و قـ ــرد جبـ ــل خـ ــوي اهـ ــه سـ   کـ

  )21دیوان، ( 

ا جز بر این طریق باشد، کافر و رافضی معتزلیان به رویت خداوند اعتقاد دارند و هر کس ر. کنددر بیت زیر به عقیدة دیگر این گروه اشاره می
  :خواننددین میو بی

ــه   ــه گفتـــ ــالن فقیـــ ــه فـــ ــوئی کـــ ــتگـــ   ســـ
ــد ــق خــــــــــداي را ببیننــــــــ ــاین خلــــــــ   کــــــــ
ــق باشــــــد     ــن طریــــ ــه بــــــر ایــــ ــو نــــ   وان کــــ

ــخ و بــــــــامین     ــام بلــــــ ــر و امــــــ   آن فخــــــ
ــین    ــر همگـــــ ــه روز حشـــــ ــرش بـــــ ــر عـــــ   بـــــ
ــافر و رافضیســــــــت و بــــــــی دیــــــــن      او کــــــ

  )51دیوان، (

شدند و نکتۀ دوم وجود نزاع و درگیري میان و نکته پی برد؛ اول اینکه فقها، از میان اشاعره نیز انتخاب میتوان به دبر اساس این ابیات می
  .دادنددین در یک ردیف قرار میچرا که اشعریان نیز چون اهل سنت ، رافضی را با کافر و بی. اشعریان و شیعیان است
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« امیه و در عهد عبد الملک مرواندر زمان بنی«. به ارادة انسان بودند معتزله گروهی بودند که برعکس اشاعره، معتقد: معتزله
این گروه پیشروان ). 415: 1368مشکور،(»اختالف داشتند» صفائیه«و » جبریه«ظهور کردند و با فرقۀ مخالف خود» معتزله«یا » قدریه

زیرا این گروه اهل استدالل . حکما و معتزله کاسته شد تعقل بودند و با قدرت گرفتن اهل سنت و حدیث و فقها، از رونق بازار فالسفه،
هایی که در بغداد و سپس به وسیلۀ سالطین غزنوي و با سختگیري«. و بحث بودند و از این میان، معتزله بیشتر در معرض طعن بودند

ست به غلبۀ طبقات ظاهربین و بین آغاز گشت، و این شکسلجوقی در ایران، نسبت به معتزله پیش گرفته شد، شکست این فرقۀ روشن
مقدمۀ انحطاط فکري مسلمانان بود، زیرا غالب ائمۀ معتزله پیشروان . یی مانند اشاعره، محدثه و کرامیه و امثال آنها انجامیدکم اندیشه

  ).267: 1363صفا،(»تفکر و تعقل و معتقدان به اختیار و تنزیه و دوستداران فلسفه و علوم نظري و اثباتی بودند
نخست چیزي : قول متکلمان اعتزال آنست که گفتند«: گویداصرخسرو در جامع الحکمتین در مورد قول متکلمان اعتزال در مورد توحید مین

بر مردم واجب است، شناخت خداي است، از بهر آنک اندر شناخت خداي مردم را رغبت است به کارهاء ستوده، و پرهیز است از چیزهاء  >که<
از بهر آنک چو مردم دانست که مر او را صانع است و بودش او به صنع صانعی حکیم است، و تکلیفهاء دینی را بر خویشتن زشت و نکوهیده 

ئی نیکوست عقلی اندر ایجاب معرفت خداي بر و ما گوییم این قاعده. واجب کرده بیند، اندر کارهاء ستوده رغبت کند و از زشتی بپرهیزد
  ).52:الف 1363قبادیانی،(»خویشتن

او مردي سیستانی بود و . کردنداز عبداهللا محمد بن کرام بن عرّاف پیروي می«کرامیه از فرق سنت و جماعت بودند و : کرامیه 
ابن کرّام معتقد ). 363: 1368مشکور،(»معروف شد»ابن کرام«پدرش مرزبان بود و چون مرزبان را به پارسی کرام گویند از این جهت به 

ابن کرام بعضی از آیات قرآن را  در توصیف خداوند به معنی ظاهري . کندنشیند و حرکت میجسم و اعضاست و میخداوند را «بود 
  ).364: همان(»کردآن گرفت و در صفات خداوند غلو می

این اصل گویند خداي یکیست، و هیچ چیزي بدو نماند و «: گویدناصرخسرو در رابطه با قول متکلمان کرامی در جامع الحکمتین می
اند که گویند خدا جسم است نه چون توحیدست و لیکن موحد آنست که چون بصفات خداي رسد، این اصل تباه نکند، و از این متکلمان گروهی

خداي را صفت کنند و گویند همچنان  -که مردم را اندر آن شرکت است -و بدیگر صفات محمود . اجسام، و گویند خدا عالم و قادر وحی است
این بنیاد توحید این . لم او نه چون علمهاست و قدرت او نه چون قدرتهاست، و زندگی او نه چون زندگیهاست، جسم او نه چون جسمهاستکه ع

هاي پرداختند تا  در برابر اسماعیلیان خراسان سیاستاین فرقه به تشویق سلطان محمود می). 45: الف1363قبادیانی،(»با فروع بسیار>و<طایفه است
  ).169: 1380هانسبرگر،. ك.ر(و خشونت آمیزي را در پیش بگیرد، اما با مراجع سنی مذهب محلی رابطۀ خوبی نداشتند سخت

او کسی بود که در ابتدا مردم را به یکی از افراد خاندان امام جعفر . کیالیه از پیروان احمد بن کیال بودند:کیالی و حروري
کرد و به همین دلیل شیعیان احمد بن کیال مطالبی مخالف شرع بیان می. مدعی رسالت شدکرد اما بعد از مدتی خود صادق دعوت می

در جریان جنگ ). 370-371: 1368مشکور،.رك(وي بعد از مطرود گشتن از سوي شیعیان دعوي امامت کرد. از او دوري کردند
به حروراء، دهی در نزدیکی کوفه روي آوردند و با از لشکر او جدا شدند و ) ع(صفین، دوازده هزار تن از یاران و هواخواهان علی

به مخالفت برخاستند، از این رو آنان را حروریه نامیدند، سپس این گروه به حال اجتماع از کوفه بیرون آمدند و به نهروان در ) ع(علی
  )27: 1372: مشکور. ك.ر(ناحیه بین بغداد و واسط رفتند و از این زمان به خوارج معروف شدند

  :کند که براي پیروان حق راهی، غیر از راه حروري و کرامی و کیالی به سوي حق وجود داردصرخسرو صریحاً اعالم مینا

ــق را  ــیعت حــ ــر شــ ــدر مــ ــدین انــ   جـــــز راه حـــــروري و کرامـــــی و کیـــــالی      راهیســــت بــ

  )44دیوان،(

  ).275: 1363محقق،. ك.ر(آیدوجود میدیگر بهگفتند چون یکی تلف شود یکی همچنین در بیت زیر اشاره به عقیدة کیالی دارد که می
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ــیند بــــه جــــاي او دگــــري        یکیـــت گویـــد کســـی بـــه عمـــر کـــم نشـــود         زخلــــق تــــا ننشــ

 )222دیوان،(

» محمد رسول اهللا«و » ال اله الّا اهللا«گروهی هستندکه اعتقاد دارند آدمی هر اندازه که ستمکار و جبار باشد با بر زبان راندن : مرجئه
  ).275-276: 1363محقق، . ك.ر(رود، هر چند زنا و سرقت و قتل و شرب خمر کندحرام از حالل به بهشت می و بازشناختن

ــن درون در حیلــــــــت  ــه دیــــــ ــاد بــــــ   بگشــــــ
  اگــــــر کســــــی بــــــه صــــــد دوران«گفتــــــا کــــــه 

ــه اال اهللا   ــه ال الــــــــ ــت کــــــــ ــون گفــــــــ   چــــــــ

ــازاري     ــویش بـــ ــیش خـــ ــه پـــ ــاخت بـــ   برســـ
ــاري   ــــــــــ ــتمگري و جب ــت ســــــــــ   بودســــــــــ
  »نایــــــــدش بـــــــــه روي هـــــــــیچ دشـــــــــواري 

  )351یوان، د(

ــه«ایـــن گفـــت  ــه درون شـــوياگـــر بـــه خانـ   ي مکـ
ــه  ــد «وان گفــــت کــ ــو کنــ ــهادت عفــ ــول شــ   ت ز قــ

ــی    ــد مجرمــ ــر چنــ ــوي از آتــــش اگــ   »ایمــــن شــ
  »گـــــر تــــــو گنــــــاه کــــــارترین خلــــــق عــــــالمی 

  )458-459دیوان،(

نۀ کعبه را معبد سیارة شود خابراي هریک از سیارات هفتگانه معبدي داشتند و گفته می«صابیان، ستاره پرستان هستند که : صابی
ساختن طلسمها و بناي هیاکل منسوب به «همچنین). 73: 1385توفیقی،(»دادندزحل قرار داده بودند، آنان به پرستش ماه نیز اهمیت می

ه خود دکتر فروزانفر معتقدند صابئین، از حرانیانی بودند که این نسبت را ب).51: 1369کوب،زرین(»کواکب هم از آنها شایع شده است
این فرقۀ مذهبی در زمان مأمون، خلیفۀ عباسی خود را از اهل کتاب و از صابئینی که در قرآن از ). 151: 1350فروزانفر،. ك.ر(اندبسته

چون این طایفه از منهج حق میالن «: گویدشهرستانی در مورد این فرقه می). 151: 1384چی، فطوره. ك.ر(آنها نام برده شده، خوانندند
آنها را مدعی آنست که . د و از منهاج انبیاء منحرف گشتند، ایشان را صابئه گفتند و مدار مذهب صابیان بر تعصب روحانیان استنمودن

در مورد کسانی که فضل . بردناصرخسرو در دیوان خود دو بار از صابی نام می). 210: 1350شهرستانی، (»که مذهب ایشان اکتسابست
  :گویددانند میتن سخن تازي میو برتري را در شعر و دانس

  شـــــعر تـــــو ژاژ اســـــت، مگـــــر ســـــوي تـــــو 
ــرآن  ــه بجـــــــاي قـــــ ــین، ور نـــــ   نیســـــــت چنـــــ

ــتی   ــه ژاژ درائیســــــــــ ــل همــــــــــ   فضــــــــــ
ــعر و رســـــــــــــالتها صبابیســـــــــــــتی     شـــــــــــ

  )249دیوان،(

هاي م و فرقهگوید که به دنبال جستجوي چون و چرا، سفر در پیش گرفته و به بحث با اقوااي که شرح حالی از اوست میناصرخسرو در قصیده
  :ها صابئیان هستندیکی از این فرقه. گوناگون پرداخته است

ــري    ــابی و دهـــ ــانوي و صـــ ــفی و مـــ ــر      وز فلســـ ــی مـ ــیدم بـ ــت و پرسـ ــن حاجـ ــتم ایـ   درخواسـ

  )510دیوان،(
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من ابلیس أو من  الخیرُ من اهللا و الشر« اما در اسالم ثنویه کسانی هستند که گویند« این فرقه به دو خداي خیر و شر معتقدند: ثنویه
  ).131: 1368مشکور،(»یعنی هر چه نیکی و طاعت است از خداوند است و هرچه بدي و معصیت از شیطان و نفس ما» انفسنا

ــد  ــت گویـ ــک  « وانـ ــت ولیـ ــی زخدایسـ ــه نیکـ ــه کـــار شماســـت        همـ   »بـــدي اي امـــت بـــدبخت همـ

  )22دیوان،(

ــار     ــتی دو کردگ ــان نیس ــه گرم ــد ک ــی گوی ــن هم ــه    ای ــب کـ ــتی واجـ ــتی   نیسـ ــا خرماسـ ــار بـ ــز خـ   هرگـ

  )226دیوان،(

ــد    ــک و بــــ ــار نیــــ ــد کردگــــ ــت گویــــ   وانــــ
ــوئی و خیـــــر     ــلح و نیکـــ ــزدان بـــــه صـــ ــار یـــ   کـــ

ــت    ــر اســـــــ ــو ابتـــــــ ــزد دادار و دیـــــــ   ایـــــــ
ــت   ــر اســـ ــتی و شـــ ــوان جنـــــگ و زشـــ ــار دیـــ   کـــ

  )33دیوان، ( 

که . اي که به صانع معتقدندد ندارند و فرقهاي که به وجود خداوند اعتقاداند، فرقهناصرخسرو در جامع الحکمتین جملۀ خلق را بر دو فرقه می
یکی یزدان و دیگر : چون ثنویان که دو گویند«شود، یک فرقه که معتقدند صانع یکی است و فرقۀ دیگر این فرقه خود، به دو فرقۀ دیگر تقسیم می

  ).31: الف1363قبادیانی،(»نور و ظلمت را قدیم گویند. اهرمن

آنان منسوب به دهرند و آنچه را که در « روزگارند و  دهر یا» سرمدي بودن«مادي معتقد به  فیلسوف مسلکان گروهی از: دهري
ناصرخسرو که خود بر حادث بودن ). 195: 1368مشکور،(»ادیان و شرایع آسمانی از رستاخیز و وعده و وعید آمده، دهریه قبول ندارند

  :ویدگخواند و میتفکر میدهر معتقد است، دهریان را مردان بی
ــی   ــرد بــ ــا مــ ــت دورت تــ ــیار گشــ ــربســ   گویــــد همــــی قــــدیمی بــــی حــــد و منتهــــایی   تفکّــ

  )329دیوان،(

  :خواهد که علت پیدایی جهان را بررسی کننداز دیگران می

ــررس  ــان بــــــ ــودش جهــــــ ــت بــــــ ــودا   از علّــــــ ــان ســـــ   بفگـــــــن بـــــــر زبـــــــان دهریـــــ

  )182دیوان،(

  :شمرداي مضحک میقدیم بودن جهان را عقیدهداند و وي جنبنده بودن جهان را دلیلی بر حادث بودن آن می

ــانی؟    ــده مکـــ ــد جنبنـــ ــدیم باشـــ ــز قـــ   بخنـــدد شـــهري و روســـتایی  زیـــن قـــول مـــی     هرگـــ

  )329دیوان،(

  مشــــــــنو محــــــــال دهــــــــري شــــــــیدا را      عـــــــالم قـــــــدیم نیســـــــت ســـــــوي دانـــــــا
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  )167دیوان،(

عالم قدیم است و مر او را : اند و گویندد که اهل تعطیلانیکی فرقت دهریان« کندناصرخسرو در اثبات صانع، خلق را به دو فرقه تقسیم می
  ).31:الف1363قبادیانی، (»صانع نیست بل صانع موالید از نبات و حیوان خرد افالك و انجم است که همیشه بوده است و همیشه باشد

د بود، عناصري از زرتشتیگري، هاي مذهبی دوران خوکنندگان بزرگ مفاهیم و اندیشهگران و ترکیبمانی یکی از تلفیق«: مانوي
هاي مانی استفاده و یکی از نوآوري). 331: 1370ثالثی،(»خورندبوداییگري، مسیحیت و هندوئیسم در دین مانی به وضوح به چشم می

). 64: 1385توفیقی،. ك.ر(کردسوادي عموم مردم، مطالب دینی را نقاشی میاو با توجه به بی. هاي دینی بوداز نقاشی در تعلیم آموزه
  :بیندپردازد و بستان را مانند کتاب مانی، ارژنگ میاي، ابتدا به وصف بهار میناصرخسرو در قصیده

ــتان نگـــه کـــن      ــه بسـ ــواهی بـ ــگ خـ ــر ارتنـ ــان و کنـــارش        گـ ــد میـ ــش چـــین شـ ــر نقـ ــه پـ   کـ

  )335دیوان،(

ــگ     هــــر ســـــوي شـــــادمان بــــه نقـــــش و نگـــــار   ــرد ارتنــ ــه نقــــش کــ ــرد آنکــ ــه بمــ   )؟(کــ

  )368دیوان،(

  :کندناصرخسرو در ابیاتی به ثنویت مانویان اعتراض می. انویان معتقد به ثنویت بودند و دوگانه پرستم

  اي کهــن گیتــی کهــن کــرده تــرا، چــون بیهشــی      
  آنچـــه زیـــر روز و شـــب باشـــد نباشـــد یـــک نهـــاد      

  بـــر زمـــان تـــازگی و بـــر نـــوي تـــا کـــی نـــوي؟        
ــده  ــا گـــم شـ ــانوي ره ازیـــن جـ ــر مـ ــاقالن بـ ــت، اي عـ   سـ

  )345دیوان،(

ــوهر   ــه ز یـــک گـ ــانی کـ ــد ره مـ ــن شـ ــم ازیـ   گـ

 

  بــــه یـــــک صــــانع نایـــــد شــــکر و رخپـــــین    

  )282دیوان،(

ادیانی چون یهودي، مسیحی، . ادیان غیر اسالمی و مسائل مربوط به پیروان آن از مسائلی است که در آثار ناصرخسرو بازتاب یافته است
اما در تحوالت و جریانهاي سیاسی و اجتماعی . ی نیز در اجتماع زمان حضور داشتندهاي مذهبو این مطلب نشانگر آن است که اقلیت.... زردشتی و 

  .گرفتندآن دوره حضور فعالی نداشتند و به خاطر همین مسأله، نسبت به شیعیان، معتزلیان و اسماعیلیان کمتر تحت فشار قرار می

لین دین زنده عالم بود که از حیات دینی ابتدایی اقوام سامی دین یهود او«. یهودیان از زمان هخامنشیان وارد ایران شدند: یهودیان
اي اشیاء مختلف، چه اشیاء طبیعی نظیر یک کوه یا رودخانه یا چیزهایی اعتقاد اصلی آنها این بود که پاره............... سرچشمه گرفت 

: 1372هیوم،(»خداي خاص ایشان مرتبط بودبه طور تصنعی تقدیس یافته بودند نظیر یک ستون و یا یک تابوت، به طور ضمنیکه به
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بر اساس ابیات ناصرخسرو، یهودیان در زمان سلجوقیان نه تنها تحت فشارهاي صاحبان حکومت و قدرت نبودند بلکه از حرمت ). 243
  :و احترام نیز برخوردار بودند

ــر جهـــــودان راســـــت     ــد     حرمـــــت امـــــروز مـــ ــقّ خوارنــــ ــن حــــ ــالم و دیــــ ــل اســــ   اهــــ

  )474دیوان،(

  :دهدپردازند، مورد سرزنش قرار میخبر بودن از فضایل قرآن، به نکوهش جهودان و ترسایان میسلمانانی را که که با وجود بیم

  بنکــــــــــــوهی جهــــــــــــود و ترســــــــــــا را
ــه فضـــــل قـــــرآن چیســـــت      ــو نـــــدانی کـــ   چـــ

  تـــــو چــــــه داري بــــــر ایــــــن دو تفضــــــیل؟  
ــل   ــه انجیــــ ــرا و چــــ ــان تــــ ــه فرقــــ ــس چــــ   پــــ

    )124دیوان، (

ــوئی   ــه گـــــ ــرا کـــــ ــود تـــــ ــت نبـــــ ــافر      حجـــــ ــود کـــــــ ــؤمنم و جهـــــــ ــن مـــــــ   مـــــــ

  )95دیوان،( 

ــود     ــوي جه ــه س ــو ب ــه ت ــوهی؟ ک ــه نک ــود را چ   تـــري زان کــه ســـوي تســـت جهـــود بســی نفایـــه     جه

  )32دیوان،  (

در ) ع(و خط علی) ص(کردند به امضاي پیامبراي را که یهودیان ادعا مینفوذ یهودیان در دربار خلفاي مصر موجب شد که ناصرخسرو نامه 
  :فیت از جزیه در دست دارند، حقیقی فرض کندمورد معا

ــدرش اســــت   ــه خــــط پــ ــامی کــ ــو زي امــ ــري را    بشــ ــر خیبــــــ ــرات مــــــ ــذ خیــــــ   بتعویــــــ

  )143دیوان، (

متوکل در اوایل خالفت خود «ها و ادیان، پارچۀ زرد رنگی را بر لباس خود بدوزند یهودیان ملزم بودند که براي تمایز از پیروان دیگر فرقه
ي و نصاري صادر کرد و در آن فرمان قید شده بود که آنها طیلسان عسلی رنگ بپوشند و عالمات رنگارنگ و کاله و کمري به فرمانی بر ضد یهود

و بر روي . ............. سبک فرومایگان داشته باشند و بر قاطر و االغی سوار شوند که رکابشان چوبی و پاالنی به شکل عجیب و مشخص باشد
- تصاویر شیطان را بیاویزند و نیز دستور داده بودکه کلیساها و معابد تازه ساخت آنها را ویران سازند و به صورت مسجد درهاي خود ورودي خانه

آوردند و قبورشان هم سطح زمین باشد و عالمت صلیب را در کوي و برزن نشان ندهند و فرزندانشان را نزد معلمان مسلمان براي تعلیم گسیل 
: 1383سلیمی،(»لباس عسلی دو تکه غیار عسلی یکی بر روي سینه و دیگري بر پشت جامه یا عمامه عسلی رنگ داشته باشند ندارند و گاه به جاي

95.(  

ــلی    بــــی عســــل و روغنســـــت نانــــت و خوانـــــت    ــود را عســـــــ ــتانی جهـــــــ ــا نســـــــ   تـــــــ

  ) 501دیوان، (
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ــت زرد، چـــــرا     ــلی شـــــد خانـــ   چـــــون عســـ

  از غــــزل و مــــی چــــو تیــــر و گــــل نشــــود     

ــع    ــی بطبـــ ــزل و مـــ ــا غـــ ــلی  بـــ ــون عســـ   چـــ

ــلی    ــون عســ ــان و روي چــ ــو چوگــ ــت چــ   پشــ

  )286دیوان، (

- اشپولر از فارس و ماورالنهر به. گردداي طوالنی دارد و به دوران قبل از اسالم برمیزندگی مسیحیان در ایران سابقه: مسیحیان

-اکز سکونت آنها پس از اسالم یاد میعنوان مرعنوان مرکز عمده سکونت مسیحیان ایران قبل از اسالم و از شوش، شوشتر و اهواز به

  ).383: 1349اشپولر،. ك.ر(کند
در قرن چهارم هجري بقایاي جمعیتهاي مذهبی مسیحی در قم، ري و سیستان «: گویداین نویسنده در مورد وضعیت مسیحیان در قرن چهارم می

البته جمعیتهاي مذهبی شهري در این مناطق وجود داشته و .............تمام این جمعیتها تحت نفوذ مطران نشین مرو قرار داشته است. وجود داشته است
ناصرخسرو نسبت به مسیحیان لحن مالیمی دارد و حتی نکوهش این مذهب را ). 388-389: همان(»مثالً شهري مستقالً مسیحی نشین نبوده است

  :شماردجایز نمی

ــیل       بنکــــــــــــوهی جهــــــــــــود و ترســــــــــــا را ــن تفضــ ــن دو تــ ــر ایــ ــو چــــه داري بــ   تــ

  )124دیوان،(

ــا  ــر ترســــ ــت، بنگر،بــــ ــو چیســــ   فضــــــل تــــ
ــد را  ــه محمــــــــ ــومنی گرفتــــــــ ــو مــــــــ   تــــــــ
  ایشـــــــــــــان پیمبـــــــــــــران و رفیقاننــــــــــــــد  
ــه  ــخره را آنکـــــــ ــام و مســـــــ ــناس امـــــــ   بشـــــــ

ــرون کـــــن و ســـــودا را        از ســـــر هـــــوس بـــ
ــیحا را  ــه مســــــــــ ــت گرفتــــــــــ   او کافرســــــــــ
ــا را    ــوده ترســـــ ــو بیهـــــ ــمنی تـــــ ــو دشـــــ   چـــــ
ــا را   ــوه و چلیپـــــــــــ ــیس را نکـــــــــــ ـــــــــــ قس  

  )168دیوان،(

  هولســـــت گـــــر زي تـــــو قـــــول ترســـــا مج   
ــه   ــر آدینــــــ ــو بــــــ ــنبه و تــــــ ــر دوشــــــ   او بــــــ

  

 

  معـــــروف نیســـــت قـــــول تـــــو زي ترســــــا    
  تــــــــــو لیــــــــــل قــــــــــدر داري و او یلــــــــــدا

  )211دیوان،(

این تسامح ناصرخسرو نسبت به یهودیان و مسیحیان به علت آنست که مسیحیان و یهودیان در دستگاه خلفـاي فـاطمی نفـوذ فـراوان داشـتند و      «
  ).352: 1363محقق،(»بیشتر مشاغل مهم در دست آنان بود

کردند سیاست واگذاري مشاغل مهم اداري به مسیحیان و یهودیان در یک مملکت شیعی مذهب، با سیاست تسامح دینی که فاطمیان اعمال می
خسـرو  ناصر). 215: 1375دفتـري،  .ك.ر(مسیحیان در این دوره از آزادي شرکت در کارهاي اداري و حکومتی نیز برخوردار بودند. موافقت داشت

  ).31: الف1363قبادیانی،. ك.ر(»اب، ابن و روح القدس. گویند صانع یکی بیشست« :گویددر مورد مسیحیان می
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گوید این سخن را تنها عاقالن  درك کردند و رهبانان داند و میرا رمز می» شومزي پدر خویش می«که گفت ) ع(شاعر سخن حضرت عیسی 
اند که خود را فرزند خداوند یح از بازگشت نفس خود به نفس کلی سخن گفته نه چنانچه مسیحیان پنداشتهاز دید شاعر مس. و هرقل گمراه شدند

  :دانسته است

ــت   ــه گفـ ــیح آن کـ ــول مسـ ــدرخویش« قـ   زي پـ

ــه او چــــه گفــــت ولــــیکن     ــد کــ ــل دانــ   عاقــ

ــی  ــوممــ ــل  » شــ ــزد افاضــ ــود نــ ــز بــ ــن رمــ   ایــ

ــراه گشـــــت و هرقـــــل جاهـــــل    رهبـــــان گمـــ

  )137دیوان،( 

  :گویدداند و میخردي آنها میفرزند خداوند است که ناصرخسرو این اعتقاد آنان را دلیل بر بی) ع(حیان حضرت عیسی به اعتقاد مسی

ــت او را  ــداي گفــــــ ــر خــــــ ــا پســــــ   ترســــــ
ــا را    ــود ترســــــ ــر نبــــــ ــه خبــــــ ــرا کــــــ   زیــــــ

  از بـــــــی خـــــــردي خـــــــویش و نـــــــادانی    
  از قــــــــــدر بلنــــــــــد نفــــــــــس انســــــــــانی    

  )58دیوان،( 

و نزدیک مسجد کلیسایی است عظیم به تکلف هم از سنگ «: گویدمی» آمد«مسجد و کلیسا در شهر اش از هم جوار بودن ناصرخسرو سفرنامه
ک دیدم که هیچ جاي مثل آن دري ندی ده ساخته و زمین کلیسا مرخّم کرده به نقشها و بر طارم آن، که جاي عبادت ترسایان است، دري آهنین مشب

و به یک فرسنگی شهر بیت المقدس « :گویداههاي مسیحیان در یک فرسنگی بیت المقدس میهمچنین از قربانگ). 15: ب1363قبادیانی،(»بودم
حم گویند و ترسایان ترسایان را جایی است که آن را عظیم بزرگ می دارند و همیشه قومی آنجا مجاور باشند وز ایران بسیار رسند و آن را بیت اللّ

  :بستند تا از پیروان دیگر مذاهب مشخص باشندبایست زنار میمسیحیان می). 57:نهما(»قربان آنجا کنند و از روم آنجا بسیار آیند

ــه یــــــزدان   یکــــــی بوستانســــــت عــــــالم کــــ
  از اینجــــــا همــــــی خیــــــزدش غلّــــــه لــــــیکن    
ــر  ــد یکســــــــ ــران اوینــــــــ ــه برزگــــــــ   همــــــــ

  زمـــــــــردم درو کشـــــــــت و اشـــــــــجار دارد 
ــار دارد  ــر انبــــــــ ــالم دیگــــــــ ــدان عــــــــ   بــــــــ
ــار دارد  ــه زنّـــــــ ــا کـــــــ ــلمان و، ترســـــــ   مســـــــ

 

  )376دیوان،(

ــر ــزاف   کمـــ ــتدي گـــ ــار بســـ ــدادي و زنّـــ ــري      بـــ ــو کمــ ــز تــ ــار جــ ــه زنّــ ــداده بــ ــس نــ   کــ

  )223دیوان،(

ــد  ــی باشـــــــ ــه قیمتـــــــ ــار، اگرچـــــــ ــر    زنّـــــــ ــده بـــــه زنّـــــاري دگـــ ــره کمـــــري مـــ   خیـــ

  )352دیوان،(

  :گرفتندبستند مورد آزار و اذیت قرار میآن دسته از مسیحیانی که زنار نمی
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ــایند   ــر بگشــــ ــیش میــــ ــان پــــ ــر میانشــــ   گــــ
ــد   ــین کننــــ ــودان چنــــ ــا جهــــ ــخ  بــــ ــه بلــــ   بــــ

ــی   ــار برنمـــــــــ ــه زنّـــــــــ ــددوانکـــــــــ   بنـــــــــ

ــه کـــــــاج بگذارنـــــــد     حـــــــق ایشـــــــان بـــــ
ــه اهـــــــل زنّارنـــــــد     ــان جملـــــ   ویـــــــن خســـــ
  همچــــــــو مــــــــن روز و شــــــــب بتیمارنــــــــد   

  )474دیوان،( 

  :بردو در جایی نیز کستی، کمربند زرتشتیان را به معنی زنّار به کار می

ــک نرخـــی       ــه یـ ــا ســـوي دانـــا بـ ــا ترسـ ــتی    تـــو بـ ــر بســـــتی او کســـ ــو کمـــ ــه تـــ ــر چـــ   اگـــ

  )374یوان،د(

  :گویدکند و میجامۀ ترسایان زرد و کبود بود، ناصرخسرو نیز رنگ بنفشه را به جامه ترسایان تشبیه می

ــد      از بــــرف نـــــو بنفشــــه گـــــر ایمــــن گشـــــت    ــا شـــ ــه ترســـ ــو جامـــ ــرا چـــ ــدون چـــ   ایـــ

  )339دیوان،( 

ردشتی و اضمحالل آن بیش از نیروي دولتهاي ترك مثل غزنویان و سلجوقیان در عقب راندن دین ز«: گویداشپولر می: زرتشتیان
راندند طبعاً دین زردشت را که نیروي حیاتی معنوي و قانع کنندة اسالم موثر بود، همانطور که آنها تشیع را با خشونت به عقب می

یزد و کرمان از آن زمان به بعد فقط بقایایی از زردشتیان در جنوب شرق ایران، قبل از همه در . کمتري داشت بکلی مغلوب ساختند
  ). 351-352: 1349اشپولر،(»خود را حفظ نمودند و ارتباطاتی با هم مسلکان خود در هند برقرار کردند

در میان تمام ادیان زنده و غیر وابسته به کتاب مقدس جهان، تنها دینی «شود زرتشتی که با نامهایی چون مجوسی، گبر و پارسی نیز خوانده می
اند زیرا منشأ آن از پارس در سرزنین ایران بوده این دین را به نام دین پارسیان نیز خوانده. را با کتاب مقدس داشته است است که نزدیکترین ارتباط

  ).267: 1372هیوم، (»است

: 1385توفیقی،. ك.ر(عنوان یکی از مظاهر خداي روشنایی و افروخته نگه داشتن آن استترین ویژگی این آیین، احترام به آتش به از مشخص
  :پرست استشمرد که آتشاند را مانند زرتشتی میناصرخسرو آنانی را که بر آتش درون مفتون شده). 59

ــزي     ــش غریـ ــه آتـ ــن بـ ــی دیـ ــدي و بـ ــه شـ ــش   فتنـ ــتی  آتـ ــرد زردهشـ ــون مـ ــتی چـ ــت گشـ   پرسـ

  )336دیوان،(

به نام زند اوستا نیز دارند، شاعر در دیوان خود  کتاب زرتشتیان، اوستا نام دارد که به خط اوستایی نوشته شده است و عالوه برآن تفسیري
  :دهدکند و به زرتشت لقب سخندان مینصایحی را از کتاب زند بیان می

  از زمــــــــان و مکــــــــر او ایمــــــــن مبــــــــاش
ــود بپچیـــــــد بـــــــدکنش     ــز بـــــــدها خـــــ   کـــــ

ــد    ــذیر پنـــ ــد بپـــ ــردار بـــ ــن از کـــ ــس کـــ   بـــ
  ســـــــتند در اســـــــتا و زنـــــــد  ایـــــــن نبشـــــــته 

 

  )434دیوان،(
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  و پازنـــــــد اي خوانـــــــده کتـــــــاب زنـــــــد   
ــب    ــر لـــــ ــد بـــــ ــولی و زنـــــ ــر ز فضـــــ   دل پـــــ

ــد    ــی و چنـــ ــا کـــ ــد تـــ ــدن زنـــ ــن خوانـــ   زیـــ
  زردشـــــــــت چنـــــــــین نبشـــــــــت در زنـــــــــد؟

  )23دیوان،(

ــود   ــر باریــــک شــ ــع الغــ ــار طمــ ــردن از بــ ــته    گــ ــن نبشـ ــخن ایـ ــت سـ ــت زردشـ ــدسـ   دان در زنـ

  )403دیوان،(

ري است از عملکرد مثبت ناصرخسـرو در تأییـد ارزشـهاي    ستایش بزرگان ایران باستان، اعم از بزرگان دینی، تاریخی  و اساطیري، جلوه دیگ«
  )110: 1382دادبه،(»ستایدگرایی اوست، او زرتشت را با نقل اقوال حکیمانه میملی؛ با تأییدي که حاکی از ایران

  :ندبیبرد، مذهب هندو است که داناي هندوان، برهمن را جاهل میاز دیگر مذهبی که ناصرخسرو در اشعارش نام می: هندو
ــت    ــه حکیمســ ــت، ار چــ ــن جاهلســ ــوي مــ   بــــــه نــــــزد عامـــــــه، هنــــــدوي بـــــــرهمن      ســ

  )399دیوان،(

 :آوردولی در جاي دیگر سخنی متناقض با گفته قبلی خویش به زبان می

  

ــر    ــاید، اي پســــ ــم خفتــــــه نیاســــ ــدوان      در راه علــــ ــاي هنـــ ــرس ز دانـــ ــدت بپـــ ــر بایـــ   گـــ

  )499دیوان،(

صومی که بت پرستان از براي احترام به بت دارند و به اعتقاد ایشان که این روزه داشتن « گویداز آیین هندوان، یعنی روزه لکهن سخن می
  ).لغت نامه، ذیل لکهن(»ایشان را فربه و قوي جسته کند

ــزد روزه داران  ــل و مــــــــ ــد فضــــــــ ــن      نیایــــــــ ــت لکهــ ــون روزه اســ ــه چــ ــرهمن گرچــ   بــ

  )399دیوان،( 

ها و مذاهب را هیچ ید که هر کدام از آنها چه عقایدي دارند و البته قول همۀ فرقهگوها و مذاهب مختلف جامعۀ خود میناصرخسرو از فرقه
همچنانکه قول حق بهترین قولهاست، خط حق نیز بهترین خطهاست و خلق این خط الهی را جز با » قول قولِ کردگار اکبر است«انگارد چرا کهمی

هاي ما مانند ناصرخسرو جهان را در جنب فکرت. ول حق و تن خلق نیز خط الهی استهاي عالم، زبان قآفرینش. یابدشرح و تفسیر رسول در نمی
این «کلید رمزها و تمثیلها در خانۀ پیغمبر است و براي ورود به این خانه نیز باید از در آن وارد شد که : گویدشمرد و میساغر در جنب دریا می

گونه بهترین مذهب را شیعۀ علی معرفی آورد و بدینروي می) ع(ه مدح و ثناي حضرت علیچینی بو با این مقدمه» مبارك خانه را در حیدر است
  ).35:ب1384قبادیانی،. ك.ر(کندمی



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٤٣ 
 

 

  نتیجه

. در دورة ناصرخسرو تعصبات مذهبی به اوج خود رسیده بود، اشعار ناصرخسرو و عقاید و افکارش بهترین گواه براي اثبات این مطلب است
اش را به خوبی در آثارش منعکس کرده است اما از آنجا که در مسائل داند اوضاع دینی جامعهاي براي ترویج دین میا وسیلهوي که شعر را تنه

گیرد، به ویژه را به باد انتقاد می... هاي مذهبی از جمله اشاعره، معتزله، کرامیه، مانوي، یهود ودینی فردي متعصب است عقاید و اعتقادات دیگر فرقه
در جامعۀ دورة ناصرخسرو مسیحیان و یهودیان ملزم به رعایت اصولی از جمله بستن زنّار و . هاي اهل سنت لحنی تند و خشن داردت به فرقهنسب

رخسرو غیار بودند اما از آنجا که پیروان این دو مذهب در دستگاه خلفاي فاطمی صاحب نفوذ بودند و با اسماعیلیان روابط خوبی داشتند، لحن ناص
هاي اجتماعی گیريناصرخسرو در موضع. داندوي عامل بسیاري از مشکالت را در دین  می .نسبت به آنها خالی از تعصب ورزي و خشونت است

  .شمردداند و این دو را راه سعادت بشري میوي دین و اخالق را راه حلی در رفع مشکالت اجتماعی می. ورزي استمعموالً گرفتار تعصب
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  .؛ سفرنامه؛ تصحیح محمد دبیر سیاقی، زوار، چ دوم)ب1363(ـــــــــــــــــــ 

  .اساطیر،چ اول: دار؛ تهران؛ گشایش و رهایش؛ تصحیح و مقدمۀ سعید نفیسی؛ به اهتمام عبدالکریم جربزه)1380(ـــــــــــــــــــ ـ

  دانشگاه تهران، چ ششم : ؛ دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوي، مهدي محقق، تهران)ب1384(ـــــــــــــــــــ 

؛ مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی »نوشت در ادبیات فارسی و تأثیر آن بر فرهنگ مردم ایرانتقدیر و سر«، )1382(کرمی، محمدحسین 
 .دانشگاه تهران

  .حر، چ دوم: ؛ قم3؛ تایخ ادیان و مذاهب جهان ج)1376(مبلغی آبادانی، عبداهللا 

 .دانشگاه تهران، چ چهارم: ؛ تحلیل اشعار ناصرخسرو؛ تهران)1363(محقق، مهدي 

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چ اول: ؛ شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو، تهران)1388(ــــــ ـــــــ

 . بنیاد پژوهشهاي آستان قدس رضوي: ؛ فرهنگ فرق اسالمی؛ مشهد)1368(مشکور، محمدجعفر 

 .اشراق، چ پنجم: هاي اسالم؛ تهران؛ تاریخ شیعه و فرقه)1372(ـــــــــــــــــــ 

فرزان روز، چ : اي؛ تهران؛ ناصرخسرو لعل بدخشان، تصویري از شاعر، جهانگرد و فیلسوف ایرانی؛ فریدون بدره)1380(ی هانسبرگر، آلیس س
 .اول

 .؛ ادیان زندة جهان؛ عبدالکریم گواهی؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ دوم)1372(ا . هیوم، رابرت 
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 نظام حکومتی و اداري در دیوان ناصرخسرو
  

  1ي جهانگیرصفر

  2سید کاظم موسوي

  3صدیقه کافتري 

  چکیده  
اگرچه اشعار ناصرخسرو . آثار ادبی منابع ارزشمندي در زمینۀ شناخت اوضاع و احوال اجتماعی جوامع در ادوار مختلف هستند  

ن شاعر حکیم در یابیم که ایسرشار از مضامین حکیمانه، دینی، فلسفی و اخالقی است اما با دقت در محتواي شعر ناصرخسرو درمی
وي به عنوان شاعري متعهد و مسئول در . زیست که نابسامانی اجتماعی و فرهنگی در آن جامعه به اوج خود رسیده بوداي میجامعه

گر است و در با وجود تبعید در یمگان دره، وضعیت جامعۀ خویش را نظاره. تفاوت نبودقبال جامعه و مردم، نسبت به این اوضاع بی
ناصرخسرو قبل از تحول روحی در دربار سالطین به کار . کندکاس مسائل ابعاد مختلف جامعۀ دوران خویش تالش میجهت انع

دیوانی مشغول بود و با نظام حکومتی و آداب و تشریفات درباري آشنا بود و از این آداب و رسوم نیز بهترین بهره را در القاي معانی 
ز درگاه حضرت حق خواهان بار است و یا اینکه در انتقاد از شاعران مداح به مرتبۀ نشستن و وي تنها ا. مورد نظر خویش برده است

در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اشعار ناصرخسرو تصویري از نظام اداري و . کندایستادن در حضور بزرگان اشاره می
  . مسائل مورد  بررسی و تحلیل قرار گیردحکومتی جامعۀ دوران شاعر ارائه گردد و هدف وي از بیان این 

 

 

 . ناصرخسرو، جامعه، نظام حکومتی و اداري: هاکلید واژه

                                                        
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد   1 -

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد   2-

  دانشجوي کارشناسی ارشد 3- 
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 مقدمه

اگرچه اشعار ناصرخسرو . آثار ادبی منابع ارزشمندي در زمینۀ شناخت اوضاع و احوال اجتماعی جوامع در ادوار مختلف هستند  
یابیم که این شاعر حکیم در قی است اما با دقت در محتواي شعر ناصرخسرو درمیسرشار از مضامین حکیمانه، دینی، فلسفی و اخال

وي به عنوان شاعري متعهد و مسئول در . زیست که نابسامانی اجتماعی و فرهنگی در آن جامعه به اوج خود رسیده بوداي میجامعه
گر است و در ر یمگان دره، وضعیت جامعۀ خویش را نظارهبا وجود تبعید د. تفاوت نبودقبال جامعه و مردم، نسبت به این اوضاع بی

انتقادات . اشعار انتقادي ناصرخسرو بیانگر این واقعیت است. کندجهت انعکاس مسائل ابعاد مختلف جامعۀ دوران خویش تالش می
ب اجتماعی بود که به همین شرایط نامناس. هاستاجتماعی و سیاسی زاییدة اوضاع نابسامان اجتماعی و وضعیت نامطلوب حکومت

ترین مضامین شعري ناصرخسرو است، مضمونی بدبینی شاعر نسبت به دنیا انجامید، به طوري که توصیه به پرهیز از دنیا یکی از اصلی
وي در موارد بسیاري به شکایت از روزگار و شرایط نامناسب اجتماع . که نتیجۀ پریشانی اوضاع اجتماعی و سیاسی جامعۀ عصر اوست

آورد و خود را با آن گاهی براي خود به وجود میگیرد در ابیات پایانی قصاید خود تکیهپردازد اما هنگامی که ناامیدي او را فرا میمی
-دوستی آل پیامبر، مدح خلیفۀ فاطمی، المستنصرباهللا و امید به تسلط او از جمله مواردي است که شاعر به آنها پناه می. سازدآرام می

  .جوید
از جملۀ این واقعیات اطالعاتی دربارة نظام . پردازدناصرخسرو در اشعار خود به انعکاس واقعیات جامعۀ عصر خویش می    

ناصرخسرو قبل از تحول روحی در دربار به کار دیوانی مشغول بود و با نظام حکومتی و آداب و . حکومتی و اداري جامعۀ اوست
وي تنها از درگاه . ب و رسوم نیز بهترین بهره را در القاي معانی مورد نظر خویش برده استتشریفات درباري آشنا بود و از این آدا

  .کندحضرت حق خواهان بار است و یا اینکه در انتقاد از شاعران مداح به مرتبۀ نشستن و ایستادن در حضور بزرگان اشاره می
هایی از نظام حکومتی و اداري جامعۀ او را توان گوشهدر این تصویر می گذارد کهناصرخسرو در دیوانش تصویري از جامعۀ خود به نمایش می

سلجوقیان که از اقوام . در این پژوهش سعی بر آن است تا مسائل مربوط به دربار و آداب و رسوم درباري مورد بررسی قرار گیرد. نیز مشاهده کرد
پرداختند و بنابراین بر اساس نظام حکومتی سامانیان به اداره مملکت می. نداشتند نشین و بدوي بودند، در ادارة امور مملکت تجربه و قدرتبیابان

هیأت حاکمه ایران را در زمان بعد از اسالم تا سقوط خالفت به دست مغوالن . شدندبیشتر کارگزاران امور اجرایی آنان از میان ایرانیان انتخاب می
سلطۀ نظامی با حاکمیت اقوام بدوي، حاکمیت سیاسی و دینی با خلفاي بغداد و دبیري و امور  اند که بعد از ورود ترکاناین گونه تعریف کرده

  ) 207- 208: 1370رضاقلی، (»اجرایی با عناصر ایرانی بوده است

 

  . ها تشکیل شده بودحکومت در عصر ناصرخسرو از دو رکن اساسی یعنی دربار و دیوان

ها و خصوصیات شاه جامعۀ ناصرخسرو مورد بررسی قرار ر دارد که پیش از این ویژگیدر رأس این رکن، سلطان و شاه قرا: دربار
  .گرفته است

مثل عالم طبایع در ملک خدا چون مثل «. براي شاهان درگاهی بود که البته رعیت اجازه ورود به آن درگاه را نداشتند: بار دادن 
  ).76: 1380قبادیانی، (»درگاه سلطان است که هیچ کس را از رعیت سوي او بار نباشد

آیند، بار دادن را ترتیبی باید اول خویشاوندان در«نامه آمده است بار دادن به معناي اجازه دادن براي ورود به مجلس شاه و امیر است در سیاست
د و نشان بار آن باشد که پرده آیند میان وضیع و شریف فرق نباشپس از آن معروفان حشم، پس از آن دیگر اجناس مردمان چون همه به یک جا در
  ). 159: 1373طوسی، (»بردارند و نشان آن که بار نبود جز کسی را که خوانند آن بود که پرده فروگذارند

  :گوید که خواهان بار یافتن به درگاه هیچ احدي جز حق نیستگیري از این آداب و رسوم درباري میناصرخسرو با بهره
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ــد    ــه کنـــ ــی کـــ ــوي کســـ ــواهم ســـ ــار نخـــ   بـــ
ــی   ــر در ملکــــــ ــر نیســــــــت بــــــ ــاید اگــــــ   شــــــ

ــرا   ــار مــــــ ــر بــــــ   منــــــــت او پســــــــت زیــــــ
ــرا  ــار مـــــــ ــار بـــــــ ــه در کردگـــــــ   جـــــــــز بـــــــ

  ) 125دیوان، (

  :کندشاعر خواهان اجازة اذن و دخول از طرف بندگان نیست چرا که با اجازة بار دادن خود را زیر بار منت آنان احساس می

  گــــــر مــــــن بــــــه ســــــالم زي تــــــو آیــــــم
  مـــــــن بــــــــار نخـــــــواهم از تــــــــو ایــــــــراك   

ــارم زن  ــز بــــــــ ــده هرگــــــــ ــار مــــــــ   هــــــــ
ــر بـــــــارم         بـــــــار تـــــــو کشـــــــد بـــــــه زیـــــ

  )171دیوان، ( 

جامه و زیور و سالح که سالطین و امرا به کسی دهند و بنا به «. اي است که بزرگی به کسی بخشدخلعت جامه: خلعت بخشیدن
اند متناسب با شغل آنها و دادهف میهایی که به افراد مختلخلعت. دستار، جامه، کمربند. نوشته صاحب آنندراج کم از سه پارچه نباشد

و دیگر روز بوسهل حمدوي را که از وزارت معزول گشته «). 36: 1373انوري، (هاي متفاوت بوده استهاي سالطین به گونهدر درگاه
  ).208: 1385بیهقی،(»جهت شغل اشراف مملکت. بود، خلعتی سخت نیکو دادند

ــرور   ــراي غـــــ ــته در ســـــ ــن گشـــــ   اي کهـــــ
ــرخ پیمـــــــوده بـــــــر      تـــــــو عمـــــــر دراز چـــــ

ــلطانشـــــــــادمانی بـــــــــدان کـــــــــه   ت از ســـــــ

ــهور   ــالیان و شــــــ ــیار ســــــ ــورده بســــــ   خــــــ
  تـــــو گهــــــی مســـــت خفتــــــه گـــــه مخمــــــور   
ــور  ــد و منشــــــــ ــاخر آمــــــــ   خلعتــــــــــی فــــــــ

  )76دیوان، (

کرد، منشور و فرمانی همراه با خلعت اما منشور از دیگر آداب و تشریفات درباري است، زمانی که سلطان شخصی را به منصبی منصوب می
 .فرستادیبرایش م

هاي مهم خالفت و سلطنت خطبه خواندن بود، بدین معنی که خطیب هر یکی از نشانه: خطبه خواندن به نام خلیفه و سلطان
کرد، ناصرخسرو نیز به این رسم ، نام و القاب خلیفه و سلطانی را ذکر می)ص(شهري هنگام نماز، پس از حمد خداوند و نعت پیامبر 

کند و در تعجب است که چرا ان و گذشت روزگار و از خلق روزگار که از نام و نشان او در هراسند شکوه میکند وي از جهاشاره می
کند که چرا اند، در حالی که نه آب کسی را ریخته و نه نانی به ستم از دیگران گرفته است، اظهار شگفتی میخلق با او دشمن گشته

  .د در حالی که او در جایی خطبه به نام خود نخوانده استانخلیفه و خان نیز به دشمنی با او برخاسته
ــانم؟       بـــه بغـــداد ) نـــه(خطبـــه نجســـتم بـــه کاشـــغر     ــت و خـ ــی خلیفـ ــد همـ ــه گویـ ــه چـ ــد بـ   بـ

 )209دیوان، ( 

عد در جایی دیگر معتقد است اگر در سخن خود به نام خلیفۀ فاطمی خطبه بخواند، یمگان دره پر از برکت و مشتري و زهره که از نجوم س 
  :گرددهستند، می

ــا     ــو زیبـ ــه تـ ــا بـ ــد و دنیـ ــزین شـ ــو مـ ــن از تـ   دیـ
ــر        ــخن بـ ــه سـ ــانم بـ ــو رسـ ــام تـ ــه نـ ــو خطبـــه بـ   چـ

ــو خلقــان    ــه ت ــازه شــد و بــدعت ب ــو ت ــه ت   حکمــت ب
ــان    ــد و ریحــ ــل رویــ ــو گــ ــال تــ ــت و اقبــ   از برکــ
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ــد» مستنصــــــــرباهللا«ت چــــــــون بنــــــــده   پـــــر مشـــــتري و زهـــــره شـــــود بقعـــــت یمگـــــان  بگویــــــ

  )487دیوان، (

امیراالجل «: کردندپادشاه والیت آذربایجان را در خطبه چنین ذکر می«: گویدگونه میه خواندن در شهر آذربایجان اینناصرخسرو از خطب
 )8: ب1363قبادیانی، (»سیف الدوله و شرف المله ابو منصور وهسودان بن محمد موال امیرالمومنین

ایستادن افراد بود، بدین معنی که در حضور شاه بعضی از  یکی از تشریفات درباري، مرتبه نشستن و: مرتبه نشستن و ایستادن
امیر رضی اهللا عنه، بر تخت بود پیش صفه، سالم کرد رسول خلیفه با سپاه بود «. ایستادندافراد اجازه نشستن داشتند و برخی باید بر پا می

  ).440: 1385بیهقی،(»بر پاي بودند و خواجۀ بزرگ احمدحسن جواب داد و جز وي کسی نشسته نبود پیش امیر، دیگران بجمله
  :ایستادندبایست بر پاي میبر اساس اشعار ناصر خسرو شاعران هنگام خواندن شعرشان در دربار ملوك، می

ــت از رو    بپـــــــــا اســـــــــتادن و بـــــــــر خوانـــــــــدن او ــر آبــــــ ــزد سراســــــ ــرو ریــــــ   فــــــ

  )32: پ1384قبادیانی،(

  . کنداشاره میدر جاي دیگري به مرتبۀ ایستادن شعرا و نشستن خنیاگران 

ــی  ــه گرفتــــ ــو پیشــــ ــاعري را تــــ ــر شــــ   اگــــ
ــیند  ــا کـــــه مطـــــرب نشـــ ــائی آنجـــ ــر پـــ   تـــــو بـــ

  یکـــــــی نیـــــــز بگرفـــــــت خنیــــــــاگري را    
  ســـــــزد گــــــــر ببــــــــرّي زبــــــــان جــــــــري را 

  )143دیوان، (

ط به هاي امروزي بودند که به دلیل بدوي بودن سلجوقیان و آشنا نبودن آنها  به امور مربوها به مثابه وزارتخانهدیوان:  هادیوان
شد که مستقیماً از جانب پادشاه ها به وسیلۀ صاحب دیوانی اداره میهر یک از دیوان. شدندها، به دست افراد ایرانی اداره میدیوان

ناصرخسرو با . کردمهمترین دیوان، دیوان وزارت بود که وزیر یا خواجۀ بزرگ در رأس آن انجام وظیفه می. شدانتخاب و منصوب می
  .کنده وزیر، وزیر را مهمترین مشاور براي سلطان معرفی میتشبیه عقل ب

ناصرخسرو در دیوان خود از . این دیوان وظیفۀ اجراي حدود شرعی و برقراري نظم و امنیت را بر عهده داشت: دیوان احتساب
  .برد که از مشاغل مربوط به دیوان احتساب استعسس، شحنه، عوان، محتسب و پاسبان نام می

اند که به کار بازار و کوي و برزن و خرید و فروش، وضع کاسبان از امور غیر شرعی گفتهدر اصطالح دیوانی کسی را می«تسب مح :محتسب
  ).226: 1373انوري، (»اندگفتهپرداخته و عمل محتسب را حسبت میو تقلبات می

اخالق عمومی «). 313: 1356پور، ك انصاف.ر(شدندا منصوب میاز آنجا که علم فقه الزمۀ انجام وظایف محتسبان بود، این افراد از میان فقه
مثالً او بایستی از نمازهایی که بر خالف فرقۀ قانونی بود و نیز از روزه . و اجراي وظایف مذهبی مسلمین تحت نظارت کلی محتسب قرار داشت

او . کردی و کارهاي غیر قانونی در مالء عام جلوگیري میخواري در ماه رمضان، باده گساري در مالء عام، نواختن وسایل غیر قانونی موسیق
  ).87-88: 1363لمبتون، (»کردهمچنین به رفتارهاي اجتماعی نظارت می
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کرد یا بر خرش بیشتر از طاقتش بار کردند به عنوان مثال اگر کسی با غالمش بد رفتار میترین موارد نیز دخالت میمحتسبان حتی در جزئی
محتسبان جامعۀ ناصرخسرو که تصویر آنها در اشعارش به نمایش گذاشته ). 148: همان. ك.ر(بودیست پاسخگوي محتسب میباگذاشت میمی

  :شد، ریاکارانی هستند که در ظاهر دیندار و در خلوت به شراب خواري مشغول بودند

ــه روز  ــان بـــــ ــوت خوبـــــ ــاکم در خلـــــ ــراب     حـــــ ــدر شــــ ــب انــــ ــبان محتســــ ــیم شــــ   نــــ

  )141دیوان، (

به همین دلیل است که .  ان مأمور اجرائی دیوان بود، عوانان هنگام هرج و مرج شهرها، ممکن بود بر جان و مال مردم تعرض نمایندعو: عوان
  .کند که قصد گرفتن جان را داردناصرخسرو پیري را به عوان تشبیه می

ــده      ــه آم ــن ک ــه ک ــت، نگ ــوانی اس ــري ع ــتپی ــوان       س ــدکنش عـ ــدت ایـــن بـ ــم ببـــرد خواهـ   ترسـ

  )500وان، دی( 

ــود دوســت بــآخر       ــه ش ــر چ ــوان گ ــل و ع ــد فع ــوانیش      ب ــک روز عــ ــار آرد یــ ــو بکــ ــه تــ ــم بــ   هــ

  )296دیوان، (

  .عوان در روز و عسس در شب مأمور حفظ امنیت بودند

ــه بجــوي       ــان ک ــن جه ــت ای ــد ز پــس خویش ــی کش ــی       هم ــب عسســ ــه شــ ــی بــ ــوانی گهــ ــه روز عــ ــی بــ   گهــ

  )362دیوان، ( 

هایی از جانب شرع وضع شده است، سلجوقیان نیز براي بقاي ت جامعه و افراد مجازاتبراي حفظ امنی: هاانواع مجازات
ناصرخسرو در آثار خود برخی از . کردندهایی را اعمال میحکومتشان و ایجاد وحشت و برقراري نظم در جامعه حدود و مجازات

هایی است که شرع اسالم براي برخی از گناهان ، مجازاتهایی که در آثار وي بازتاب یافته استمجازات. ها اشاره کرده استمجازات
  .در نظر گرفته است

لنگ بودن زاغ در : گویدناصرخسرو آنجا که از شومی و نحوست زاغ و آواز گرانش می: زندانی کردن و بند نهادن بر پا
از این بیت این . داردکه لنگ لنگان قدم بر می کندداند که بند ایزدي بر پاي دارد و زاغ را به زندانی تشبیه میرفتن را بدین سبب می

  .شود که زندانیان بند و زنجیر بر پاي داشتندگونه دریافت می
ــته     بـــــه رفـــــتن همچـــــو بنـــــدي لنـــــگ ازانـــــی ــزدي بســـ ــد ایـــ ــه بنـــ ــت کـــ ــت رانـــ   ســـ

  )217دیوان، (

ــد نهادنـــد       ــی بنـ ــرد یکـ ــه گنـــه کـ ــر کـ ــه هـ ــت؟      بـ ــد چهارسـ ــرا بنـ ــه تـ ــه چونکـ ــیچ گنـ ــی هـ   بـ

  )87دیوان، (
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ناصرخسرو در انتقاد از کسانی که به مکر زمانه ). فرهنگ فارسی، دیل زاوالنه. ك.ر.(بستندزاوالنه، بندي است که پاي زندانیان را با آن می    
  .گوید که این گروه شایسته بند و زاوالنه هستنداند، میمفتون شدند و از پس آرزوها با شتاب در حرکت

ــن    ــت آهــ ــه گرانســ ــر چــ ــو گــ ــهر تــ ــه شــ ــه       بــ ــی زاوالنـــ ــد و بـــ ــی بنـــ ــو بـــ ــائی تـــ   نشـــ

  )41دیوان، (

کردند، به این مجازات دزدي، قطع دست است، ناصرخسرو در انتقاد از فقهاي زمان که به اموال یتیم تعدي می: بریدن دست
 :کندنوع مجازات اشاره می

ــیم   ــال یتـ ــود از مـ ــپیل خـ ــو نشـ ــال چـ ــوم چنگـ ــاز     شـ ــه گـ ــرّیش بـ ــه ده انگشـــت ببـ ــر چـ ــد گـ   نکشـ

  )114، دیوان(

مردم را بازداشت باشد از بی «تا . به فرمان خداوند دستور به اجراي آنها داده است) ص(گوید که پیامبر وي در خوان االخوان از حدهایی می
  .»فرمانی و فساد

اهللا و رسوله و یسعون فی قوله انّما جزاء الذین یحاربون «و خداي فرمود مفسدان را و راهزنان را کشتن و بر دار کردن نهاد، چنانک فرمود «
گفت مکافات آنان که با خداي و رسول او حرب کنند و اندر زمین فساد » االرض فسادا أن یقتلوا او یصلبوا أو تقطع أیدیهم و ارجلهم من خالف

اب از مجازات دزدي یعنی در همین کت). 55: الف1384قبادیانی، (»کنند آن است که بکشندشان یا بردارشان کنند یا دست و پایشان مخالف ببرند
» السارق و السارقه فاقطعوا ایدیها جزاء بما کسبا نکاال من اهللا«و مرد دزد را عقوبت فرمود بدست بریدن چنانک گفت قوله « گوید قطع دست می

  ).55: همان(»ل اوهر که دزدي کند از مرد و زن دستهاي ایشان ببرید مکافات آنچ ایشان الفغدند تا رسوا شوند از خداي و رسو: گفت

سنگسار کردن، مجازات زناکار است اگر . براي هر یک از گناهان، مجازاتی خاص در نظر گرفته شده است: سنگسار کردن
الم مر زناکننده را «. گرددشود و اگر متأهل باشد سنگسار میزناکننده مجرد باشد تنها با تازیانه یا شالق مجازات می پس رسول علیه الس

بی زن باشد و زن بی شوهر باشد هر یکی را صد تازیانه فرمود زدن، و هر که از ایشان جفت خویش دارد و زنا ] مرد[مرد چون از زن و 
کرده باشد مر او را رجم فرمود و آن سنگسار کردن باشد که اعضاي فرود تنش بزمین اندر گیرند و سنگ به سرش همی زنند تا 

  ).256: ت1384قبادیانی، (»بمیرد
و الزّانیه و الزّانی «مر زنا کننده را فرمود صد تازیانه چنانک گفت «پردازد نین در خوان االخوان نیز به مسأله سنگسار کردن زناکار میهمچ

ه و ال تأخُذکم بهِما رأفه فی دینِ اهللاِ لد ما مائه ج نهم ددوا کُلَّ واحاجل ازیانه بزنید و بر ایشان هر که زنا کند از زن و مرد هر یک را صد ت: گفت» فَ
  :گویددر انتقاد از اهل قیاس نیز می ).55: الف1384قبادیانی، (»شما را رحمت مباد اندر دین خدا

ــاس  ــتن نیســـت از روي قیـ ــو کشـ ــزا       ور زنـــی کـــردن چـ ــد جـ ــرا آمـ ــدیگر چـ ــو یکـ ــتن چـ ــر دو را کشـ   هـ

  )496دیوان، ( 

فرق نیست «: گویددر این مورد می» وجه دین«ناصرخسرو در . ناهکاران نیز استعالوه بر زناکننده، سنگسار از مجازات گروه دیگري از گ
، پس اندرین حال بظاهر آن مرد که دیگري را .......میان مرد که خویشتن را زن بودن اختیار کند و میان زنی که خویشتن را مرد بودن اختیار کند

آید و از که خویشتن را مانند مردان کند آن زن سحاقه باشد که با زنان دیگر گرد میمرد خویشتن ممکن کند مر ایشانرا بجاي زن باشد، و آن زن 
 ).263: ت1384قبادیانی، (»زنان دیگر خود را بجاي مردان نهد، و این گروه را از حکم خدایتعالی سنگسار باید کردن
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  بردار کشیدن

ــرد و حـــق همـــی تابـــد       ــر بـــه جهـــل از خـ   سـ
ــل   ــه را جاهـــــ ــر فاحشـــــ ــردي هـــــ ــه کـــــ   یلـــــ

  کـــه حقســـت کـــه بـــر ســـرش فسارســـتی     آن 
ــتی؟    ــتن و دارســ ــد و کشــ ــیم حــ ــه از بــ ــر نــ   گــ

  )326دیوان، (

گفت اي پیامبر جهد «. گوید که خداوند براي برقراري امنیت وضع کرده استهایی سخن میدر خوان اخوان از مجازات: قصاص
را قصاص نهاد میان مردم تا از گناه باز باشند و دیت  پس از روي نگاهبانی او مر خلق. کن با کافران و منافقان و ستبر دل باش بدیشان

و کتبنا علیهم أن النفس بالنفس و العین بالعین و االنف باالنف و « فرمود مر جراحت را مکافات فرمود چنانک خدایتعالی گفت قوله 
ل باشد و چشم را چشم و بینی را بینی و بریشان نوشتیم اندر توراة که تن را تن بد«: االذن باالذن و السن بالسن و الجروح قصاص گفت

قبادیانی، (»یعنی همچنان جراحت کنید مر آن کس را که کسی را جراحت کند. گوش را گوش و دندان را دندان و جراحتها را قصاص
  :در نتیجۀ همین حکم است که قاتل باید کشته شود). 55: الف  1384

ــت    ــاد حرامســـــ ــد را گشـــــ ــد خداونـــــ   ســــخنت نشــــان بــــادکشـــتن قاتــــل بــــر ایـــن      بنـــــ

  )302دیوان، (

گفت هر که بکشت مؤمنی را بخطا واجب «. پردازد، دیه قتل استبرد و به تأویل آن میهایی که در وجه دین از آن نام میاز دیگر مجازات
هاي مجمل است که مفصل آن شود برده آزاد کردن که مؤمن باشد و آن برده و سپردن دیت آن مرد کشته بماندگان آن کشته، و این همه از فرمان

 ).266: ت1384قبادیانی، (»)ص(وابسته است بسنت رسول

  :کند دوختن دهان با مسمار استهایی که ناصرخسرو در دیوان خود به آن اشاره میاز دیگر شکنجه: دهان به مسمار دوختن 
ــمار دارد    همیشـــــه در راحــــــت ایـــــن دیــــــو بــــــدخو   ــه مســــــ ــردان بــــــ   بــــــــر آزاد مــــــ

  )375دیوان، (

  ان را نــــــو بنـــــــو چنــــــد آزمـــــــایی  جهــــــ 
ــوي زو    ــن شـــ ــا ایمـــ ــت تـــ ــن زن دســـ ــه دیـــ   بـــ

ــده   ــه دیــ ــت او کــ ــار همانســ ــد بــ ــتیش صــ   ســ
ــه مســـــــمار   کـــــــه دیـــــــن دوزد دهـــــــانش بـــــ

  )19دیوان، (

ــیم گــــنج علــــم ــمارند     انــــد و فضــــل اگــــر چــــه ز بــ ــه مســــــ ــان بــــــ ــراز و دهــــــ   در فــــــ

  )474دیوان، (

رسالت بود که امور مربوط به مکاتبات دولتی را بر عهده  هاي مهم در دورة سلجوقی، دیواناز جمله دیوان: دیوان رسالت
دیوان رسائل مخصوص صدور فرامین، قوانین و احکام و جمع آوري اسناد و مکاتیب دولتی بود و ریاست آن همیشه به یک «داشت 

- امین سلطانی، نوشتن ملطفهنوشتن فر). 53: 1384قدیانی، (»شدنفر آزموده که از ترسل و آداب و سیاست بهره کافی داشت سپرده می
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دبیر از ). 383: 1386ك، فروزانی، .ر(هاي مخصوص از جمله وظایف دیوان رسالت بودهاي معما و نامهها، نامهنامهها، فتحنامهها، پیمان
  :ها را بر عهده داشتجمله مناسب مهم این دیوان بود که وظیفۀ نگارش نامه

ــان  ــر چیســــــــت؟ زبــــــ ــاه را دبیــــــ   پادشــــــ
ــر هــــــیچ دلیــــــل   نیســــــت بــــــر ع  ــل میــــ   قــــ

ــد  ــر کنــــــــ ــویش را حقیــــــــ ــر خــــــــ   مهتــــــــ

ــر    ــد تحریــــــ ــخنهاش را کنــــــ ــه ســــــ   کــــــ
  هــــــــاي دبیــــــــر  راهبــــــــر تــــــــر ز نامــــــــه  

  ســـــــــوي دانـــــــــا دبیـــــــــر بـــــــــا تقصـــــــــیر

  )198دیوان،  (

 هاي پادشاهان بودنوشتند، سخنشود که آنچه را که دبیران میداند و در ضمن این، به این نکات یادآور میناصرخسرو دبیر را زبان پادشاه می
هاي نگاشته شده توسط از جمله خصوصیات نامه. افتادها، آبروي شاه در خطر میو دبیري از مناصب با اهمیت بود چرا که با وجود نقص در نامه

  :دبیر، داشتن عنوانی مناسب بود

ــوان را      دل تـــــو نامـــــه عقـــــل و ســـــخنت عنوانســـــت ــه عنـ ــن ز نامـ ــو کـ ــخت و نکـ ــوش سـ   بکـ

  )118دیوان،  (

اي که بتوان از راه آن به نعیم رسید و از سعیر رهایی یافت و براي دست یابی به این مهم آموزد، دبیريع دبیري را به مخاطب میشاعر بهترین نو
  :هاي آن باشداي از اعمال و طاعت نوشت که علم، عنوان و تکبیر، نقطهبایست نامهنیز می

ــه ــت خــــویش    نامــ ــط طاعــ   اي کــــن بــــه خــ
  ت از علـــــــــم بایـــــــــد وز عمـــــــــل   نامـــــــــه 

ــیچ  ــاش غافــــــــــل هــــــــ   ز دبیــــــــــري مبــــــــ
  ایـــــــن دبیـــــــري رســــــــاندنت بـــــــه نعــــــــیم   

ــه    ــوانش و نقطــــ ــم عنــــ ــر علــــ ــا تکبیــــ   هــــ
  اي خردمنـــــــــــــد زي علـــــــــــــیم خبیـــــــــــــر
ــذیر  ــدر بپـــــــــ ــه از پـــــــــ ــد پیرانـــــــــ   پنـــــــــ
ــعیر   ــدت ز ســـــــ ــري رهانـــــــ ــن دبیـــــــ   ویـــــــ

  )198دیوان، (

طین و سیاستمداران معمول بود تا اگر نامه به از دیرباز ارسال نامۀ رمز در دبیرخانه سال«از شرایط دبیري، توانایی خواندن و نوشتن معما نامه بود
  ).353: 8، ج 1382راوندي، (»دست بیگانه یا دشمن افتد، از درك مقصود عاجز باشد

ــته  ــر گشــــ ــاي خــــــــوب معمــــــــا را      اي دبیــــــر فــــــرو خــــــوانی  گــــ ــن خطهــــــ   ایــــــ

  )167دیوان، . (

ــه  ــد نــ ــع در  در زهــ ــه طمــ ــیکن بــ ــا ولــ ــــا        اي بینــ ــط معم ــب خــ ــه شــ ــاه بــ ــوانی در چــ   برخــ

  (5وان، دی(

داد و ابتدا در نوشتن مناشیر معموالً سلطان فرمان نوشتن آن را می«پردازد، منشور است هایی که ناصرخسرو به ذکر آن میاز جمله نامه: منشور
- ان میآنگاه به توقیع سلط. شدشد سپس به وسیلۀ یکی از دبیران بیاض میسواد آن به وسیلۀ دبیري بزرگ یا صاحب دیوان رسالت تهیه می

  ).171: 1373انوري، (»رسید
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ــور     ت از ســـــــلطانشـــــــادمانی بـــــــدان کـــــــه   ــد و منشـــــ ــاخر آمـــــ ــی فـــــ   خلعتـــــ

  )76دیوان، (

وظیفۀ مهم آن تفتیش دقیق در اعمال و کردار وزیران و «هاي مملکت و دیوان اشراف یکی از مهمترین دیوان: دیوان اشراف
از این رو اشراف به معناي جاسوسی و انهاء نیز بود و به مأموران دیوان ) 53: 1384قدیانی، (»عمال دولت و سرداران سپاه بوده است

قرار داشت که او مثل زمان غزنویان یک نفر عامل مخفی دستگاه » مشرف«در رأس این دیوان، «: گفتنداشراف، مأموران منهی نیز می
  ).29: 1363کلوزنر، (»جاسوسی نبود بلکه مأموري بود که با تشکیالت مالی پیوند داشت

  روزي دهـــــان پـــــنج حـــــواس و چهـــــار طبـــــع
  انــــــد بــــــه گــــــرد سرایشــــــان    وز مشــــــرفان ده

 

  

 

  خـــــوالیگران نـــــه فلـــــک و هفـــــت اخترنـــــد
  زان پـــــنج انـــــدرون و ازان پــــــنج بـــــر درنــــــد   

  )243دیوان، ( 

ن دیوان، در رأس ای«. رسی از جمله وظایف دیوان استیفاء بودجمع آوري مالیات و درآمدهاي کشور و حساب: دیوان استیفاء
آمد هاي وزیر به شمار میشد، طبیعتاً او یکی از دستمستوفی قرار داشت، که محاسب عمده و مدیر امور مالی امپراطوري محسوب می

  ).27: 1363کلوزنر، (»کردولی در موقع الزم به خاطر موقعیت مهم خود قدرت زیادي را اعمال می
پندارد که برگ و بار درختان را فرا رسیدن خزان و مهرگان، باد شمال را در حکم مستوفی میدار و ناصرخسرو در توصیف باغ و درختان میوه

  گیردبه عنوان شمار و حساب از آنها می

ــون شــــماري       چــــو مســــتوفی شــــد اکنــــون، زان بخواهــــد     ــت اکنــ ــمال از هــــر درخــ   شــ
 

  )501دیوان، (

  :توان به بندار، عامل و خازن اشاره کرده کرده است میاز دیگر مشاغل مربوط به این دیوان که ناصرخسرو به آنها اشار 

بندار یکی از مشاغل و مناصب مالی در این دوره بوده و اینکه ناصرخسرو آن را «). فرهنگ فارسی، ذیل بندار(»دار، صاحب مکنت،بنه«: بندار
  ).78 :1373انوري، (»شود شغل و منصب بزرگی بوده استبا شاه و امیر همراه آورد معلوم می

ــب میـــــــان بســـــــته    ــع روز و شـــــ ــد     در طمـــــ ــر و بندارنــــــ ــاه و میــــــ ــر درِ شــــــ   بــــــ

 )474دیوان، (

ناصرخسرو، چهرة بنداران را . کردند، مالیات بگیردشد که مأموریت داشت از کسانی که باري را به شهر وارد میبندار به کسی اطالق می
خواند، کسانی که ستمکاره بودن و تعدي به مال و ضیاع شاعر آنها را گرگ میبنداران جامعۀ ناصرخسرو کسانی هستند که . کندزشت ترسیم می

  :هاي آنها استمردم از جمله ویژگی

ــت     ــتنی اســ ــه کشــ ــر چــ ــده گــ ــرگ درنــ   گــ
ــت   ــان اســـــ ــتن آســـــ ــرگ رســـــ ــد گـــــ   از بـــــ

ــت   ــتمکاره اســــــ ــردم ســــــ ــر از مــــــ   بهتــــــ
ــت  ــوار اســــــ ــخت دشــــــ ــتمکاره ســــــ   وز ســــــ
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ــورد    ــو نخـــــ ــیاع تـــــ ــال و ضـــــ ــرگ مـــــ   گــــــرگ صــــــعب تــــــو میــــــر و بندارســــــت      گـــــ

  )285دیوان، (

ظاهراً این لفظ معنی عام داشته و به حاکم و مأمور وصول مالیات و به طور کلی به مأمور دیوانی بخصوص آنکه مامور جمع آوري و «: عامل
  )104: 1373انوري، (»شده استتحصیل مالیات و خراج بود، گفته می

اي از خردمندان و دانایان ندارد اما در دانش نیست و پرسشی و خواستهکند که کسی خریدار علم و ناصرخسرو از مردم زمان خود شکایت می
  :مقابل سائل شاه و عامل هستند

ــس امـــــروز  ــا نمانـــــد هـــــیچ کـــ   ســــــائل شــــــاهند خلــــــق و ســــــائل عامــــــل   ســـــائل دانـــ

  )137دیوان، (

ــاالري   ــل راســـــت ســـ ــو عقـــ ــان تـــ ــه جـــ ــر و جــــــان تــــــو عامــــــل       بـــ   عقلســــــت امیــــ

  )270دیوان، (

شود که نگهبان اموال و گنجیه دار باشد و کسی که جواهر و البسه و شمشیرهاي مرصع و نظایر اینها دردست ق میخازن بر کسی اطال: خازن
تواند رازهاي ایزدي را بگشاید و این ناصرخسرو معتقد است که براي راز خداوند خازنی هست که کسی نمی ).80: 1373انوري، . ك.ر(او باشد

  .رباهللا نیستخازن اسرار الهی، کسی جز مستنص

  گــر تــو گـــوئی چــون نهــانی کـــرد ایــزد از مــا راز خـــویش      
ــت   ــا خازنســــــــ ــی و اال و دانــــــــ ــزدان را یکــــــــ  راز یــــــــ

ــت     ــزد اســــ ــیر ایــــ ــد شــــ ــرآن فرزنــــ ــم قــــ ــازن علــــ  خــــ

 مــن چــه گــویم؟ گــویم از حکــم خــداي ایــدون ســزید        

 راز یـــــــزدان را گزافـــــــه مـــــــن تـــــــوانم گســـــــترید؟    

 ناصــــبی گــــر خــــر نباشــــد زوش چــــون بایــــد رمیـــــد؟      

  )54دیوان، (

ــور    ــۀ معمــ ــم و خانــ ــم و حکــ ــازن علــ ــر    زي خــ ــ بــــا نــــام بــــزرگ آن کــــه بــــدو دهــــر معم  

  )515دیوان، (

  .رسانندهاي اسرار حق را به ما میشمرد که گنجدار خداوند برمیرا خزینه) ع(و علی) ص(در جایی دیگر پیامبر

ــود   ــه بــ ــد چــ ــق بهترنــ ــی از خلــ ــد و علــ   محمــ
ــدا  ــرهاي خــــــ ــه دار خداینــــــــد و ســــــ   خزینــــــ

ــالن و   ــز فــ ــالنگــ ــم؟ فــ ــر داریــ ــان بزرگتــ   شــ
ــل اســـــراریم     ــانند کاهـــ ــا برســـ ــی بـــــه مـــ   همـــ

  )70دیوان، (

ــایزد   ــت کـــ ــازنی هســـ ــی خـــ ــرآن را یکـــ   حوالــــه بــــدو کــــرد مــــر انــــس و جــــان را        قـــ
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  )11دیوان، (

  .فرستاددار میشود که پادشاه براي پرداخت مالی به کسی، آن شخص را به سراغ خزانهگونه استنباط میاز این بیت این 

  .دار کرده استنامد که فکرت خویش را بر آن انبار خزانهل خود را انبار سخن میوي د

ــت     ــس اســ ــد بــ ــخن شــ ــار ســ ــون دل انبــ   چــ
ــرم   ــنم الجــــــــ ــم کــــــــ ــی نظــــــــ   در همــــــــ

  فکــــــرت مــــــن خـــــــازن انبــــــار خـــــــویش    
  بـــــــی عـــــــدد و مـــــــر در اشـــــــعار خـــــــویش    

  )179دیوان، (

-هده پادشاهان بود و شخصاً به شکایات رسیدگی میریاست این دیوان نیز بر ع. مظالم به معناي دادخواهی است: دیوان مظالم

مظالم کرد و . امیر بر آن دکان فرمود تا پیل را برداشتند، و خواجه احمد حسن و عارض و بونصر مشکان نزدیک پیل بودند«کردند
ه نیشابور رفت مردم به استقبال زمانی که امیر مسعود ب). 433: 1385بیهقی،(»ها بخواستند و سخنان متظلمان بشنیدند و باز گردانیدندقصه

وي آمدند و امیر در صفه تاج بر تخت نشست و بار داد، بار دادنی سخت باشکوه و گفت در هفته دو بار مظالم خواهد بود و مجلس 
: همان(»مظالم در سراي گشاده است، همه کس را که مظلمتی است بیاید آمد بی حشمت سخن خویش گفت تا انصاف داده آید

  :شماردترین بندگان میصرخسرو در مدح مستنصرباهللا، قیصر روم را در روز مظالم در قصر او از کوچکنا).32
ــرف او در   ــر مشـــ ــه قصـــ ــی بـــ ــر رومـــ ــت    قیصـــ ــدگان صغارســــــــ ــالم ز بنــــــــ   روز مظــــــــ

  )49دیوان، (

و انجام مراسم  ثبت اسامی سپاهیان، رسیدگی به امور آنها. در رأس این دیوان شخصی به نام عارض قرار داشت: دیوان عرض
گردآوري سپاه، تنظیمات داخلی ارتش و پرداخت مستمري و آذوقه به عهده «. رژه لشکریان از جمله وظایف این دیوان بوده است

-، از آنجا که در این مورد شایستگی اداري الزم بود نه قابلیت نظامی، از این رو بیشتر ایرانیان دیوان ساالري بر این......دیوان عرض بود

  ).69: 1384قدیانی، (»شدند نه سربازان تركگونه مشاغل گماشته می
توان به ناصرخسرو در دیوان خود به برخی از مناصب لشکري، ابزار و لباس جنگ و ترفندهاي نظامی اشاره کرده است که با بررسی آنها می

  .تصویري از جامعۀ عصر او دست یافت

  مناصب لشکري

شود چرا که خواب و خور دهد و او را به پرهیز از خواب و خور رهنمون میند دادن، پسر را مخاطب قرار میناصرخسرو در پ :ساالر و امیر
همۀ . خواهد که کاله خود بر سر نهد و در شب به آسمان بنگرد و پروین، زهره، مریخ، شعري و عیوق را به تماشا بنشیندکار نادان است و از وي می

گونه با بهره بردن از مناصب لشکري چون میر و ساالر به بیان مطالب پرسد ساالر و میر کیست بر این لشکر و اینمی شمرد واینها را لشکري برمی
  :پردازدمورد نظر خویش می

ــی بینـــــی     ــن کـــــه همـــ ــت ایـــ ــن لشــــکر؟        ور لشکریســـ ــت بــــر ایــ ــاالر و میــــر کیســ   ســ

  )45دیوان، (
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  سرهنگ 

 اه طاعت اندر چون ز کورانی و از کرانبه ر   به راه معیصت در گه ز میرانی و سرهنگان

  )290دیوان، (

شده است با الفاظی چون االجل، الجلیل و الموید و فرمانده کل سپاه و حکام والیات و ارباب سیاست و در این مورد اغلب اضافه می«: امیر
  :داندري با تدبیر و امیري دلیر میناصرخسرو دور بودن مملکت از خلل را وابسته به وجود وزی). 19: 1373انوري، (»جز آنها

  ســــــــتی ملــــــــک را اســــــــتوار کــــــــرده   
ــل   ــود زایـــــ ــون شـــــ ــک چـــــ ــل از ملـــــ   خلـــــ

ــدبیر     ــر و بـــــــا تـــــ ــه وزیـــــــري دبیـــــ   بـــــ
  جـــــــز بـــــــه راي وزیـــــــر و تیـــــــغ امیــــــــر؟    

  )198دیوان، (

  :اندشدههمان طور که گفته شد امیران با عناوینی چون میراالجل و میر الجلیل مورد خطاب واقع می

ــو  ــالل از تـــ ــت  ذوالجـــ ــی نیســـ ــیچ راضـــ ــل؟     هـــ ــر جلیــــ ــاي میــــ ــویی رضــــ ــد جــــ   چنــــ

  )124دیوان، (

ــري    ــدت بمیــ ــل آیــ ــون اجــ ــل، چــ   اي میراجــ
ــت     ــه حکمــ ــت و بــ ــد بودنــ ــرد بایــ ــه خــ ــا بــ   زیبــ

ــا عـــزّ و جاللـــی و جمـــالی        ــر چنـــد کـــه بـ   هـ
ــالی    ــدري و نهــ ــه صــ ــی و بــ ــه تختــ ــو بــ ــا تــ   زیبــ

  )43دیوان، (

ربایند و به کند که از یکی میوي امیران را چو گرگانی تصویر می. نان تاخته استامیران از جمله کسانی هستند که شاعر در دیوان، سخت بر آ
اي فضل و در برابر مطربان دستانی بخشنده دارند اما در مقابل مؤذنان ذره. داند اما خود او سلیمان نیستبخشند، سپاه امیر را از دیوان میدیگري می

  :بخشش ندارند

ــدازي  ــر انــــــ ــدین بــــــ ــائی از آن بــــــ   بربــــــ
ــه ــداي نمــــــــیزیــــــــد از تــــــــو لباچــــــ   یابــــــ

ــان را  ــر خراســــ ــر مــــ ــه میــــ   گرگــــــی تــــــو نــــ
ــیکن    ــی لــــ ــو یکــــ ــپاه تــــ ــت ســــ ــو اســــ   دیــــ
ــان بخشـــــــی     ــروز همـــــــی بـــــــه مطربـــــ   امـــــ
  فـــــــــردا بـــــــــروي تهـــــــــی و بگـــــــــذاري   

ــامانی    ــل ز نابســــــــــ ــــــــــ   گرگــــــــــــی بِمثَ
ــتانی   ــرو نســــــــ ــی ز عمــــــــ ــا پیرهنــــــــ   تــــــــ
ــیطانی   ــو شـــــ ــین، تـــــ ــود چنـــــ ــلطان نبـــــ   ســـــ
  تــــــا ظــــــن نبــــــري کــــــه تــــــو ســــــلیمانی     

ــا  ــعر گرگـــــــ شـــــــ ــطوي و َ ـــــــــربِ شـــــــ   نیشَ
  اینجــــــا همــــــه مــــــال و ملــــــک و دهقــــــانی    

  )60دیوان، (

  :امیران از موقعیت اقتصادي مناسبی برخوردار بودند تا جایی که زینت اسبان آنها نیز از زر بود
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ــی    میـــــر گـــــر از مـــــال و ملـــــک بـــــا ثقلســـــت ــا ثقلـــــ ــال وز علـــــــم بـــــ ــو ز کمـــــ   تـــــ

  )288دیوان، (

  مــــرد نکـــــو صـــــورت بــــی علـــــم و شـــــکر  
  از انــــک  مــــرد مخــــوان هــــیچ، بــــتش خــــوان،    

ــک    ــوانیش از انـــ ــردم خـــ ــی مـــ ــو همـــ ــر تـــ   گـــ
  نـــــزد تـــــو پـــــس مـــــردم گشـــــت اســـــب میـــــر

  ســـــوي حکیمـــــان بـــــه حقیقـــــت بتســـــت     
ــت      ــت اســ ــی قیمــ ــا قامــــت و بــ ــت بــ ــون بــ   چــ
ــت  ــیم و زرش حشمتســـــــــ ــل ســـــــــ   از قبـــــــــ
ــرو نیـــــــــز ز زر حلیتســـــــــت      زانکـــــــــه بـــــــ

  )266دیوان، (

- یک شدن به آنان، هدایا و نثارهاي فراوان را به آنان عرضه میاز آنجا که امیران از قدرت و نفوذ باالیی برخوردار بودند، دیگران براي نزد

  :کردند

ــان     ــه درویش ــدهی ب ــرب ن ــب و س ــز قل ــال ج ــات م ــان     زک ــري رخشـ ــره بـ ــون زهـ ــدلیهاي چـ ــر عـ ــار میـ   نثـ

  )291دیوان، (

  :داند که بر تن خویش پادشاه شده باشند و داد ورزندناصرخسرو امیران واقعی را کسانی می

ــرم    ویش گشـــــتمچــــو مــــن پادشــــاه تــــن خــــ      ــدارم امیـــــ   اگـــــــر چنـــــــد لشـــــــکر نـــــ

  )445دیوان، (

  چــــون داد کنــــی خــــود عمــــر تــــو باشــــی     
ــو باشــــــی امیــــــر باشــــــی     ــه تــــ ــا کــــ   وانجــــ

ــت عمـــــر نباشـــــد       ــر چنـــــد کـــــه نامـــ   هـــ
ــد    ــر نباشــــ ــردت حشــــ ــه گــــ ــه بــــ ــر چــــ   گــــ

  )359دیوان، (

  .بردندکردند اما از غنائم سهم میحشر، سپاهیان داوطلب بودند که حقوقی دریافت نمی

هاي بسیار در گوید امیري که قلعهگوید که حاکم والیات بودند، در توصیف قلعۀ شمیران از امیر شمیران میرنامه از امیرانی سخن میدر سف
مرزبان الدیلم جیل جیالن ابوصالح مولی : که«والیت دیلم دارد و عدل و ایمنی در والیت او تمام بود و این امیر نام خود را بر کاغذ چنین نویسد 

امیر االجل سیف الدوله و «: آوردو نام حاکم شهر آذربایجان را چنین می). 7-8: ب1363ناصرخسرو (»امیرالمومنین و نامش جستان ابراهیم است
سر  و از آنجا به شهر اخالط رسیدیم هیژدهم جمادي االول بود، و این شهر«). 8: همان(»المله ابومنصور وهسودان بن محمد مولی امیرالمومنینشرف

  ).9- 10: همان(»و از برکري تا اینجا نوزده فرسنگ است و آنجا امیر بودي او را نصرالدوله گفتندي. حد مسلمانان و ارمنیان است

  :مجاهز به معناي فراهم کننده و سازنده ابزار جنگ است: مجاهز

ــه  ــف زده در خانــــ ــکر صــــ ــاندو لشــــ   هاشــــ
ــواران  ــیالن و ســـــــ ــاه و پـــــــ ــر و شـــــــ   وزیـــــــ

ــی م    ــکري یکــــ ــر لشــــ ــس هــــ ــاهزپــــ   جــــ
ــارز   ــا  دو مبــــــــ ــر طرفهــــــــ ــتاده بــــــــ   ســــــــ
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  )518دیوان، (

شناسی جنگ یا ستیزه گروهی و خشن و صلح یا همزیستی و همسازي از دیدگاه جامعه«هاي اجتماعی است و جنگ از مهمترین پدیده
). 37: 1380ترابی، (»بوده و هست اقتصادي ملل و اقوام در طی تاریخ -ها و زادة مقتضیات اجتماعیهاي حیات اجتماعی انساناجتماعی از ویژگی

تواند از عوامل بروز جنگ باشد، در دورة غزنویان، محمود غزنوي از عوامل دینی و هاي اعتقادي و اجتماعی نیز میعالوه بر عوامل اقتصادي، جنبه
ست آوردن غنائم و برده و کسب محبوبیت اعتقادي نقابی براي رسیدن به اهداف اقتصادي خویش ساخت و به بهانۀ جهاد در راه خدا و به قصد به د

عالوه بر موضوع عالقه به انتشار اسالم، مسألۀ اقتصادي هم مورد نظر فاتحان بوده، خالفت عباسی هم این «. کشیددر بین مسلمانان به هند لشکر می
وجب بسط نفوذ خلیفه عباسی بود؛ به کرد، زیرا لشکرکشی و پیروزي در هند توسط کسانی که بر مذهب سنت بودند، مسیاست را تأیید می

) 130: 1383سلیمی، (»شدها به بغداد فرستاده میخصوص که سهم خلیفه نیز از غنائم پیروزیها غالباً به صورت تحف و هدایا و همراه با فتحنامه
  :پردازد-ناصرخسرو در دیوان خود به بیان هدف اصلی محمود غزنوي از حمله به هند می

ــدوان  ــه هنـ ــو بـ ــازیم   آن کـ ــه غـ ــی کـ ــد یعنـ ــت       شـ ــده اسـ ــزا شـ ــر غـ ــه ز بهـ ــان نـ ــر بردگـ   از بهـ

  )54: 1348قبادیانی، (

غزنویان استفاده از فیل را از هندیان «: گویدناصرخسرو در دیوان از بهره گرفتن غزنویان از فیل در جنگ می: استفاده از فیل در جنگ
قدیانی، (»رفتگردید، بلکه بخشی از مهمترین تجهیزات جنگی ارتش به شمار میه میاز فیل نه تنها براي مقاصد تشریفاتی استفاد. آموخته بودند

1384 :67.(  

ــران کــرد       ــب تــرك وی ــد را بــه ســم اس ــتالن را     چــو هن ــاك خــ ــپرد خــ ــیالن بســ ــاي پــ ــه پــ   بــ

  )117دیوان، (

رك، پشتیبان سواره نظام معرفی کرده هایی متحکریستن سن کارکرد  فیالن را ترساندن اسبان دشمن دانسته و شهبازي آنها را چون برج«
  ).19: 1389یاحقی، (»است

ــه  ــف زده در خانــــ ــکر صــــ ــاندو لشــــ   هاشــــ

  وزیـــــــر و شـــــــاه و پـــــــیالن و ســـــــواران   

ــاهز     ــی مجــــ ــکري یکــــ ــر لشــــ ــس هــــ   پــــ

ــارز   ــا دو مبـــــــ ــر طرفهـــــــ ــتاده بـــــــ   ســـــــ

  )518دیوان، (

ناصرخسرو آدمی را . شی مخصوص به خود داشتندکردند، رایت و درفهر یک از پهلوانان و پادشاهان که در جنگ شرکت می: علم و رایت
  :شمارد که قلم، سالح، حجت، سپر، خرد، سپاه، و سخن و علم او استپادشاه تن خود و تمیز و خاطر و اندیشه را خدم آن می

ــت     ــو سپرس ــیش ت ــه پ ــت ب ــت و حج ــم سالحس   خــــرد تــــرا سپهســــت و ســــخن تــــرا علمســــت   قل

  )408دیوان، (
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زنند از جمله آنها که ناصرخسرو در سپاهیان براي دستیابی به پیروزي، به انواع شگردها و ترفندها دست می :شگردها و ترفندهاي نظامی
  :دیوان به آن اشاره کرده است عبارتند از

کشیدند اغلب سپاهیان براي محافظت از لشکر و جلوگیري از شبیخون سپاه دشمن، به گرد لشکریان خود حصاري می: کشیدن حصار
  :کشد، حصاري که با وجود آن دست روزگار به او نخواهد رسیدو نیز براي در امان ماندن از سپاه دهر، حصاري از خرد به دور خود میناصرخسر

  جــانم بــه جنــگ دهــر خــرد چــو حصــار کــرد       
ــار  ــن نرســـــد دســـــت روزگـــ ــار مـــ   انـــــدر حصـــ

ــر ظفــــر بــــر حصــــار مــــن؟    یابــــد هرگــــز دهــ
  چشــــم زمانــــه خیــــره شــــد انــــدر غبــــار مــــن      

  )298دیوان، (

پرداختند، شد، افرادي نیز به عنوان نگهبان بر روي حصار و باروهاي ساخته شده به مراقبت میزمانی که حصار به گرد لشکر کشیده می
خواهد حصاري از خوي نیک به دور خود بکشد و از خرد و نشیند و از او میگیري از این ترفند نظامی به توصیۀ مخاطب میناصرخسرو با بهره

  :سخا، لشکري بر روي حصار، نگهبان قرار دهد  و برّ و لطف را به عنوان ساالر لشکر خود بگماردجود و 

ــویش    ــرد خــ ــش از گــ ــاري بکــ ــوب حصــ   خــ
ــخا لشــــــــکري      وز خــــــــرد و جــــــــود و ســــــ
ــویش    ــن خـــ ــر حصـــ ــکر و بـــ ــر لشـــ ــه بـــ   وانگـــ

  خــــــــوي نکــــــــو را در و دیــــــــوار کــــــــن 
ــر دیــــــــوار نگــــــــه دار کــــــــن     ــر ســــــ   بــــــ
ــن    ــاالر کـــــ ــر و ســـــ ــف را ســـــ ــرّ و لطـــــ   بـــــ

  )213-214دیوان، (

ــی   ــه نمـــ ــل چونکـــ ــگ جهـــ ــیاز جنـــ   وز عقـــــل گـــــرد خـــــود نکشـــــی بــــــاره ؟       ترســـ

  )298دیوان، (

کشیدند تا مانع از هجوم بیگانگان کند که دیوارهاي عظیم و با ارتفاع بسیار بر گرد شهر میناصرخسرو در سفرنامه بارها به این نکته اشاره می
شهر دیوار حصین بلند «: هایی نیز بر روي دیوار بودگاههایی مراقب اوضاع بودند و جنگدیدبان شدباشد و بر فراز این دیوارها که بارو نامیده می

  ). 166: ب1363قبادیانی، (»ها ساختهگاهها و جنگدارد و دروازه

  :اره باشدتواند به عنوان یک شگرد جنگی، بهترین چهر چند که گریز در جنگ چهره خوبی ندارد اما در جاي خود می: گریز در جنگ

  

ــت   ــود آلــــ ــور و جنــــــگ را نبــــ ــو شــــ ــاره     چــــ ــا چـــــ ــد نـــــ ــز باشـــــ ــت گریـــــ   حیلـــــ

  )297دیوان، (

کند، بر پا داشتن چادر توسط لشکریان است شاعر جهت دعوت آدمی به از مواردي که ناصرخسرو در رابطه با جنگ عنوان می:لشکر و چادر
د و در زیر چادر فلک لشکر نبات را ببیند که خود زیر دست لشکري دیگر خواهد که به هستی بنگربصیرت در کار و دیدن با چشم دل از او می

اي از دارد، صحنهاین ابیات عالوه بر اینکه آدمی را به تفکر دربارة هستی و خلقت وا می. است و سر و ساالر این دو لشکر مهتري سخندان است
  :کشدویر میجنگ و لشکر و استفاده لشکر از چادر را در برابر چشم مخاطب به تص
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ــات    ــز نبــ ــن کــ ــاه کــ ــادر نگــ ــن چــ ــر ایــ   زیــ
ــناس   ــمن شــــــ ــکري دشــــــ ــت لشــــــ   زیردســــــ

  دان زان ســــــــپسویـــــــن خردمنــــــــد ســـــــخن  
ــکر دیـــــد زیـــــر چـــــادري؟     ــس ســـــه لشـــ   کـــ

ــت      ــر اســ ــی مــ ــوار و بــ ــیار خــ ــکري بســ   لشــ
ــت     ــر اســ ــن برتــ ــت زیــ ــاه و منزلــ ــه چــ ــان بــ   کــ
  مهتـــــــر و ســـــــاالر هـــــــر دو لشـــــــکر اســـــــت
  ایـــــن حـــــدیثی بـــــس شـــــگفت و نـــــادر اســـــت

  )33دیوان، (

هاي نیروهاي مخالف کردند و براي در امان ماندن از ضربههایی استفاده میسپاهیان براي نبرد با سپاه دشمن از سالح : و لباس جنگ ابزار
هاي جنگ که در دیوان ناصرخسرو به آنها اشاره شده است پرداخته خواهد کردند که در این بخش به ابزار و لباسهاي مخصوص بر تن میلباس
  :شد

  ).فرهنگ فارسی، ذیل پیکان(»دار که بر سر تیر نصب کنندآهن سرتیز و نیزة فلزي نوك«: پیکان

ــوفار      بــــــه پیکــــــان ســــــخن بــــــر پــــــیش دانــــــا ــات ســــ ــس، لبهــــ ــر بــــ ــت تیــــ   زبانــــ

 )18دیوان، (

  :دادند تا با سرعت بیشتري پیش رودبراي کارآیی بهتر پیکان بر سر آن پري قرار می

ــپر و جوشـــــن    ــود در ســـ ــان نشـــ ــر پیکـــ ــ   ســـ ــارش  تــ ــو فــ ــر و ســ ــدر پــ س انــ ــ ــد پــ   ا نباشــ

  )121دیوان، . (

  :تبر

ــر دارد   جهانی اگر شکر آرد به دست چپ سوي توج ــان تبـ ــه دســـت راســـت درون، بـــی گمـ   بـ

  )279دیوان، (

  ).فرهنگ فارسی، ذیل تبرزین(»گرفتندبستند و درویشان در دست مینوعی از تبر که سپاهیان در پهلوي زین می«: تبرزین

ــرزد بشــــنو پنــــد   بنــــداز تبــــرز  ــو طبــ ــرزین     ین، چــ ــار تبـ ــه کنـــد کـ ــرزد کـ ــه طبـ ــن بـ   چـــو مـ

  )518دیوان، (

ــی  ــرزدم ز ره معنـــــــــ ــهد و طبـــــــــ   گــــــر چــــــه بــــــه نــــــام تیــــــغ و تبــــــرزینم   شـــــــــ

  )136دیوان، (

  ).فرهنگ فارسی، ذیل تیر(»چوب راست و باریک داراي نوکی آهنین و تیز که آن را با کمان پرتاب کنند«: تیر
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ــت کــه در رفــتن    ــیش اســت   تبریس ــوفار        ســوفارش بــه پ س دارد سـ ــ ــر پـ ــر تیـ ــه هـ ــد کـ ــر چنـ   هـ

  )164دیوان، (

  :تیغ

ــمري       ز بـــیم تیـــغ چـــو تـــو بگـــذري بــــه آذر و دي      ــر شـ ــند هـ ــدر کشـ ــود انـ ــه روي خـ   زره بـ

  )222دیوان، (

ــرا       بــــا لشــــکر زمانــــه و بــــا تیــــغ تیــــز دهــــر       ــپر مــ ــپاه و ســ ــت ســ ــرد بسســ ــن و خــ   دیــ

  )12دیوان، (

ه مانند «: جوشن فرهنگ فارسی، ذیل جوشن(»که از حلقۀ آهن سازند و شبیه به زره استسالحی جب(  

ــم     ــی ترسـ ــرمن کـ ــو آهـ ــو تـ ــرب چـ ــن ز حـ   کــــه مــــرا طاعــــت تیغســــت و خــــرد جوشــــن    مـ

  )35دیوان، (

  ).لغت نامه، ذیل حسام(»شمشیر بران، تیغ تیز«: حسام

ــام؟    احســـان چــــه کنــــی و تفضـــل بجــــاي آنــــک   ــا برکشـــی حسـ ــه جنـــگ و جفـ   فـــردا بـــرو بـ

  )58یوان، د(

  ســــخنت چــــو برنــــده حســــام بایــــد کــــرد        بـــه حـــرب اهـــل ضـــاللت ز بهـــر کشـــتن جهـــل 

  )158دیوان، (

-هاي ریز فوالدي و آنرا به هنگام جنگ بر روي لباسهاي دیگر میاي جنگی داراي آستینی کوتاه و مرکب از حلقهجامه«: زره

  ).فرهنگ فارسی، ذیل زره(»پوشیدند

  جوشــــــن ز علــــــم جــــــوي و ز طاعــــــت زره   خـــــواهی کـــــه تیـــــر دهـــــر نیابـــــد تـــــرا     

  )475دیوان، (

ــد   ــس باشــــ ــا بــــ ــو دنیــــ ــم دیــــ ــا زخــــ ــنم     بــــ ــم دیــــــ ــن و زرهــــــ ــز جوشــــــ   پرهیــــــ
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  )135دیوان، (

اي از ریسمان یا ابریشم بافته بسته باشند انگشت سبابه را در نوعی از سالح جنگ باشد و آن نیزة کوچکی است که در میان آن حلقه«: خشت
  ).لغت نامه، ذیل خشت(»م اندازندآن حلقه کرده بجانب خص

ــون گـــوروار دایـــم بـــر خـــوردن ایســـتادي        اي زشـــت دیـــو مـــردم در خـــورد تیـــر و خشـــتی   چـ

  )366دیوان، (

اي هنگفت و سطبر بوده است که از ابریشم یا پشم و شمشیر زننده بر آن جامه. نوعی از جبه و جامۀ روز جنگ که آنرا قزاگند گویند«: خفتان
  ).لغت نامه، ذیل خفتان(»کرده استر نمیلغزید و اثمی

ــانی  ــز کـــه شـــیرین جـــان فرزنـــدانش ایـــن جـ ــا     نجویـــد جـ ــه خفتانهــ ــها نــ ــه جوشــ ــیغش نــ ــا تــ ــود بــ ــدارد ســ   نــ

  )442دیوان، (

  ).فرهنگ فارسی، ذیل خنجر(»اش کج و برنده استدار و تیغهسالحی است به اندازة کارد که نوك«: خنجر

  وي دشـــــمن دیـــــن خنجرســـــت  بـــــر گلـــــ    مشــــــــکل تنزیــــــــل بــــــــی تأویــــــــل او   

  )35دیوان، (

  ).فرهنگ فارسی، ذیل خود(»کاله فلزي که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات نظامی بر سر گذارند«: خود

ــی   ــرد دینــــ ــا مــــ ــغ دنیــــ ــیش تیــــ ــه پــــ   جــــز از حکمــــت نپوشــــد خــــود و جوشــــن       بــــ

  )399دیوان، (

  ).لغت نامه، ذیل دبوس(»گرز آهنی«: دبوس

ــرد شکســــــتی بــــــه دبــــــوس طمــــــع     ــویش     خــــ ــار خــــ ــر تــــ ــا و مگــــ ــب تــــ   در طلــــ

  )177دیوان، (

ه رپوستی چند باشد باریک که بر هم بدوزند یا برهم ببافند و گناهکاران را بدان تنبیه سازند و گاه باشد که دهل و نقاره را بدان «: د
  ).لغت نامه، ذیل دره(»نوازند

ــرد دره  ــو مـــ ــارم و تـــ ــرد ذوالفقـــ ــن مـــ   ار مــــن دره کجــــا بــــس آیــــد بــــا ذوالفقــــ       ايمـــ

  )229دیوان، (

  ).لغت نامه، ذیل دشنه(»خنجر«: دشنه
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ــن؟     ــرم آهـ ــنه نـ ــا دشـ ــی بـ ــرب آئـ ــه حـ ــو بـ ــوهانم     چـ ــدیش ز ســــ ــل، بنــــ ــن، اي غافــــ   مکــــ

  )197دیوان، (

ــنه  ــه دشـ ــتوري را بـ ــس سـ ــتبکـــش نفـ ــتانش      ي حکمـــت و طاعـ ــت دسـ ــه بسیارسـ ــتت کـ ــو دسـ ــن دیـ ــش زیـ ـ   بکَ

  )233دیوان، (

  ).لغت نامه، ذیل دالم(»باشد کوچک و کوتاه که آن را بجانب خصم اندازنداي ژوبین را گویند و آن نیزه«: دالم

  همچــــــو بــــــر ایــــــن قافلــــــه دنیــــــا دالم         بـــــر مـــــن از ایـــــن پـــــیش روا کـــــرده بـــــود

  )392دیوان، (

  ).وبینفرهنگ فارسی، ذیل ژ(»کردندهاي قدیم آنرا بر روي دشمن پرتاب مینیزه کوچکی که سر آن دو شاخه بود و در جنگ«: ژوبین

ــا زه و کمــــــــان ســــــــاز ــین     از عهــــــــد و وفــــــ ــر و ژوبـــــ ــوش تیـــــ ــرت و هـــــ   از فکـــــ
 

  )50دیوان، (

ــین      حجـــــت بـــــه شـــــعر زهـــــد و مناقـــــب جـــــز ــزد ژوبـــــ ــبی نـــــ ــان ناصـــــ ــر جـــــ   بـــــ

  )90دیوان، (

ــمن     ــت دش ــروح پش ــردي مج ــو ک ــاقلی چ ــر ع ــین    گ ــر کـــه ژوبـ ــر هرگـــز مگـ ــه بـــدو بـ   مـــرهم منـ

  )236دیوان، (

  ).امه، ذیل ساطورلغت ن(»کارد بزرگ و خنجر«: ساطور

  

ــود   ــن و خــــ ــپر کــــ ــرد ســــ ــم و خــــ   وز فضــــــــل و ادب دبـــــــــوس و ســـــــــاطور    از علــــ

  )320دیوان، (

پوشاندند تا ضربۀ شمشیر و نیزه بدان اصابت آلتی فلزي یا چرمی که در قدیم به هنگام جنگ براي دفاع، سر یا اعضاي بدن بدان می«: سپر
  ).فرهنگ فارسی، ذیل سپر(»کند

ــــت ســـــپ   بـــــه میـــــدان مـــــردان بـــــرون مـــــاي عریـــــان   ر ســــاز و جوشـــــن ز برهــــان و حج  
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  )85دیوان، (

ــوادث    ــر حـــ ــه بـــ ــن کـــ ــپر کـــ ــم ســـ   از علـــ
  هــــــر کــــــو ســــــپر علــــــم پــــــیش گیــــــرد     

ــد    ــپر نباشـــــ ــر ســـــ ــوي تـــــ ــم قـــــ   از علـــــ
ــد    ــم جهـــــــــانش ضـــــــــرر نباشـــــــ   از زخـــــــ

  )360دیوان، (

  ).فرهنگ فارسی، ذیل سنان(»سر نیزه«: سنان

ــک   ــرد زانـ ــن نبـ ــرز آب روي مـ ــر هگـ ــو دهـ ــدو د   دیـ ــنانمروي بــــــــــــ   ارد آب داده ســــــــــــ

  )211دیوان، (

  ).لغت نامه، ذیل سهام(» جمع سهم، بمعنی تیر«: سهام

  هـــــاي نـــــوادر ســـــهام بایـــــد کـــــردز نکتـــــه   کمانـــت خـــاطر و حجـــت ســـپرت بایـــد ســـاخت

  )158دیوان، (

  ).فرهنگ فارسی، ذیل سوفار(»دهانۀ تیر، یعنی جایی از تیر که چلۀ کمان را در آن بند کنند«: سوفار

ــپ ــن  ســـ ــپر و جوشـــ ــود در ســـ ــان نشـــ ــا نباشــــد ســــپس انــــدر پــــر و ســــوفارش       ر پیکـــ   تــ

  )121دیوان، (

  ).فرهنگ فارسی، ذیل شمشیر(»اي برنده استاي بلند و منحنی و دمهاي آهنین و فوالدین که داراي سینهحربه«: شمشیر

ــار     ــیش ذوالفقـ ــادان را پـ ــو نـ ــر تـ ــد مـ ــرم نایـ ــر کنـــی      شـ ــدو مغفـ ــازي وز کـ ــیر سـ   ژاف را شمشـ

  )454دیوان، (

  ).لغت نامه، ذیل فالخن(»سازند و بدان سنگ اندازند -پشمی یا ابریشمی  -آلت سنگ اندازي که از رسن دو تاه «: فالخن

ــده    بــــه ســــند انــــداخت گــــاهم گــــه بــــه مغــــرب ــز ندیــــ ــین هرگــــ ــنچنــــ ــتم فالخــــ   ســــ

  )398دیوان، (

ــردون     ــو گـ ــار، چـ ــودت کـ ــه شـ ــت چگونـ ــت نهـــاده    راسـ ــنگ فالخـــن    راسـ ــو سـ ــر تـ ــت بـ   سـ

  )170دیوان، (
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لغت نامه، (»بر وزن و معنی قزاغند که جامه پنبه و ابریشم آکنده آجیده کرده باشد که در روزهاي جنگ پوشند و او را خفتان گویند«: قزاگند
  ).ذیل قزاگند

ــان  ــق پنهــــــ ــور روز از خلــــــ ــد نــــــ   اگــــــر تــــــو در کشــــــی ســــــر در قزاگنــــــد    نمانــــــ

  )184دیوان، (

  ).لغت نامه، ذیل کتاره(»اندشیر غیر منحنی و پهن که بیشتر اهالی هند داشتهاي کوتاهتر از شمحربه«: کتاره

ــالف   ــت مخـــــ ــه چهارســـــ ــن خانـــــ   کشـــــیده هــــــر یـــــک بــــــر تـــــو کتــــــاره      در ایـــــ

  )460دیوان، (

سخت  رفت، و آن مرکب بود از چوبی نرم و خمیده به شکل ایروان که به وسیلۀ زهیسالحی که در قدیم براي تیر انداختن به کار می«:کمان
  ).فرهنگ فارسی، ذیل کمان(»کردنبستند و بدان در قدیم تیراندازي میدو انتهاي آن را به یکدیگر محکم می

ــرا   ــت تـــــــ ــم حقیقـــــــ ــپه علـــــــ ــان    در ســـــــ ــر کالمســــــــت و زبانــــــــت کمــــــ   تیــــــ

  )15دیوان، (

ــان    ــد پیکـــ ــخن نباشـــ ــز ســـ ــرا جـــ ــر مـــ ــانم    تیـــ س اســـــت کمـــ ــ ــان بـــ ــم را بنـــ   تیـــــر قلـــ

  )211دیوان، (

لغت نامه، (»ح جنگ است و آنرا در روز جنگ پوشند و بعضی گویند غراد بدال است و آن به معنی خود آهنین باشدنوعی از سال«: غراره
  ).ذیل غراره

ــراره     بــه جـــان نــو شـــو کــه چـــون نــو گشـــت بـــرت     ــد غــــ ــن باشــــ ــت ار کهــــ ــه باکســــ   نــــ

  )461دیوان، (

  ).فرفرهنگ فارسی، ذیل مغ(»اندگذاشتهزرهی که زیر کاله خود بر سر می«: مغفر

ــر      در حـــــــــرب ایـــــــــن زمانـــــــــۀ ویرانـــــــــه ــن مغفــــ ــغ وز دیــــ ــاز تیــــ ــبر ســــ   از صــــ

  )46دیوان، (

ــاب    ــن بــ ــق در ایــ ــاس خلــ ــد قیــ ــت نیایــ   زخـــم فلـــک را نـــه مغفرســـت و نـــه جوشـــن        راســ

  )169دیوان، (
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  ).لغت نامه، ذیل ناچخ(»سنان و نیزة دو شاخه«: ناچخ

ــ      برمکش ناچخ و بر سرت مگردانش ــو نـ ــر تـ ــر سـ ــد بـ ــه رسـ ــواهی کـ ــر نخـ   اچخگـ

  )472دیوان، (

- نوعی از تبر باشد و آن تبربست کوچک و بعضی گویند آلتی است چوبین و میان خالی که تیر ناوك را در میان آن گذاشته می«: ناوك

  ).لغت نامه، ذیل ناوك(»اندازند و بعضی گویند ناوي باشد از آهن که تیر کوچکی در آن نهند و بعد از آن کمان گذاشته اندازند

ــود  وان  ــاعد شـــــ ــار مســـــ ــه روزگـــــ   بـــــــا نـــــــاوکی نبـــــــرد کنـــــــد ســـــــوزنش   را کـــــ

  )440دیوان، (

  ).لغت نامه، ذیل نشتر(»برندآلتی فلزي سر تیز، که براي فرو کردن در گوشت بکار می«: نشتر

ــدة مخــــــــالف دیــــــــن نشــــــــتر      گویـــــتاي گشـــــته نـــــوك کلـــــک ســـــخن   در دیــــــ

  )47دیوان، (

لم، زره طاعت، جوشن پرهیز، زره دین، خود حکمت، دشنه حکمت و طاعت، ژوپین ترکیبات سپر خرد، تیغ طاعت، جوشن خرد، جوشن ع
هوش، تیر فکرت، دبوس فضل، ساطور ادب، سپر علم، خود خرد، سپر برهان، جوشن محبت، سپر علم، کمان خاطر، تیر کالم، کمان زبان، تیر 

هاي اخالقی هاي نظامی جهت بیان پیامهد ناصرخسرو از ابزار و سالحدسخن، کمان بنان، تیغ صبر، مغفر دین، از جمله مواردي است که نشان می
  .خود بهره گرفته است

 

  نتیجه

کند از آداب و ناصرخسرو به عنوان شاعري متعهد در قبال جامعه، در جهت انعکاس مسائل ابعاد مختلف جامعۀ عصر خویش تالش می
بیان اینگونه مسائل نیست اما از آنها جهت بیان افکار و عقاید دینی، اجتماعی و  آورد، هرچند که هدف شاعرتشریفات دربار سخن به میان می

گیرد و در بیان دشمنی مخالفان با خود از در بیان اینکه تنها به خداوند توکل دارد از رسم بار دادن در دربار  بهره می. جویداخالقی خویش سو می
هاي جامعۀ از دیوان. پردازدانتقاد از شاعران مداح به مرتبۀ نشستن وایستادن در حضور بزرگان میآورد و یا در رسم خطبه خواندن سخن به میان می

کند، هرچند که ناصر خسرو با بهره گرفتن از مسائل مربوط به جامعه به دنبال بیان هایی از وظایف آنها اشاره میگوید و به گوشهعصر خود می
  .توان با گردآوري اینگونه مسائل به تصویري از جامعۀ دوران شاعر دست یافتمی معانی و مقاصد مورد نظر خویش است اما



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٦٧ 
 

  

 منابع

 

 .امیرکبیر: ؛ ساخت دولت در ایران؛ تهران)1356(انصاف پور، غالمرضا 

 .سخن، چ دوم: ؛ اصطالحات دیوانی دورة غزنوي و سلجوقی؛ تهران)1373(انوري، حسن 

 .مهتاب، چ دهم: ی؛ تصحیح خلیل خطیب رهبر؛ تهران؛ تاریخ بیهق)1385(بیهقی، ابوالفضل 

 .فروغ آزادي، چ دوم: شناسی ادبیات فارسی؛ تبریز؛ جامعه)1380(ترابی، علی اکبر 

 .دانشگاه تهران با همکاري انتشارات روزنه، چ اول از دوره جدید: نامه دهخدا؛ تهران؛ لغت)1372(دهخدا، علی اکبر

 .نگاه: ؛ تهران1، بخش8اجتماعی ایران ج؛ تاریخ )1382(راوندي، مرتضی 

 .نگاه: ؛ تهران1، بخش8؛ تاریخ اجتماعی ایران ج)1382(راوندي، مرتضی 

؛ محمود غزنوي، سر آغاز )1383(سلیمی، غالمرضا .نشر نی، چ اول: شناسی خودکامگی؛  تهران؛ تحلیل جامعه)1370(رضاقلی، علی 
  بلخ، چ اول: واپسگرایی در ایران؛ تهران

 .اساطیر: ؛ سیاست نامه؛ به اهتمام اقبال آشتیانی؛ تهران)1373(الملک سی، نظامطو

 .سمت، چ دوم: ؛ غزنویان از پیدایش تا فروپاشی؛ تهران)1386(فروزانی، ابوالقاسم 

  .؛دیوان اشعار؛ تصحیح نصراهللا تقوي، افست گلشن)1348(قبادیانی، ناصرخسرو

 .؛ تصحیح محمد دبیر سیاقی، زوار، چ دوم؛ سفرنامه)ب1363(ـــــــــــــــــــ 

 .اساطیر، چ اول: دار؛ تهران؛ گشایش و رهایش؛ تصحیح و مقدمۀ سعید نفیسی؛ به اهتمام عبدالکریم جربزه)1380(ــــــــــــــــــــ 

 چ ششم دانشگاه تهران، : ؛ دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوي، مهدي محقق، تهران)ب1384(ـــــــــــــــــــ 

اساطیر، : نامه؛ تصحیح محمود غنی زاده؛ تهراننامه و سعادت؛ سفرنامۀ حکیم ناصرخسرو قبادیانی؛ بانضمام روشنایی)پ1384(ـــــــــــــــــــ 
 .چ اول

 . اساطیر، چ دوم: ؛ وجه دین؛ تهران)ت1384(ـــــــــــــــــــ 

 .مکتوب، چ اول: دورة غزنوي تا پایان خوارزمشاهیان؛ تهران ؛ تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در)1384(قدیانی، عباس 

  امیرکبیر، چ اول: ؛ یعقوب آژند؛ تهران)وزارت در عهد سلجوقی(؛ دیوانساالري در عهد سلجوقی)1363(کلوزنر،کارل 

 .امیرکبیر: ؛ سیري در تاریخ ایران بعد از اسالم؛ یعقوب آژند؛ تهران)1363(ك . لمبتون، آن

 .امیرکبیر، چ سیزدهم: ؛ فرهنگ معین، تهران)1378(معین، محمد 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٦٨ 
 

؛ فصلنامۀ علمی »آرایش سپاه و فنون رزمی در دورة ساسانی و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی«، )1389(یاحقی، محمدجعفر، ساکت، سلمان 
 .9-32پژوهشی کاوش نامه، سال یازدهم، شمارة دوم، صص

 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٦٩ 
 

  

 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٧٠ 
 

 

  

279 

 ترویج ادبیات فارسی در غرب تأثیر مناسبات قدرت بر ترجمه و
  

 1سعید صفري 

 چکیده

از گذشته تا به امروز ترجمه نقشی اساسی . پذیرد آشنایی با ادبیات هر قومی غالباً از طریق عاملی میانجی به نام ترجمه صورت می
فت، مناسبات قدرت را تحوالتی که پس از جنگ جهانی دوم در جهان شکل گر اما. در انتقال ادبیات ملل مختلف ایفا کرده است

. ي ادبی در پی داشته است مناسبات نامتوازن قدرت در بین شرق و غرب پیامدهایی براي ادبیات و متعاقباً براي ترجمه. دگرگون ساخت
چنین تغییراتی موجب عدم توازن در ترویج ادبیات غرب و شرق شده است که ترجمه نقشی حیاتی در این نوع ترویجِ نابرابر ایفا 

 در نقش ترجمه را در ادبیات غرب مورد بررسی قرار دهد تا تاثیرات آن بر ترویج ادبیات فارسی ي حاضر تالش دارد مقاله. کند می
 . را برجسته سازد غرب

 

  

 .ساز ي بیگانه ساز، شیوه ي بومی ي ادبی، مناسبات قدرت، شیوه ترجمه: کلید واژه ها

                                                        
- کارشناس ارشد مطالعات ترجمه از دانشگاه عالمه طباطبایی    1  
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  مقدمه 

گرچه همواره ترجمه را پلی براي آشنایی با فرهنگ . گیرد در قالب ترجمه انجام می معموالً ها رزم  ترویج ادبیات هر قومی در برون
کند  اي که ایفا می یابیم که ترجمه عالوه بر نقش واسطه می ایم، با کمی تأمل در وضعیت جهان حاضر در و ادبیات ملل مختلف پنداشته

باشد، چرا که تحوالت تاریخی، سیاسی و فرهنگی زیادي از چندین قرن  ات همتواند عاملی براي سرکوب و یا دستکاري در ادبی می
ترین تحوالت، دگرگونی مناسبات  یکی از مهم. گذشته تا به امروز روي داده است که ترویج ادبیات و فرهنگ را متأثر ساخته است

اتمه داد، استعمار نو را جایگزین آن پس از جنگ جهانی دوم بود که گرچه به استعمار کهنه خ )Power Relations ( قدرت
ترویج ادبیات ملل مختلف به صورت  اي از یکدیگر متمایز ساخته است که در آن این مناسبات امروزه شرق و غرب را به گونه .ساخت

بیاتی شرقی است، از فارسی که اد ترویج  زبان و ادبیات .پذیرد آمریکایی صورت می-انگلیسی اي به نفع استعمارگران تقریباً ناعادالنه
  .تاثیرات این مناسبات در امان نبوده است

اي دیگر از استعمارگري آغاز شد که از ابزاري  پس از دو جنگ جهانی، گرچه کشورهاي مستعمره استقالل خود را بازیافتند، گونه
تعمار تا حدي است که دانش در ي این نوع اس دامنه. ي خود کمک گرفت جدید از جمله زبان و فرهنگ براي مقاصد سلطه جویانه

خورده  این نوع دانش با قدرت  پیوند ). 1984لیوتار،(گردد  مبدل می» مدرن دانش پست«عصر حاضر دگرگون شده و به  
دانشی  )Anthropology(شناسی  و انسان )Orientalism( هاي تحصیلی مثل شرق شناسی و حتی برخی رشته) 1980فوکو،(

 واکنش کشورهاي مستعمره در برابر این نوع استعمار،). 345: 1977سعید (ه قرار دادن جنوب شرق آسیا  براي تحت سلط شوند می
ها حاکم گشته  ي زبانی آن اما از آنجا که مناسبات قدرت به نفع استعمارگران نا متوازن شده بود و سلطه. متوسل شدن به ادبیات بود

  . دست خود تالش ورزیدند نگ ملل زیربود، استعمارگرانِ نو به سرکوب ادبیات و فره

کنند  شوند، همواره تالش می از طرف دیگر شاهدیم کشورهاي امپریالیست، در کنار اهمیت ظاهري که براي تنوع فرهنگی قائل می
فرهنگی و اهمیت و نقش ادبیات در امپریالیسم ).  208: 1990 بهابها(ها را نابود و فرهنگ خود را بر آن برتري دهند  دیگر فرهنگ

وقفه تالش کند تا تمایل  اي مثل ادبیات تطبیقی باید مصرانه و بی اي مهم است که اسپیوك معتقد است رشته استعمار نو نیز به اندازه
  ). 100: 2003 اسپیوك(سلطه طلبان براي تصرف در ملل آتی را از بین ببرد 

بود  که این سلطه در واقع یکی از امتیازاتی چرا غافل ماند؛) language hegemony( ي زبانی در این میان، نباید از اهمیت سلطه
ي زبانی پیامدهایی براي دانش، ادبیات و  از آنجا که سلطه. ها تصرف، نسبت به سایر ملل  به دست آوردند که استعمار گران پس از سال

تاثیرات و .  دهد ترجمه را زبان و فرهنگ تشکیل میيِ  که خمیر مایه داشت، ترجمه را هم تحت تأثیر خود قرار داد؛ چرا فرهنگ در پی
کنند  یاد می» تاریخ شرم آور  ترجمه«از تاریخی به نام ) 1999(ي ابزار استعماري تا حدي است که بسنت و تریودي  نقش ترجمه به مثابه

جارهاي حاکم بر صنعت چاپ و نشر در ي ادبی و با تاکید بر هن استعماري به ترجمه  ونوتی نیز با رویکردي پسا). 134: 2001 ماندي(
در صد از کل تالیفات ادبیات  3تا  5/2دهد که در آن ترجمه تنها  آمریکایی، نوعی دیگر از استعمار را نشان می-ادبیات انگلیسی

. ل ساخته استبه یکی از ابزارهاي استعمار نو بد همین مسئله ترجمه را). 12-17: 1995ونوتی (دهد  آمریکایی را تشکیل می-انگلیسی
شود، ترجمه عمدتاً در روابط بین ادبیات دو  ي ادبیات آنان به یکدیگر شناخته می از آنجا که ادبیات کشورهاي جهان از راه ترجمه

اي باشد براي تحقق استعمار و امپریالیسم  تواند وسیله توان گفت که ترجمه می تر می به بیانی ساده. یابد ملت اهمیتی چشمگیر می
ماندي (» بینند استعماري می میدان نبرد و مثالی از وضعیت پسا«ی، ادبی و زبانی تا آنجا که بسیاري ترجمه در عصر حاضر را فرهنگ

استعماري حاضر که در آن استعمارِ نو جایگزین استعمار  حال این پرسش مطرح است که با توجه به وضعیت جهان پسا). 135:2001
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ایم، انتظاري معقول  ر همیشگی که از ترجمه به مثابه یک پل ارتباطی براي ترویج ادبیات فارسی داشتهکهنه شده است،  آیا همان انتظا
هاي ترجمه را در ادبیات غرب مورد  ي بحث، پس از تعریف ترجمه ادبی در مناسبات قدرت، عوامل سیاسی و شیوه است؟ در ادامه
  .سی در غرب تا چه حد از این عوامل تأثیر پذیر خواهد بوددهیم تا نشان دهیم که ترویج ادبیات فار بررسی قرار می

  

  ي ادبی در مناسبات قدرت جایگاه ترجمه

کند؛ به همین خاطر براي آنکه تأثیر آن بر ترویج را بشناسیم ابتدا باید ماهیت این پل  ترجمه نقشی اساسی در ترویج ادبیات ایفا می
این نظریه . را مطرح نمود Polysystem ي نظام چندگانه اوِن زوهار نظریه 1978در سال  .ارتباطی را در جهان حاضر روشن سازیم

کند  ها همبستگی برقرار می ي ادبی یک کشور با دیگر خرده نظام داند که در کل نظام چندگانه هایی می ترجمه را یکی از خرده نظام
بر اساس ). 77: 2000 داویس(یزي بر ترجمه حاکم بود تا قبل از این نطریه، رویکردي تجو). 192-193: /20001978 اون زوهار(

  :ها همبستگی داشته باشد تواند با دیگر نظام ترجمه به دو علت می ي نظام چندگانه، نطریه

 کند؛  متن اصلی براي ترجمه را فرهنگ مقصد انتخاب می. الف

 ). جا همان(شوند  تحمل میها را در حین ترجمه م متون انتخاب شده، برخی هنجارها، رفتارها و سیاست. ب

. کند، تابع عواملی تاریخی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی ایست اي که مترجم براي ترجمه اتخاذ می  انتخاب متن براي ترجمه و شیوه 
ي  نظریه). 2000/1978(ارائه داد  را )Translation Norms( ي هنجارهاي ترجمه توري نظریه پس از تأثیر پذیري از این نظریه،

هاي  داند که در یک زمان خاص بر ترجمه حاکم است و در دوره هنجارهاي ترجمه، انتخاب اثر و ترجمه آن را تابع هنجارهایی می
 پس از تأثیرپذیري از این نطریه،  مکتب دستکاري ). 199: 1978/2000 توري(تاریخی مختلف این هنجارها متفاوتند 

)Manipulation school(ترجمه.  شکل گرفت 1985 در ترجمه درسال ي ادبی در فرهنگ  یکی از اهداف این مکتب توصیف
  ). 10-11: 1985 هرمانز(ي ادبی شناسایی شوند  مقصد بود با این هدف که هنجارهاي حاکم بر ترجمه

اصطالح  در این زمان، بسنت و لوفوِر با معرفی. میالدي مطرح شد 1990ي بین ترجمه ادبی و مناسبات قدرت در سال  رابطه
ي  این رویکرد به مطالعه. ي ادبی  را به مسائل فرهنگی پیوند دادند در مطالعات ترجمه، ترجمه )Cultural Turn( چرخش فرهنگی

از این زمان به بعد، . پردازد استعمار، مناسبات قدرت، ایدئولوژي و غیره در ترجمه می عوامل فرهنگی  دخیل بر ترجمه از جمله پسا
بنابراین، ترجمه نیز بر . ه از رویکرد زبانشناسی فاصله گرفت و بر عوامل فرازبانی از جمله مناسبات قدرت تمرکز نمودي ترجم مطالعه

ي ادبی از  در ایفاي چنین نقشی، ترجمه. کند تحقق برخی اهداف استعمار طلبانه تاثیرگذار است و نقشی حیاتی در این زمینه  ایفا می
خود را  گیرد تا صداي ملل دیگر را خفه سازد و صداي استعمار طلب ابزار زبانی و فرازبانی خود کمک می اي از ابزار از جمله مجموعه

بومی «ي  در زیر به  بررسی دو شیوه. مرزها را متأثر خواهد ساخت چنین راهبردي ترویج ادبیات ایران در برون.  به گوش آنان برساند
ها را در ترویج ادبیات ایران در غرب برجسته  ي آن پردازیم تا تاثیرات  مخرب و سازنده ي ادبی می در ترجمه» بیگانه ساز«و »  ساز

  .سازیم

  

  مناسبات قدرت و ترویج ادبیات فارسی از طریق ترجمه
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هر . است شود تابع عواملی ایدئولوژیکی ي ترجمه اتخاذ می هر تصمیمی که در انتخاب متن اصلی جهت ترجمه و همچنین شیوه
ایدئولوژي، قدرت و نهادهاي . ها نقش بسزایی دارد گیرد که قدرت سیاسی حاکم بر آن در راستاي قواعدي تصمیم می مترجم ادبی

به نقل از (مربوط، همگی جز مسائلی بود که با چرخش فرهنگی در مطالعات ترجمه در کانون توجه نظریه پردازان ترجمه قرار گرفت 
). جا همان()Poetics( ایدئولوژي و بوطیقا: بیند که عبارتند از ر انجام هر ترجمه دخیل میلوفور دو عامل را د) . 127: 2001 ماندي

-ایدئولوژي حاکم بر ادبیات انگلیسی.  شوند اي نزدیک با قدرت دارند و در مناسبات قدرت شرق و غرب تعیین می این دو عامل رابطه
ی و کیفی آن، نهایت تالش خود داند؛  ي ادبی و ترویج را امري خطرناك می آمریکایی ترجمه به همین خاطر در کنترل و نظارت کم

در رویکرد فرهنگی به ترجمه، ترجمه فرآیندي است که در فراهم نمودن آن تعدادي افراد و نهاد مربوط به صورت  .دهد را به خرج می
ا متأثر از ایدئولوژي حاکم و بوریاي شکل گرفته در این افراد و نهاده). 16: 1992 لوفور(کنند  مستقیم یا غیر مستقیم نقشی را ایفا می

  :نماید لوفور تأثیر ایدئولوژي و بوطیقا را بر ترجمه چنین توصیف می. کنند ترجمه تصمیم گیري می

توان نشان داد که اگر مسائل زبانی با مسائل ایدئولوژیک و بوطیقایی تعارض پیدا کنند، دومی  در هر سطحی از فرآیند ترجمه، می
  ).39: 1992(معموالً پیروز میدان خواهد بود ] ایدئولوژي و یا بوطیقا[

لوفور معتقد است که، ایدئولوژي ). جا همان(بر تأثیر عامل دوم غالب است ) ایدئولوژي(از میان این دو عامل، تأثیر عامل اول 
زند  ي از تأثیر بوطیقا را در ترجمه فیتزجرالد مثال میا لوفور نمونه). 41: همان(ترین عامل تعیین کننده در ترجمه است  مؤثرترین و قوي

عمل بیشتر، متن اصلی را بهبود دهد و آن  کرد باید با کمی آزادي دید و احساس می تر می ي او فیتزجرالد فارسیان را پست که به گفته
رشی به ادبیات شرق را امروزه در ادبیات چنین نگ). 128: 2001 به نقل از ماندي(هاي متعارف ادبیات غرب سازگار سازد  را با ویژگی

آمریکایی به گونه ایست که با -ي ادبی در ادبیات انگلیسی ي رایج در ترجمه شیوه. توان مشاهده نمود آمریکایی نیز می-انگلیسی
راي چنین دستکاري حتی در انتخاب اثر ب. کنند صداي کشورهاي زیر دست را سرکوب سازند دستکاري در متن اصلی تالش می

این کشورها آن دسته از آثاري را که با امپریالیسم فرهنگی و سیاست آنان سازگاري ندارند براي ترجمه . ترجمه نیز مشهود است
این نوع ترجمه از نظر اسپیوك  .دهند ي ترجمه هم نهایت تالش خود را در سرکوب متن اصلی به خرج می در شیوه. کنند انتخاب نمی

-400: 2000/1993 اسپیوك(سازد  تراند نابود می ها و افرادي را که به لحاظ سیاسی ضعیف یت فرهنگکه هو است گونگی ترجمه
  :کند اسپیوك این نوع ترجمه را چنین توصیف می). 399

چنین رویدادي آنجا به . تواند به نفع قانون قدرتمندان نقض شود در اقدام فراگیر ترجمه به زبان انگلیسی، آرمان دموکراتیک می
اي که ادبیاتی که یک زن  شود، به گونه گونگی ترجمه می پیوندد که تمامی ادبیات جهان سوم به صورت نوعی از ترجمه قوع میو

 همان(یابد که مردي در تایوان نگاشته است  کند، به ادبیاتی شباهت می فلسطینی خلق نموده است، با احساسی که از یک نثر ایجاد می
  ). جا

ي زیادي گرفته و  ز شدت دستکاري در متن اصلی است؛ تا آنجا که محصول نهایی با متن اصلی فاصلهچنین توصیفی حاکی ا
شود،  آنجا که ادبیات کشورهاي جهان سوم به هدف مبارزه با استعمار نو نگاشته می. شود ي متن اصلی دستکاري می هدف نویسنده

ي مناسبی براي ترجمه در ادبیات غرب نخواهد  ن حالتی متن اصلی گزینهدر چنی. تر خواهد بود ترویج ادبیات در وضعیتی بسیار وخیم
بنابراین، راه ترویج ادبیات از طریق ترجمه مسدود خواهد شد و یا اینکه از طریق دستکاري در ترجمه، صداي ملتی سرکوب و یا . بود

آمریکایی -امروزه در ادبیات انگلیسی. اهد داشتچنین راهبردهایی پیامدهایی براي ترویج ادبیات نیز در پی خو. سانسور خواهد شد
ي زبانی این  در کنار این کانال، سلطه. طرفه ساخته است طرفه شکل گرفته که ترویج ادبیات را به نفع استعمارگران نو یک کانالی یک
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ستراتژیک در دست استعمارگران اي ا کشورها باعث شده است که ادبیات جهان، غالباً به زبان انگلیسی ترویج یابد که همین خود نقطه
  .باشد نو می

.  

  ساز بر ترویج ادبیات فارسی ساز و بیگانه ي بومی تاثیرات ترجمه

  شیوه بومی ساز و ترویج ادبیات فارسی در غرب

این است بینیم  آنچه در ظاهر امر می .یابد ي ترجمه تحقق می ترویج ادبیات به آن سوي مرز از طریق ترجمه و نهایتاً از طریق شیوه
اي غیر سیاسی بوده و هیچ ارتباطی با اهداف امپریالیستی ندارد؛ اما آنچه در جهان حاضر و در ادبیات  ي ترجمه مسئله که شیوه
آمریکایی -استعمارگران انگلیسی. ي ترجمه سایه افکنده است آمریکایی شاهدیم این است که مسائل سیاسی کامالً بر شیوه-انگلیسی

ي مناسب خودتمامی اهداف نویسنده را پاالیش کرده تا آن را با اهداف سلطه  دهند تا با اتخاذ شیوه ا به خرج مینهایت تالش خود ر
ي ترجمه در ادبیات  ي ترجمه یا تحت الفظی است و یا آزاد، امروزه شیوه کنیم که شیوه گرچه تصور می. ي خود سازگار سازند جویانه

 Domesticating( ساز  ي بومی اي بدل گشته که ونوتی از آن به شیوه نهاده و به شیوهآمریکایی گام خود را فراتر -انگلیسی

Method(کند   یاد می)گرچه این شیوه امروزه به اوج خود رسیده است، خاستگاه آن به روم باستان ). 20-21: 1995 ونوتی
نگی موجود در متون یونانیان و جایگزین نمودن نام شاعر هاي فره ي اثري یونانی،  با حذف شناسه رومیان باستان در ترجمه. گردد برمی

از ).241: 1997 ونوتی(اي التین آن را نوشته است  دادند که انگار نویسنده متن با نام خودشان، ترجمه را به صورت تألیفی نشان می
صلی آمده به کلی حذف و یا اینکه هاي فرهنگی و ضد استعماري را که در متن ا هاي این شیوه از ترجمه این است که مشخصه ویژگی

این شیوه حامیان زیادي را در انگلیس و فرانسه مخصوصاً در اوایل عصر مدرن به . .نماید ها را با اهداف استعمار طلبانه اقتباس می آن
است که متن  )Ethnocentric( نه ستا ي بومی ساز، روشی قوم پر شیوه«) 20: 1995(ي ونوتی  به گفته).  جا همان(خود جلب نمود 

ي رباعیات  اي از این نوع ترجمه را در ترجمه نمونه. »دهد آمریکایی تقلیل می-هاي فرهنگیِ انگلیسی را به نفع ارزش) مبدا(خارجی 
این ترجمه تا حدي با متن اصلی متفاوت است که  به گفته هارون آلن . بینیم که فیتزجرالد شاعر قرن نوزدهم انجام داده است خیام می

ي  این شیوه). 290: 1387 به نقل از ندا(ي شاعري ایرانی در پوششی انگلیسی است   رجمه نیست، بلکه انعکاس جدیدي از روحیهت
سازد و تنها توجه آن به فرهنگ  ي ترازوي ترویج را به نفع خود استعمار طلبان نو سنگین می که کفه ترجمه استعمار طلبانه است؛ چرا

ي ادبیات  ترجمه). 241: 1977 ونوتی(» دهد هاي متعارف در نظام ادبی فرهنگ مقصد توجه نشان می نتتنها به س«مقصد است که 
. چرا که ادبیات فارسی ادبیاتی شرقی است که با استعمار نو در تضاد است فارسی به زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛

  . ویج ادبیات فارسی را نباید نا چیز شمردي مناسبات قدرت و تأثیر آن بر تر بنابراین مسئله

  ساز و ترویج ادبیات فارسی در غرب ي بیگانه شیوه

در ترجمه است که در ترویج ادبیات یک قوم )Foreignizing Method( ي بیگانه ساز ي بومی ساز، شیوه ي مقابل شیوه نقطه
هاي زبانی و فرهنگی زبان مبدأ  به جاي آنکه مشخصه این شیوه. ندک ونوتی از این شیوه دفاع می. تأثیراتی مثبت به همراه خواهد داشت

  :کند ونوتی این شیوه را به صورت زیر توصیف می. دهد ها را حفظ کرده و به متن مقصد انتقال می را سرکوب نماید آن

هاي زبانی و فرهنگی متن  تاي که تفاو است، به گونه] فرهنگ مقصد[ هاي گریزانه بر روي ارزش ي بیگانه ساز، فشاري قوم شیوه
  ). 20: 1995 ونوتی(سوي مرز هدایت کنیم  مبدا را نشان دهیم و خواننده را به آن
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هاي  آنچه در ترجمه رباعیات خیام شاهدیم این است که فیتزجرالد از روش بیگانه ساز هیچ استقبالی نکرده است و تمامی مشخصه
این روش تأثیر بسزایی در انتقال روحیه شعر فارسی به آن سوي  .ی بدل ساخته استهاي انگلیس فرهنگ و ادبیات فارسی را به ارزش

تري انجام  ي دقیق توانست ترجمه گرچه فیتزجرالد می. این دستکاري سبب تحریفات زیادي در متن اصلی شده است. مرزها داشته است
همانطور که . ساز مورد استفاده مترجم واقع شد ش بومیدهد، چون خوانندگان زبان انگلیسی در مرکز توجه مترجم واقع شده بود رو

ي اصلی به گوش  تر اشاره شد، مسائل ایدئولوژیک و بوطیقایی عامل اصلی این نوع ترجمه بود که در رساندن صداي نویسنده پیش
  . نماید جهانیان تحریفات زیادي را ایجاد می

یک قوم وفاداري بیشتري نسبت به نویسنده متن اصلی به خرج  روش بیگانه ساز در ترجمه روشی است که در ترویج ادبیات
اما امروزه این روش در ترویج ادبیات کشورهاي . کند ي ونوتی خواننده متن مقصد را به آن سوي مرز هدایت می دهد و به گفته می

ها و اهداف  که با خواسته گیرد؛ چرا ي استعمارگران نو از جمله انگلیس و آمریکا قرار نمی مرزها مورد استفاده جهان سوم به برون
یت ترجمه . ي آنان سازگار نیست جویانه سلطه و هم در کیفیت آن  ) نسبت ترجمه به کل تالیفات ساالنه(به همین خاطر هم در کم

رسی از این سازي حاکم است که ترویج ادبیات را متأثر خواهد ساخت و در این میان ادبیات فا بومی) ي ترجمه انتخاب اثر و شیوه(
 .که ادبیاتی شرقی و ضد استعماري است قاعده مستثنی نخواهد بود چرا

 

 نتیجه

پنداریم، وضعیت ترجمه در غرب به  دور از سیاست و تعصب می گرچه در نگاهی سطحی ترویج ادبیات از طریق ترجمه را امري به
مناسبات قدرت بین غرب و شرق، ترویج ادبیات متأثر از در . کند آمریکایی خالف این امر را ثابت می-ویژه در ادبیات انگلیسی

ادبیات . دهد ها ترویج ادبیات فارسی را نیز تحت کنترل قرار می ي غربی عواملی سیاسی است که در راستاي اهداف استعمار طلبانه
هاي امپریالیستی آنان سازگار  هفارسی که ادبیاتی شرقی و ضد استعمار طلبی است، خطراتی را براي غرب به همراه دارد که با خواست

ترویج ادبیات . ي پلی ارتباطی براي ترویج ادبیات ایران ابزاري استعماري در دست استعمارگران نو خواهد بود ترجمه به مثابه. نیست
ی و هم کیفی تحت نظارت غرب است و ترجمه در این میان نقشی اساسی خواهد داشت دبی به ترجمه ا. مشرق زمین، هم به لحاظ کم

انتخاب . ي زبانی، قدرت اقتصادي و رسانه ابزاري است براي بسط قدرت فرهنگی و سیاسی غرب همراه عواملی دیگر از جمله سلطه
هر دو متأثر از ایدئولوژي سلطه طلبانه ) باشد ي بیگانه ساز می که امروزه شیوه(ي ترجمه  متن اصلی براي ترجمه و همچنین اتخاذ شیوه

 . همین خاطر، ترویج ادبیات نا متوازن گشته و در این میان ترویج ادبیات فارسی از این قاعده مستثنی نیستبه . غربی است
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بسیاري ز پرده ا تواند یمترجمه  پژوهش بر روي این. بهره گرفته شده استس ي کهن از قرآن مجید به نام قرآن قدا ترجمهزبانی 
کالم خدا را به بهترین ) سیستانی _هروي ( يا منطقهمتأثر از گویش و روان  رآن قدس به زبانیق .مجهوالت تحول زبان فارسی بردارد

آوایی آن را توصیف و این پژوهش ضمن معرفی این ترجمه، ساختار زبانی . منتقل کرده است هم کیشان خود نحو به هم زبانان و
ي اول نثر فارسی را به دست  دورهیی از متن آورده است تا شناخت کاملی از صور گویشی در سبک ها مثالمورد  راي هرنموده و ب

  .دهد
 
  

  .ي قرآن قدس، ساختار زبانی، همگونی، ناهمگونی، فرایندهاي ساخت هجا ترجمه :ها واژهکلید 
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 مقدمه
  . سراسر ایران به کارمی رفتر ، مذهبی واداري دي سامانیان به عنوان زبان ادبی ز دورهزبان فارسی از آغا

همزمان با گسترش زبان . گسترش عظیمی یافتو نشر اسالم تحول و گفت که زبان فارسی بعد از استیالي اعراب  توان یمبه جرأت 
به  ها گونهی این ي ساختار زبان شناس مطالعهکه . ي کاربردي محلی متنوعی نیز در شکل گیري زبان ادبی وارد شدها گونهفارسی 

  .کند یمي زبان کمک شایانی ها شهیرشناخت 
  یی ها نشانهنویسنده در این مقاله کوشیده است با بررسی ساختاري متون ترجمه شده از عربی   

  . به دست دهد ها گونهاز کاربردهاي محلی این 
توسط آقاي دکتر علی رواقی تصحیح و در  1364ي میان سطري به فارسی که در سال  ترجمهي قرآنی است با  دربارهسخن ما 

  . شود یمي دار نگاه 54ي آستان قدس رضوي مشهد، به شماره  کتابخانهي خطی این قران در  نسخه. قطعی نفیس به چاپ رسیده است
  آن مفقود   ر خوشبختانه بخش بیشتر قرآن از دستبرد ایام محفوظ مانده جز چند صفحه که از اول و آخ

نام مترجم، کاتب، تاریخ و محل کتابت . سوره بقره تا آیه اول سوره الضحی را دربردارد 213ي که از آیه ربه طو. شده است
  به زیور طبع» قرآن قدس«محقق محترم دکتر رواقی آن را با نام . مشخص نیست

  .     آراسته است 
  دلیل برخورداري که واژه به واژه از عربی به فارسی ترجمه شده بهن ي میان سطري قرآ ترجمهاین 

  هنگی زبانک .دیآ یمزبانی خاص براي زبان شناسان زبان فارسی سندي گران بها به شمار  يها یژگیواز 
زبان و زیرا سرعت تحول در زبان ادبی . کند یمتکوین زبان فارسی دري منسوب و ي دوره رشد  هیاولاین ترجمه، آن را به قرون 

بان ادبی در هر دوره دستخوش ز .تفاوت استم ،)ي را داردا منطقهیی از گویش محلی و ها رگهبا توجه این که این ترجمه (ه عام
و  ها گونهتا به زبان معیار حکومتی نزدیک گردد و اندك اندك از به کار گرفتن  کوشد یمزیرا ادیب د ي می گردتر عمدهتحوالت 

ي قرآن که زبان  ترجمهلی زبان علمی و بخصوص و .ردیگ یمصله و به این ترتیب از زبان مردم منطقه فا کاهد یمدر نوشتن  ها شیگو
  .ابندی یمدیرتر تحول و  کنند ینمبه سرعت تغییر  ها زباندینی مردم است به مردم و زبان عمومی جامعه توجه دارد لذا این گونه 

زبان ادبی ز زبان علمی کند تر اکه سرعت تحول در  دهد یمي مردم نشان  عامهنزدیک به زبان و ي محلی ها واژهبه کار گیري 
آن با زبان فارسی میانه غربی به کندي سرعت تحول در گویش مردم آن منطقه ه مقایسو ي این ترجمه ها واژهبا مطالعه بر روي . است

  .پی برد توان یم
ي کاربرد  دربارهنتایجی ي آوایی که در این متن آمده است، مورد بررسی قرار گرفته، تا بر اساس آن ها یژگیودر این پژوهش   
 .ي زبانی در سبک شناسی به دست آیدها یژگیووسیع 
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 ییآواي ها یژگیو
ی بر مبتن کیهر و  گردد یمی ظاهر صوتیی به صورت امواج ایگوي ها اندامي عمدمناسب و  حرکاتاز  کهآوا همان گفتار است 

  )2-3: 1384ی، نیالد مشکوة. (باشد یمی خاصی معن
 کرود، موجب ی کاري به گریدي واج جای خاص به صوتبافت  کدر ی چنانکهی واجهر . مینام یمها را واج ي آوانوشتار شکل

 )17-1376:18حق شناس، . (شود یمی زبان رییتغ

ي ها صورتی اگر در عنی. ی مهم و معتبر استزباني هر ها لهجهي عادو تلفظ  تیهواز لحاظ حفظ  ها واجیی آوای تفاوت بررس
ي عادتلفظ آنها از صورت  که شود یمی معلوم روشنبه . نگردد انینماي صداها ا ج گونهوا ایی یآواي ها مشخصهن، ی گوناگوزبان

  )130: 1384ی، نیالد مشکوة(. باشد یمی خاصی تلفظي  گونهنشاندهنده ي  نیهمانحراف داشته و 
  : کرد میتقس توان یمده ي عم دستهرا به سه  "قرآنن ي که ترجمه"ي آوایی این ها مشخصهی کلبه طور  

  . اند کار رفتهبه ر گیکدي یجاو به  اند شده یمبه هم تلفظ  کینزد کهیی صداهای همگون ای 1يسازهمگون  -1
  .دهد یمي مجاور از دست صدایی شباهتش را از صداآن  کردي عمل  جهینتدر  کهی ناهمگون ای 2يسازناهمگون  -2
یی در ساخت واژه بسزا راتییتغگذاشته و  ریتأثي واژه  سازندهي تکواژها وندیپر بافت بر اثر آن د کهي ساخت هجا ندهایفرا -3

 .   هاست مصوتو  ها صامتیی و ابدال جابجاو  شیافزا اي ساخت هجا شامل حذف و یندهایفرا نیاآورده  دیپد

  ي   سازهمگون  - 1
 او ی کحالت هر صدا ی نیادر . کند یمجاور عبور ي مصداصدا به  کي یها مشخصهی از برخ او ی کي یسازهمگون  ندیفرادر 

  .ردیپذ یمي مجاور را صدایی خود را از دست داده و آواي  مشخصهدو 
   

      ی مصوت با مصوتهمگون) الف
) اَ(ی این نینش همآغازي در فارسی میانه آمده است که در فارسی امروزي بر اثر ) اَ(یی داریم که با ها واژهدر ترجمه قرآن قدس  

با مصوت مجاور خود  کهی در آغاز آن آمده مصوتی مانده باق انهیمی فارس، از رسد یمبه نظر  که ها واژه نیا .آغازي از میان رفته است
  :ی داردهمگون
        اریر ایا

Yâr      ayâr 
 .نَّۀَ اُولئک الًج حابص   .)ایشان یاران بهشت باشند. (=ایشان ایاران گهیشت بند) 42/ اعراف(. اَ
  ادید ایا

Yâd      ayâd   
 کًرِوي ذنوملًممومنان را کرد یمویاد (=. و ایاد کردي مومنان را) 2/اعراف. (نَیل(  

ی بعضی از آنها حذف مصوت و در بعضدر  مشتركی فارسي قرآن قدس و با توجه به زبان  ترجمهي ها واژهبا دقت در ساخت 
ي ها نمونهی فارسي گوناگون زبان ها شیگودر . ي مجاور همگون شده استهجاي با مصوت آغازکه مصوت  شود یمدیده  گرید
در  کوتاهآنها به مصوت  لیتبدي بلند و ها مصوتدر  فیتخفجمله ن از آ شود یم دهید ها مصوتی هماهنگي  دهیپدي از اریبس

  :ي زیرها واژه
  "ِـ"به  "يا" ای "I"به  "Î"مصوت  فیتخف) 1-الف

                                                        
1 assimilation  
2 dissimilation 
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   نین اندوهگاندهگ
andûhgin   andûgîn     

 عج وسراإلی م فَ غُضًبانَ أَس هبه سوي: بی(= . ی قوم خود خشم آلود اندهگنبی موس و از آمدزمان ا )150/اعراف . (ی قَوم(   
  ستادید ااستا

istad  îstad  
ی نَّمهاجلُونَه الًقَرارِ ص ئًس   بد  : گد، داخل شوند: درشند = ) دی درشند در آن، گد است استامدوزخ  29/ میابراه(. و بِ

  هیه پپ
pi  pî 

رَمنَا  مِ ح نَ رِ و الغَ قَ نَ البم لَوام هِیعمهو معدد : دوا (= . ي آن دواپهها شانیور میکردو از گاوان و گوسبندان حرام ) 146/ انعام(. شُح
2 " αѵԁ" اوستایی استو در ایرانی باستان مشترك بین فارسی باستان(.  

  "a"به  "â" ای َ"_"ه ب "آ"مصوت  فیتخف) 2 -الف
  :مخفف شده است » ن«و » ھ«پیش از » آ«در این متن کهن 

  آگاهه آگ
âgâh  âgah  

اهللاُ بِما تَعملونَ  بِو  .      آگه است دیکن یمي بدان خدا) 234/بقره. (ریخَ

  میم ابراهیابره
ibrâhîm  ibrahîm 

ا : قَالُوا نَ عم تَس (= . میابره را ياو، گفته شهد ران شایا کند بیعی می جوانک میدیاشن: گفتند) 60/ اءیانب(. میابرَهلَه  قالُم یه ذًکرًی یفَ
  ) شود: شهد ، ي اول دورهاز اختصاصات سبک » ك«د استفاده مکرر از پسون: جوانکی ، شنیدیم:اشنیدیم 

  ژگهان در فارسی میانها ،اجکهن اجکهان
ajkhân  ajkhan  

م  اتُونَا یو لَ ه ّا والةَ ال الَالصي فارسی ها فرهنگتنبل، کاهل، در : اجکهن . (=اجگهان شانیای ببه نماز،  ندیاینو ) 54/توبه(. یکُس
  .)کار آمده است همل وبیم اطل،ب ژکان، اژگن که همه به معنی کاهل،ا اژکهان،:ضبط شده است » ژ«این واژه با حرف 
  بکهد بکاهد
bikâhad  bikahad 

اد ضیتَغو ما  زد حام و ما تَ بیفزاید: بیوزاید (= . دیوزایبرحمها و آن  بکهدو آن ) 8/رعد(. االَر   ( 

  دهانن ده
                dahân     dahan 

 لَّتهِ لَکُماُحهیبامِ م ي نحوي این ها یژگیواز : دهن بستان ستوران (. را دهن بستان ستورانا شد شم کردهحالل ) 1/ ائدهم(. االَنع
  .)در زبان عربی آمده استو که در فارسی باستان رایج بوده ن موصوف است همچناو ترجمه کهن مطابقت صفت 

  جهانن جه

  گناهه گن
  gunâh  gunah 

سوقُ  االَ نَیالمجرِمو نَ دوِر م نَّ هبه سوي: بی (. تشنگانی دوزخ برا  کارانگنه  میبرانو ) 86/میمر(. ی ج(  
  گواهانن گوها

guhân 
نَا  اَ وا ودکُمفَاشًه عنَ  ممداه   )  گواه باشید: گوه بید (. ، من وا شما از گوهان امدیبگوه : گفت) 81/آل عمران. (نَیالشَّ



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٤٨٢

  یی از ها صورتدر فارسی کالسیک هم . شناخت مخفف شده است= در اشنخت » خ«مچنین پیش از ه »آ«
   .به طور کلی به زبان شاعرانه تعلق دارند ها صورت، اما این شود یمدیده » ھ«ش از پی) اَ(به صورت » آ«تخفیف 
  شناختندد اشنختن

Šinâxtand                 ašnaxtand       
رَفُوا منَ الحقِّ ا ع مزان اشنختند از حق) 83/مائده . (م   . 

 ریزي ها واژهدر ) x/خ(و ) h/ه(از صامت  شیپ ûواو مجهول  رسد یمبه نظر : "u"به  "û" ای ُـ"به  "او"مصوت  فیتخف) 3 -الف
  :کرده دایف پیتخف کوتاهگفت مصوت بلند به  توان یم امخفف شده و ی

  آموختت آمخ
âmûxt                 âmuxt       

م تَعلَموا أَنتُم و لَا  تُم مالَ لِّم اؤُکُمع اب ی پدران شمان شما و دیندانستآن  دیشدآمخته ) 91/انعام. (ء.   
  اندوهه اند

anduh 
  نَّج م نَاكیفَ به فارسی دري رسیده » تس«فارسی میانه به صورت  – tsi، برهانید: برهانست . (ترا از انده میبرهانست) 40/ طه. (منَ ا لغَ
   .)است

  کوه                      که 
kuh  kuh 

الُ .  تُونَ الجِب نح   )ها خانه: خانها ها،  کوه: ، کهها دیساز یم:  دیکن یم(. خانها کههااز  دیکن یمو ) 74/اعراف. (وتَایبو تَ
  گروه                           ه گر

gurûh  guruh   
رِي اَ نُ  رُیخَ نِیقَیالفَ حس دمقاما و اَ و » و«به » گ«وه، تبدیل ، به: گیه (. بمجلس کوترینباستاد و  هیگاز دوگره  کدام) 73/ میمر. (اینَ

  )باشد یماز اختصاصات نثر ترجمه قران قدس » ب«
 
  گو                     هگ

  gû  gûh  
گندن و کندن به معنی یافتن در این ترجمه آمده (. در آن وحی کرده شد گندم ینم: بگه ) 145/ انعام (. اُوحیا م قُلً لَا اَجِد فی

 .)است و با واژه کند وکاو هم ریشه است

 ی فارسي بلند ها مصوت فیتخف که رسد یمبه نظر )û,î,ê,ô.â(اختصاص به  hی دمشبل از صامت ق

آب استخر و  ریزی معنبه »هجول گ« بیترکو گاه در دو  اهیگی اردستاني  لهجهدر  اکنونی ندارد و هم فارسي زبان  گذشتهي  دوره
  )2478: 2468ی، ص هاشم. (شود یمو گه تلفظ  هیگبه صورت  دیرو یم ها باغدر  کهي اعلوفه  اهیگی نوعی معنبه » هیگنرمه «

 هیدصورت . اند شدهگرفته ، ده، مه کلماتدر  êمصوت  فیتخف. ردیگ یمصورت  لیتبد نیاگاه گاه  زینی محلي ها لهجه ریسادر 
 از که شود یم دهید، به کهbêh ,kêh ,mêh, dêhي متون اریبسدر  که

، نیهیمي ها صورتی شنقش ریتفسدر . آمده است) هیقر= ده (رفته در ترجمه قران قدس همان  کاری بعد از قرن هفتم به فارس
  )و هشت ستیبو هفت و  ستیبص : ي قران قدس مقدمه(ه رفت کاربه  نیهیب، نیهیک

  )337،173،73،17،16: دیمجقصص قران (د شو یم دهیدصورت  نیا زیني سورآباد ریتفسدر 
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قدمه، ص هفتاد و م ی،فارسی عروضیی و هجاشعر  انیمی پل(استعمال شده است  نیهیم شکل زیناز قران  نیآهنگي ا ترجمهدر 
) کلمه نیهم لیذ لغت نامه دهخدا،(رفته  کاربه  کراتی به ساماني  دورهگوه در اشعار  شکلگرفته شده و  hûgو گه از ) هشت
  . ضبط شده است ]HIP[=به صورت په ) 165:137،73ص ( یشنقش ریتفسدر  زین هیپي  کلمه

  ی صامت با صامتهمگون) ب
  شدن واكی ب، موجب گذارد یم ریتأث واكبر صامت با  واكی بي  مشخصه کهی هنگام) 1-ب

در . گذاشته و موجب حذف آن شده است ریتأثبر صامت مجاور خود  نیبنابرااست  واكی بی چون صامت اول عنی شود یمآن  
  :ي قرآن قدس ببینیدا ترجمهنثر ر د این نوع همگونی راز یی اها نمونهزیر 

  سخت تر              رسخت
saxt tar  saxtar 

 هدوا بِاهللاِ جماَقًس ومیا انُهشانیاي سختر سوگندان خداسوگند خوردند به ) 109/انعام. (م   .  
  )بدتر: (گدتر                        رگت

gad tar  gatar 
 .ندوابِ عرَّ الد م  انَّ شَ الص اللّهکممخفف گدتر به معنی : گتر (نگان اند گ اند، کوتاني خدا کینزدگتر موجندگان ) 22/انفال . (الب
  .)در هیچ فرهنگی نظیر این واژه ثبت نشده استو معادل اصم آمده است : کوت ، باشد یمبدتر 

  
هجاها و در  انیپادر  /n/ی شدن صامت ، لبشود یمه ی صامت با صامت که در این متن مشاهدهمگوني از گریدي  نمونه) 2 -ب
مانند . گردد یمظاهر  /m/ي صدابه صورت  /n/ي آن، واج  جهینتدر  کهاست  ]یدندانی لب ای یلبي ها صامتاز  شیپ[ ها نمونهی بعض
  : ریزي ها نمونه

  پنهان                                      م پنها
pinhân      pinhâm  
رُّ اَس ۀًواع نقل از لغت نامه (. متاع و سرمایه، کاال:اسمی بسیط به معنی : اخریان . یانیاخر را ياو کردندو پنهام ) 19/  وسفی(. وه بِضَ

  )دهخدا
  ستمبه                      ه ستنب

  Sitambð 
  sitanbð  

دو َمنَ اَهلِ  رِّدوا  نَهیالم لَم فاقعیمنافقستنبه شدند ور  نهیمدو از اهل ) 101/وبه ت(. ی الن   .  
نقل از لغت . (بوده است هیستمبک ای ستمبک: یتیعاری ارمنستمبهه و در : ي باستانهندو در  ستمبکه: ی باستانپارسواژه ي ستنبه در 

  )نامه دهخدا
  شکمبه                                                        شکنبه 

šikambð        šikanbð  
سق نَّ ا  کُمیلَ مفمهطُوني آنستشکنبهارا زان در ا ی شراب دهند شمم) 66/حل ن(. ی ب.  
اکُلُونَی هِم نارافطُون آتش شانیا شکنبهادر  خورند یم) 10/نساء . (ی ب.  

  
در : دیگو یم سیقشمس . مهمله نوشته شده است) d/د(معجمه اغلب به صورت ) z/ذ(ف ي قرآن قدس حر ترجمهر متن د )3-ب

ترجمه به  نیا که میدان یمو ) 221:المعجم(د و جمله داالت مهمله در لفظ آرن ستینو بلخ و ماوراءالنهر ذال معجمه  نیغزنبان اهل ز
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ی قبل از آن شروع شده و کم او ی 5از قرن  رانیادر شرق  "د"به  "ذ"تحول  کهگرفت  جهینت توان یم نیبنابرا. منسوب است رانیاشرق 
  :بود رفتهیپذ انیپا) اول قرن هفتم(معجم ال فیتألدر زمان 
  بگذشت                                       تبگدش

guzašt  gudašt  
ت من  بلکُمقَد خَلَ ع نو "ان"در جنیان و انسیان  "ان"(. انیانسو  انیجنشما از  شیپبگدشت از ) 38/عراف ا(. من اَلجِنِ و االنس قَ

  .)شود یممحسوب 
  رهیپذ                                          هریپد

pazîrð  padîrð  
سوا لقاء ی کَما ذا ومهِمنَ نیا شانیاآمدن روز  رهیپد کردندچنان فره وش ) 51/اعراف (. ه.  

  
  همگونی صامت و مصوت )ج

یک مصوت و  يها خصهمش) بهشت(=، گهیشت )هل(=، هیل )بشنو(=ن ، بیش)بگذاشت(=بهیشت : یی نظیرها واژهر د) 1-ج     
کوتاه اصلی  »i«، جانشین باشد یم »ī« نمودار که احتماالً )y/ي( هاي دیگر سبب شده که حرفترتیب قرار گرفتن در مجاورت صامت

 .است این گویش وجود داشته يها نوعی کشیدگی در مصوت رسد یبه نظر م. شود يا شهیو ر

وستام : مطابقت داردکهن  »u« زیر با يها در واژه یخوان شه همپیش از خو »wu« يیا هجا) w/و(همگونی حرف  )2-ج
)wustām ( در پارسی میانه)abistān(      

لی اَهللا ؛ و علَمومنان دیکنوستام  کوي خداور  کَلُیفَ نُون تَووم11/ میابراه. (اَلم(  
 wuštur                  روشت wuspārid                    د وسپاری

  ون سازيناهمگ - 2
ناهمگون سازي نیز یکی دیگر از فرآیندهاي واجی است که بر اثر آن دو واج یکرنگ یا یکسان در یک هجا و یا در یک واژه 

ي لبی بی سابقه ها واجي آوایی، وضعیت ها یژگیودر میان  )152، ص 1367باقري، . (ندیآ یبصورت دو واج ناهمسان و ناهمگون در م
که متن ترجمه شده از زبانی منسجم  دهد یماین نشان و  خورد یمي قرآن قدس به چشم  ترجمهاز آن در  وبکر است و شواهد بسیاري

  .باشد یمبرخوردار 
در فارسی میانه تبدیل شده است و ) w/و(که به  شود ین دیده مهمیان واکی ک) p/پ(وایی در آنوعی ناهمگونی ) الف -2

(= اور  ،)آبی(= آوي  ،)آب برد، طوفان(= آوبرد  :کند یآغاز واژه باشد نیز صدق م در) b/ب(همچنین این امر هنگاي که واج لبی 
کاوین  ،)فریب(= فریو  ،)شب(= شو  ،)شکیبا(= شکیوا  ،)شتاب(= شتاو  ،)سبز(= سوز ) ستبر(= ستور  ،)دبیر(= دویر ، )تبه(= توه  ،)ابر
  ) نگهبان(= ن نگه وا ،)مهربانی(= مهروانی  ،)گبران(=گوران  ،)کابین(= 

اوسوس  ،)بیره(= ویره ، )75/سوره فرقان ه بر وار(= ور واره  ،)بر(=ور  ،)باز(=واز  ،)با(=وا  :آمدهکه واج لبی در آغاز  ییها نمونه
تون فارسی آن را به مبی واکدار بوده و گاهی در لدو سایشی بوده که یک B نماینده تلفظ »ف«که حرف  رسد یبه نظر م) افسوس(= 
  . بدل شده است »F« یا »V« این تلفظ بعدها تحول یافته و به. اند دهینام یاعجمی م ءوفا نوشته یم) ف ف سه نقطه(ل شک

در تفسیر شنقشی . ضبط شده است »دو ویر«و حتی  »دویر«کلمه دبیر به معنی نویسنده نیز در متون فارسی و عربی گاهی به صورت 
در ترجمه سافر نیز ) 155ص ( و در مهذب االسما) 122ص (است در تاریخ طبرستان  آمده »دویر«با ضبط ) 61ص (این کلمه یک بار 
هر صناعتی به یک هوش نیاز دارد : دیگو ینیز که م) ق. ه 400ی در حدود فمتو(راغب اصفهانی . آمده است »دویر«این کلمه به شکل 

) به جاي دویر(اند دبیر  ا قلم و به این جهت در فارسی گفتهجمع معانی با قلب و جمع حروف ب: جز کتابت که محتاج دو هوش است 
به نقل از صادقی، علی اشرف مسائل تاریخی زبان فارسی،  44، ص 1، ج 1326محاضرات االدبا، چاپ مصر، (یعنی داراي دو هوش 
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در برهان قاطع ضبط آن  چنانکه. است شده یتلفظ م) دو(که هجاي اول این کلمه مانند عدد  گذارد یشکی باقی نم) 107-106ص 
 .مرکزي ایران رایج بوده است يها به جاي دبیر بیشتر در لهجه »دو ویر«ظاهراً تلفظ . است آمده) دو ویر(به شکل  حاًیصر

  
  فرایندهاي ساخت هجا - 3

-پیوند تکواژه که بر اثر آن به ویژه در بافت شود یفرایند هاي ساخت هجا به آن دسته از عمل کردهاي آوایی درون هجا گفته م

شکوه م. (گذارد یم ریواژه تأث ي صوتی صداها و نیز توزیع آنها در درون هجاهاي سازنده يها واژه، بر مشخصه ي هاي سازنده
بدین معنی که بر اثر فرآیندهاي یاد شده ممکن است صامتی و یا مصوتی از یک هجا حذف و یا در ) 137-136، صص 1374الدینی،

آوایی یک صدا تغییر یابد و یا جاي دو صدا عوض  يها صدا در یک بخش آوایی با هم آمیخته شوند، یا مشخصهآن وارد شود، یا دو 
  ).قلب(شود 
در ساخت هجا تغییري پدید آورد؛ هرکدام از این تغییرات هجایی را تحت عنوان حذف،  تواند یهر یک از فرآیندهاي یاد شده م  

 :میا از ترجمه قرآن قدس در ذیل آورده ییها همراه با شاهد مثال) قلب(افزایش، تبدیل و جا به جایی صدا 

  
  حذف -الف

حذف واج . گردند یم که از جهت تمایز معنایی نقشی بعهده ندارند از راه فرایند حذف از واژه حذف ییها ها واج در بعضی از واژه
  .ممکن است از اول یا وسط یا آخر کلمه صورت بگیرد

  .ها حذف صداي آغازي صورت پذیرفته است در فارسی گذشته، در برخی از واژه: حذف آغازي از ییها نمونه )1-الف
  اشنید  →  شنید  اسپرد  →  سپرد  انوز    هنوز

  →  anūz     ispured     išnīd 
       اشناسند  →  شناسند     
         išnāsand       

       اشنوا    شنوا اشنختند    شناختند
    išnaxtand     išnavā       
                
  )syncope( حذف صداي میانی )2-لفا

 ،)کارزار(= کازار کردن ) دروغزن(= دروزن ، xuršīdخرشید  :این ترجمه عبارتند از  يها حذف صداي میانی در برخی از واژه
  ).گمان مند(= گمامند  ،)گواهی(=گواي  ،)گرسنه(= gurse، گرسه )گدتر(= ر گت

  
به کار رفته  gصامت  شوند یختم م) ā و uنسبت  e ،i( يها که امروز به مصوتدر زبان پهلوي در پایان تردیک تمام کلماتی 

 ي این کلمات هنگام الحاق عالمت جمع و نشانه. است شده یتلفظ م dānāg و bandagمثل کلمات بنده یا دانا که به صورت . است
، یصادق. (است آمده یتقاي مصوتی پیش نماست و هیچ گونه ال آمده یدر م dānāginو یا  bandagānاسم مصدر و غیره به شکل 

گفت بسیاري از کلمات در این دوره دو  توان یکلمات ما با حذف این صامت مواجهیم و م ي اما در پاره) 39-40:  1380علی اشرف 
و جغرافیایی  اجتماعی يا از آنجایی که زبان داراي الیه و اشکال مختلف و لهجه. و دیگري بدون آن g اند یکی با شکل پیدا کرده

  . کند یزبانی هیچ گاه از نظم منطقی خاصی پیروي نم يها متقابل دارند صورت ریمتفاوت است و این اشکال مختلف در همدیگر تأث
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 »i-«اسم مصدر باقی مانده اما هنگام الحاق  ي پایانی کلمات خسته و تشنه در هنگام جمع و گرفتن نشانه gکه  مینیب یبه این سبب م
  :از این دیده شده از جمله  يا اکثر کلمات افتاده و حذف شده در قرآن قدس نمونهنسبت از 

                  ي  تشنه= یتشنگ                                                                                                                            ي  گرسه= یگرسنگ
 bastiānبستان = بستگان           ي                                                                                                                             تازه= یتازگ

  ي وانهید= یوانگید
  .که نقش صامت میانجی را به عهده دارد است »h«به عنوان صامت میانجی به کار نرفته و این  »گ«در این موارد  رسد یبه نظر م  

شود  استفاده می »ه«میانجی وجود ندارد و به جاي آن از  »گ«مانند گویش شوشتري اصالً  ها شیامروز نیز در بعضی از گو
  ) 24و  20:  1364وزیري، (

  حذف صداي پایانی  )3-الف
  )155، ص 1367باقري، ( ندیگو ینیز م)) ترخیم((حذف صداي پایانی را اصطالحاً 

 ییها نمونه. گردد یایی مشخصی حذف مآو يها رهیعد تاریخی خاص یک واحد زنجیري از زنجااساس قو در حذف در زمانی بر
در  شدند یختم م)) اگ((و )) وگ((، ))یگ)) ((اگ((ي این است که کلماتی که در فارسی میانه به پساوندهاي  که داریم نشان دهنده

  ) ها سپه(= سپها  ،)خانگ، خانه(= خانها  ،)پیرایه(= پیراي : نها حذف شدهن دوره واج گ از آخر آآ
(= پاشنک : ي ها واژه به کار رفته است در)) ك((که هنوز شکل فارسی میانه را حفظ کرده و با پسوند  ییها و همچنین نمونه

 ) بنده(= بندك  ،)پاشنه

  تخفیف هجا) 4-الف
. هاي آن نیز کامالً ناشناخته باقی مانده استشماري از ساخت باشد یگویش متعدد م يها یژگیقرآن که مشتمل بر و ي این ترجمه

و بعد از ) گو/gu(به  ها شیها و گو است که برحسب واژه) وي/wī( هنکی از خصوصیات ویژه، چگونگی تحول هجاي آغازي کی
 .ان. از دي يا یهودي کهن که در مقاله– یر زبان فارسهاي مختلف موجود د این را از بررسی گونه. منتهی شده است) بی/ bī(آن به 

که  کند یدر این مقاله به قرابت تنگاتنگی اشاره م. ام یهودي منتشر کرده است برداشت کرده–مکنزي با عنوان یک سند کهن فارسی 
از . اند کرده یبدان تکلم م تانیهودي وجود داشته که در جنوب ایران از خوزستان تاسیس–ي فارسی  ي ادبی و گونه بین فارسی میانه

  :آن يها نمونه
  قرآن قدس  يامروزی پارس  قرآن قدس  يامروزی فارس
 guārānīdan دنیگواران=  دنیواران=  دنیباران guaraðگورده = ورده = برده

 guāšmāگواشمه = واشامه= باشامه guarzīdand دندیگورز=دندیبورز= دندیببرز

 guāftðگوافته = فته وا= بافته  guasگوش = وس= بس

 guād= گواد= واد= باد guašگویش = وش= شیب

 guar= گور= ور= بر guahه گو= وه= به

 guard= گورد= ورد= برد guvīštarر شتیگو= شتریو= شتریب

   gēh هیگ= وه= به

  guišðگویشه = شهیو= شهیب

  

  .و شعر بسیار پرکاربرد استحذف شده است که این در فارسی کالسیک  ga اگر، هجاي)) =ار((در -
  افزایش صدا  )ب

  .برعکس حذف، از راه فرایند افزایش ممکن است صدا و یا هجایی در واژه افزوده شود
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  .باشد یم ū و ā هایی که از فارسی میانه باقی مانده و به صداي در واژه -1
 jūyي جو →جو  pāy پاي →پا  ūyي او →او :  فه شده است براي نمونهضابه آن ا ī صداي

  .را آورده است) هر زمان=(ي لما و اذا معادل ازمان  در همه جا در ترجمه -2
  جایی صدا  به جا )پ

از  ییها نمونه. افتد یمختلف اتفاق م يها صداهاي واژه جا به جا شود این امر معموالً در لهجه ي رهیشود که واجی در زنج دیده می
  :این متن ترجمه شده 

  دول →دلو                            مایز →از ما                    کساد → کاسد          موجنده  = جنبنده 
  ابدال یا تبدیل صدا  )ج

هجاهاي مجاور در محل  يها ها و یا یکی از مصوت ها، گاهی واج آغازي یا پایانی تکواژ به هنگام پیوند تکواژها براي ساختن واژه
در تحول تاریخی زبان فارسی، ) 146:  1374:  الدینی شکوه(شود  بد و به صورت صداي دیگري تبدیل مییا پیوند تکواژها، تغییر می

  .توان مشاهده کرد هایی از این گونه تبدیل صدا را که بعضا بصورت نامنظم صورت پذیرفته می نمونه
  ) :ف/ f( یصامت و سایش واج به جاي) و/ v( يا یان واکهمتبدیل واج -1-ج

 awsūsاوسوس  →افسوس                                                       اوکند → افکند

 awšānاوشان  →افشان اوزود                                                       →افزود 

بی لي دودداسبه واج ان) گ/ g( يانسداد ها روي داده است تبدیل واج یکی از فراوانترین تغییراتی که در ساختمان واژك -2-ج
)b/باشد می) ب :  

  
  ترجمه قرآن قدس    يامروزی فارس  ترجمه قرآن قدس    يامروزی فارس
 بتر 

Batar 
→ 

  گتر
Gatar 

  بهانه 
Bahānð 

→ 
  گهانه

gahānð  
  ماریب) 89ت صافا(

Bīmār 
→ 

 ماریگ

Gīmār  
  ستیب

Bīst 
→ 

 ستیگ
Gīst  

  گان وهیب
Bīvīgān 

→ 
  گان وهیگ

Gīvīgān  
  بد

Bad 
→ 

  گد
gad 

  خون بها
Xūn bahā 

→ 
  خون گها

Xūn gahā  
  يبد

Badī 
→ 

  یگست
Gastī 

  نیب
 → bīn) دنیدبن (

  نیگ
Gīn  

  يبستر
Bastarī → 

  يگستر
gastarī  

  بافتن
→ 

  گنداد
Gundād 

  برابر
Barābar 

→ 
  گراگر

garāgar  
  نندیب     

Bīnand 
→ 

  نندیگ
gīnand  

  بهشت     
Behešt 

→ 
 شتیگه

gahešt  
  :شده است »v/و« جایگزین» h/ه« زیردر شواهد  )3-ج

 biguhبگه ) بکه= (بگو guhadد گه) کهد= ( دیگو šahadشهد = شود buhadد به= بود 
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آمده باشد، البته در صورتی که این رسم )) و((هم به جاي  xāstand خواستند = xhsīnd/ درخهستند ))ه((شاید  رسد یبه نظر م 
ي  باشد و اما این امکان هم وجود دارد که در اینجا با ساختی ثانوي مشتق از ماده xawāst/، خواستxahast/خهستالخط نمودار 

الزار، . (تبدیل به خهست شده است »هـ« پیش از ā بوده که با تخفیف xāhistروبه رو باشیم که در واقع خواهست  xāh مضارع
1384 :146(  
  :ه است نشست )h/هـ( به جاي) x/خ(است که درآن،  ییها واژه) 4-ج  
 xazīn نیخز=  نهیهز binapatxīzand زندیبنبرخ =نمی پرهیزند ) پایاي مجهول(

 parxīzي زکاریپرخ= يزکاریپره xastðخسته = هسته 

ن آي ابدال در واج آغازي  که در نتیجه خورد یبه چشم م) تشنگی=  ĵešnigī "جشنگی"( ي ناهمگونی دیگري در واژه )5-ج
پذیرفته باشد این  ریغدي تأثس) تشنگی)) (=چشنه(( čšnðبه کار رفته با مقایسه با آثار دیگر ظاهراً باید از  Tبه جاي واج  jواج  گویی

 - شده است از این نوع وام فیق در بخارا تأل. واژه به همین شکل در کتاب هدایه المتعلمین در طب که در نیمه دوم قرن چهارم ه
  1.از این دست خاص گوشیهاي نشو و نا یافته در سرزمین سغد قدیم است ییها اژهو رسد یبه نظر م. خورد یها به چشم م واژه

هاي عربی را مهال کرده این اصطالح صرفی را نخستین بار دستور نویسان عرب به کار  مجهول، واژه) y/ي(به  )ā/آ( تبدیل) 6-ج
در اصل باب افعال به )) اماله((و مترادف آن ) نامه دهخدا لغت(مایل کردن و خم دادن  =مماله به خم اول در لغت برگردانیدن . اند برده

  :آمده است ) صف اللغاتآ(معناي مایل کردن چیزي از جانبی به جانب دیگر و منحرف گردانیدن چیزي از جهتی به جهت دیگر 
  واجب=  جبین ویخز= خزان 

که از لحاظ تولیدي هر دو دندانی هستند ) ل/ l(به ) r/ر(، تبدیل صامت شود یزیر نیز دیده م يها تغییر و تبدیل واج در واژه)-7-ج
  40توبه خ سوال= خ سورا: 

  :در ) ف/ f( یبه سایش) ب/ b(=و تبدیل واج انسدادي 
  بشرده= فشرده 

نع منَّا  ای. مادیپ مایزبشرده شد  !مایاپدر  ای 63/ وسفی(. لُیالکَأبانا م(  
  :ي هدر نمون) L/ل (به جاي ) d/د (و تبدیل واج 

رَح  ل گسی: د گسی س  
راحا جمیال. گسید کردنی نیکو، متعه دهید ایشان را و گسید کنید ایشان را نَّ سوهرَّح س نَّ و تِّعوه 49/ احزاب . (فَم(  

  ))یکالغ)) = ((کراغی((ي  و همچنین واژه) š /ش(به ) ĵ / ژ( مرکبدشنام و تبدیل صداي = نام  ژي د وردن واژهآو 
میان ) w/و(ها  در این واژه. دهد ي فعلی دارند، بافت آوایی خاصی را نشان می ها که ریشه رت آوایی تعدادي از واژهصو )8-ج

  :واکی برش ادغام از میان رفته است 
  بم=   بوم

  )33/ وسفی(. نیالجاهلمنَ  ؛ و أکُنو بم از نادانان
  دیب=     دیبو
کُونواو . کانینی قومي اواز پس  دیب ا م تَ قوم هعدن بح9/ وسفی(. نیصال (  

  "بودن"از مصدر  میب  =   میبو
کُنذَرنا : قالُوا؛ و وا نشستاران میبتا  مارایا لیبه: گفتند   )86/توبه(. نیالقاعدمع  نَ
  بند=    بوند

                                                        
  .497-510، ص 1329تهران  سال سوم، یغما،» هدایته المتعلمین در طب«مجتبی مینوي  -  1
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قإنّ . ي بند و چشمهابوستانهادر  زکارانیپرخ تَّ نیالم ف و نّات ی جع45/ حجر(. ونی(  
    شم= م شو

  )33/میمر. (ایحابعث  ومی؛ و شم زنده ختهیانگوآن روز 
  شی=   يشو

م. پدیرفته نشی زیشان نهل م ب قَ   )36/ مائده . (ما تَ
  "شدن"ازمصدر  دیش  =  دیم شویش  =  میشو
    87 وسفی. هیاخو  وسفی اذهبوا فتحسسوا من یبن ای. ياوو برادر  وسفاز ی دیکنواز جست  دیبش !پسران من ای
 شند =  وندش

دن ی. ی درشند در آنمي عدن، بوستانها    ع نَّات 23/رعد(. دخُلُونَهاج(  
  دنیشن«از مصدر » نه شنوند«=  nyšnnd شنندین«و 
  
  جمع بندي 

  : شوند یمدیده از انواع زیر را  هاي آوایی یه دگرگوندر این ترجم ارائه شد، به طور کلیمقاله  برپایه مالحظاتی که در این
  )یار(=ایار : ده استصدایی افزوده ش يها صوتی خاصی به مشخصه ي مشخصه) فال

 )گرسنه(=گرسه : ) غازي، میانی و یا پایانی هجاآمانند حذف صداي (ده است صدایی حذف ش) ب

          )او(=اوي : ده است صدایی افزوده ش) ج
 ) کساد(= کاسد : ده استصدایی در واژه جا به جا ش )د

 ) گسیل(= گسید : ده است داي دیگر تبدیل شصدایی به ص

مند است و این طرح  زبانی به ظاهر نامنظم در واقع قاعده يها که صورت شود یا معلوم مه یبدین ترتیب از راه بررسی این دگرگون
  .دهد یشکل گیري زبان ادبی را به دست م ي گویش شناختی فارسی در دوره ي هیاول

. دیده می شور) وگا یگ (وجه افتراق بسیار جالب توجهی است که در این ترجمه قرآن همه جا ، کهن آغازي)  w/ و (وضعیت 
 .ي متون فارسی شناخته شده متمایز بدانیم همهاین وضعیت به تنهایی کافی است تا زبان این ترجمه را از زبان 

در فارسی باستان ) باد= گوات (یی چون ها هواژیادآور زبان بلوچی است که در آن به عنوان نمونه ) gwو  w(ي ها واجوضعیت 
دارد که محل انشاي متن را  یماین امر ما را بر آن . شود یمدیده  wi-dāneدر فارسی باستان ) خیمه، چادر= گدان (، wātaوات 
 .اندزیسته  یمدر آن ) ق .ه 5در حدود قرن ( ها بلوچي نزدیک به جنوب شرقی ایران یعنی سرزمینی بدانیم که ا منطقه
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281  

  یهمدانالزمان عیبدی بر مقامات فارس اتیادب ریتأث
  1محمد صادق ضرونی

  2یضرون اهللاقدرت

  3يمزور هیمهد

  :دهیچک

 ریتأثدور بر هم  اریبسي ها گذشتهدو زبان از  نیا، ستین دهیپوش کس چیهی بر عرب اتیادبی و فارس اتیادبي  نهیریدي  رابطه
. ستین بیغرو  گانهیبي مردم چندان  عامهي برا گریدزبان در زبان  کي یها واژهوجود  که اند شده دهیتني در هم ا گونهو به  اند گذاشته

ی تالش عربي زبان ریفراگي برابه سرعت  ها یرانیاي به خود گرفت، تر تازهي بوو تأثر رنگ و  ریتأث نیا، میکربا ظهور اسالم و قران 
ي ها قرني در ادیز سندگانینوشاعران و  کنونبعد از ظهور اسالم تا . ابندمهم دست ی نیای توانستند به کوتاه و در مدت زمان کردند

 اریبسی قیتطب اتیادب دگاهیداز  ها آنی بررس کهی است مشترک نیمضامو  میمفاهي داراآثارشان  که اند شده دایپمختلف در هر دو زبان 
ی از آثارشان را به زبان اعظمتوانستند بخش  کهی وجود دارند فارسي از زبان ادیز بانیادو  نسندگاینو انیم نیادر . ارزشمند است

صاحب » یتفتازان«ي اسرار البالغه و دالئل االعجاز،  سندهینو» یجرجان«، الکتابي  سندهینو» هیبویسابن «؛ از جمله کنند فیتألی عرب
دو زبان به  نیاو استادان  بانیادي براي ارزشمندآثار آنها هنوز هم مراجع  که... و طیالمحصاحب القاموس » يروزآبادیف»، المطول

... یسینوي صرف و نحو و بالغت و لغت نامه ها کتاب نیتدوعرب تنها به  اتیادبی بر رانیا بانیاد ریتأثیی و توانا نیااما . رود یمشمار 
 انیم نیادر  توان یم کهی بچشانند عربی را هم به آثار فارسن ی و حالوت زبانیریشتوانستند  زین گریداز طرق  بلکهمحدود نشد، 

گرچه تا . شود یم ادعرب ی اتیادبی سینوي داستان ها جرقه نیاولی از کاز آن با عنوان ی کهرا نام برد » یهمدانالزمان  عیبدقامات م«
ي انجام کاری بر مقامات فارسزبان  ریتأثرد اما در مو، ي مطرح شده استادیزی مباحث فارسمقامات بر آثار  ریتأثدر مورد  کنون

را به عنوان  مکاناگر  کهی، بطوراست افکنده هیسا زین کتاب نیای بر فارسي ها داستانبر  حاکمي هواحال و  کهیحالنگرفته است، در 
 کردهانتخاب  رانیاي رهاشه انیمرا از  شیخوي ها داستانی از برخوقوع  مکانالزمان  عیبد، میریبگی در نظر داستانی از عناصر کی

. ی استفارسي زبان و ادب هوااثر از حال و  نیاي ریرپذیتأثی نشانگر به خوب که» هیاألصفهانالمقامه «، »هیاألهوازالمقامه «است مثالً در 
  .ی گرددبررسی ستاندااثر  نیای بر فارسزبان  ریتأثي مختلف، ها جنبهاز » مقامات«ي ا نمونهی بررسبا  کهی خواهد شد سعمقاله  نیادر 

 یفارس اتیادبي، ریرپذیتأثی، همدانالزمان  عیبدمقامات،  :هاکلید واژه

                                                        
 عرب  اتیادبارشد زبان و  کارشناس - 1
 کوهدشتی واحد اسالممدرس دانشگاه آزاد  - 2
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شیراز - 3
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  :مقدمه

ي انجام گرفته ادیز قاتیتحق ها آني روی بر شناسدر مباحث زبان  کهی است مهم اریبسامر  گریهمدي زنده از ها زبانو تأثر  ریتأث
 نیا، گذارند یم ریتأث گریهمدي گوناگون بر ها جنبهاز  ایدني  زندهي ها زبان که است نیابدست آمده؛  جینتا نیااز  کهاست؛ آنچه 

، کشور کی اتیادبي هواي از حال و ریرپذیتأثباشد و خواه  گریدزبان از زبان  کی کلماتو تأثرها خواه وام گرفتن لغات و  ریتأث
 ریتأثی اصلي ها جنبهی از کی. رندیبپذوام  گریکداز ی دیبا شیخو اتیحي  ادامهي برا ها زبان دیترداست و بدون  ریناپذ انکاري امر
اسالم  نید رشیپذو  رانیاي اعراب به  حملهبا ظهور اسالم و . است گریکدی اتیادبي  طهیحي از ریپذ ریتأث گریکداز ی ها زباني ریپذ

دو  نیای از متون، واژگان برخدر  که رفتندیپذ ریتأث گریکدشدند و از ی دهیتني درهم نحوی به فارسی و عربدو زبان  انیرانیاتوسط 
از منظر زبان  تواند یمو تأثرها  ریتأث نیا لیتحلی و بررس نیبنابرا. گرفتند یمقرار  گریهمد کناري در مساواندازه و با درصد  کزبان به ی

در حد معقول باشد و  کهی ارزشمند است نزماي ها ریپذ ریتأث نیا که داستیپناگفته . باشد دهیفا دیمف اریبسی قیتطب اتیادبی و شناس
ی زبان، در فارس سندگانینوو  دیگروي از موارد به افراط ا پارهی در فارسمتأسفانه در زبان  کهي زیچ. ردینگراه افراط به خود 

آوردند،  ی واردفارسي زبان  کرهیپي بر ریناپذی قرار گرفتند و ضربات جبران عربزبان  ریتأثبه شدت تحت  شیخوي ها کتاب
ی آنچنان با لغات گاه -قرار دارند  طهیح نیامرزبان نامه در  لیقبي از ها کتاب که -نثر مصنوع  سبکیی مثل ها سبکمخصوصاً در 

! ي داده استجای را هم در خود فارسی از لغات برخ کالمي البالو در  سدینو یمی عربدارد  سندهینوانگار  که اند شده ختهیدرآمی عرب
ی عربی از فارسي زبان ریپذ ریتأثبه  شتریب کهاست  دهیرسي به چاپ ادیزآثار  کنوندو زبان، تا  نیای قیتطب اتیادب ي طهیحدر 

و در  اند برده کاربه  شیخوی را در آثار فارس اتیادبي زبان و ها يکار زهیري از اریبس ها عرب کهی است حالدر  نیا؛ اند پرداخته
مدعا  نیای اثبات اصل لیدل. اند گرفتهی قرار فارس اتیادبزبان و  میمستق ریغو  میمستق ریتأثی تحت ادبن و قوالب و متو اشکالي از اریبس
ي را مادري زبان ها یژگیوخود  ریضمدر ذهن و  عتاًیطبو  اند بودهی تبار رانیازبان عرب،  انینحوو  سندگانینوي از اریبس کهاست  نیا

گشود و  طهیح نیاي در ا تازهباب  شیخومقامات  نشیآفربا  کهی است همدانالزمان  عیبد، گانسندینو نیای از کی. اند داشتهي فرارو
زبان  ریتأث که میبرآنمقاله  نیادر . ي دهدجای فارسعرب و  اتیادب خیتاربرتر  سینو مقامهچند  انیماثر، خود را در  نیاتوانست با خلق 

ی بوده فارسزبان و ادب  ریتأثاثر تا چه حد تحت  نیا که میسازو روشن  میدهقرار  لیتحلاثر مورد نقد و  نیای را بر فارس اتیادبو 
  :میانداز یمعرب  میقد اتیادبی در سینوقصه و قصه  تیوضعی به اجمالی نگاهابتدا  کار نیاي برا. است

  

  :یعباسعرب تا عصر  میقدهاي  قصه

ذوق  رایزهر ملّتی، چه در گذشته و چه در حال وجود داشته و دارد؛  انیمدر  کهفنون ادبی است  نیماندگارترو  نیباتریزقصه از 
و  ها داستاننوع  نیاها و اقوام، داراي  ملّت گریدهمانند  زینهمه اقوام وجود داشته است و قوم عرب  انیمحوادث در  فیتوصداستانی و 

 کانوا المؤکّدأنّهمومن «. است کردهشگران را به خود جلب نظر ناقدان و پژوه کهها بوده است و از خود آثاري بر جاي نهاده است  قصه
 جتمعونسدوله ی لیاللی رخی نیح فکانواأوقات فراغهم الواسعۀ فی الصحراء،  ذلکوساعدتهم علی . داًیشغفاًشدبالقصص  شغفونی

 کان رشکیغومن ... ، وهیإلأسمائهم  عیالجم رهف، حتّی یماکان کان: بقوله امهمیخأحدهم فی مضرب من مضارب  بدأیوماللسمر، 
و توانسته ) 339ص ، 1ج ، بی تا، فیض(» ...قلوبهم همیعل ملک، وحتی یهیبهرسامعوفنه، حتی ی الهیخالقصاص علی قصصه من  ضیفی

  . در نوع خود قابل توجه است که ندیافریبیی داستانهاچه قبل و چه بعد از اسالم  نهیزم نیااست در 
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را تحت  هایکائیآمرو  هایاروپائگفته اند  کهاند  را چنان قوي دانسته» لۀیلو  لۀیلألف «ضی از داستانهاي بع» مباركی زک«برخی چون 
 نیاي ارزش  درباره» نیحسنفؤاد « دکتراز » حنا الفاخوري«). 241ص  ،م 1931،مبارك(. است کردهقرار داده و به خود مشغول  ریتأث

، و لم ی ضعهسفرٌ لم ی ۀلیلو  لۀٍیلألف  کتاب«: کند یمنقل  کتاب بل شعوب و لم یف ؤلفشعب ، نی عصرٍ بل عصورٍ ی عاصمۀٍ بل ف دو
؟  ۀِیبرای استظلّت الّتلسائرِ الشعوبِ  ملکاً کنْألم ی...عواصمٍ نی کانی الّتلمختلف الطبقات .»لۀیلو  لۀًیلألف «اتّسع صدر  لذلکاالسالمِ تکو 

  ).604 - 605ص ، م 1995، يالفاخور(» ...یاالسالممنها المجتمع 

و  کردهاشاره  نکته نیبدجاحظ . نمانده است آثار باقی نیای از اندکفقدان نگارش، جز مقدار  لیدلبه  کهشد  متذکر دیباالبته 
ز رفته و ا انیمدهم از  کاز ی کمتراز منظوم  کنیلاز منظوم بوده،  شیب کرده تکلمعرب بدان  کهمنثور،  کالمآنچه از «: دیگو یم

 کنونعرب تا  اتیادبی در سینوي قصه  خچهیتاردر مورد ). 287، 1ج تا،  جاحظ، بی(» .دهم باقی نمانده است کاز ی شیبمنثورش 
ی نوع في إدبٍ آخرَ أی العربَ  االدب سبقنّه لم یإ« دانند یمآن را بی سابقه  »وي فکارا د« ي نوشته شده است؛ برخی چونادیزمطالب 
 نۀیمدنّ أورباً ا«دانند،  داستانی عرب می اتیادبو وامدار  ونیمد، اروپا را )1985-1973منتقدروسی، (ل یخائیمچون  یبرخو » صیاألقاص

  ).593ص ، 1ج ، م 1593الفاخوري، . (»بقصصها للعرب

 امیأتعتبر «. است» العرب امیأ« ای» هاي عرب ها و جنگ مثل«حول  شتریب، نینخستی در ادوار عربی در زبان سینو داستانبه هرحال 
من  هیعلمن انواعِ القصص، بما اشتملت  فاًیطراألدب، و نوعاً  عِینابمن ی اًیصاف نبوعاً، یخیالتارمن مصادرِ  باًیخصمصدراً  ۀیالجاهل یفالعرب 

، و فالوقائعِ و االحداث، و ما روي  ، و مصطفی القولِ، ورائعِ لِیحال، و بارعِ الحکمِی خاللها من مأثورِ ماتدسی أثنائها من نثرٍ و شعرٍ
عصر مسافران و تجار و اهل  نیااز عوامل رواج اسطوره در  که دیگرا یه م، و گاهی هم به اسطور)120 - 121ص  همان،( »الکالمِ
 خیتارها به  قصه نیاگاهی هم . گفت فارس را می ملوكو  اریاسفندهاي رستم و  قصه که» الحارث نضربن«بودند؛ از جمله  کتاب

  .پرداخت ي مجاور میکشورها

براي گسترش  میکرو قرآن  کردي شتریباسالم به آن توجه  کهاي شد، چرا  ي تازه ی وارد مرحلهسینو داستانبا ظهور اسالم، قصه و 
م به قصه و ي توجه اسال ، نشانهکند یم انیبرا ... و اءیانبداستان سرگذشت  کههاي قرآنی  وجود سوره. ، از آن سود جستشیخودعوت 
  .ی استسینوداستان 

، )ع( عقوب، حضرت ی)ع(ف وسعرب بود؛ مثل داستانهاي حضرت ی انیمی در سین نوهاي قرآنی، جهشی در فن داستا داستان«
  ).890-897، ص م 1998، ریبالش(» ...و کهفسباي، اصحاب  ملکه، )ع(ن مایسلحضرت 

ي از داستانهاي اسالمی در اریبس کهشوند  عربی محسوب می اتیادبدر  مکتوبو  داستانهاي فنی نیاولبه عنوان  ها داستان نیامسلماً 
  .ی بودنید کتب ریساو  لیانج، تورات، میکري آنها عالوه بر قرآن  هاي بعد از آنها الهام گرفت و سرچشمه دوره

ي به ادیزقرار گرفت و افراد ... و ریفستعلوم مثل  ریسا کناردر  که؛ تاجایی افتي یشتریب تیاهمداستان و قصه  انیاموي  در دوره
 قیتشوسربازان و  کیتحرو به  کرده شرکتها  بن ورقاء همانند شاعران در جنگب مثل عتا سانیه نوقص«. ها پرداختند آوري قصه جمع

  ).48ص  ،م 1958، موریت(».پرداختند آنها می

ي خود را از زبان شعري ادیزعصر تا حدود  نیای در سینوداستان . یی و تطور نثر عربی استشکوفاعصر  قتیحقعصر عباسی در 
زبان فارسی، : مانند گریدهاي  یی از زبانداستانهاعصر  نیادر . را در قالب نثر به دست آورد شیخوو رشد  شرفتیپو مراحل  کردهجدا 

 نیا. ردیبگتري به خود  نها بافت منسجمی عربی هم توانست با الگوبرداري از آسینوی به زبان عربی ترجمه شد و داستان ونانهندي و ی
در بر  زینداستانی را  میمفاهموضوعات و  بلکهشود؛  انواع داستان منحصر نمی ای ها کتاب کثرتیی و رشد فقط به تعدد و شکوفا
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 الزمان عیبدت مقاما«هاي لغوي مانند  ، داستان»لیطفابن «از » قظانحی بن ی«ي  فلسفی همچون قصه میمفاهدوره  نیا، در ردیگ یم
 اتیادبوارد  زین... و» و دمنه لهیکل«ي اخالقی؛ مانند ها تیحکا، »يریحرابوالقاسم «و  -در ادامه به آن پرداخته خواهد شد که -» همدانی

ي  ورهغرب در د نینوهاي  او به داستان شیگراعرب خالی از قصه و داستان نبوده است و راز  میقد اتیادب نیبنابراشود،  داستانی می
 .هاي گذشته است پردازي در دوره ی با داستان و داستاننیهمنشیی و آشنا نیهممعاصر، 

  

  :آن شیدایپي ها نهیزمعرب و  اتیادبی در سینو مقامه 

ی از کي یریحر. شود می دهیدي ادیزاختالف نظرهاي  بانیاد انیمنگارش مقامات از چه زمانی آغاز شده است،  نکهیادرباره 
در  کهداند و اعتقاد دارد  ی میسینو مقامهفن  مبتکري مقامات خود، همدانی را مبدع و  مقدمههمدانی، در  رویپ سانینوامه مق نیبزرگتر
ي الذاألدب  ۀیأندي ببعض جرو بعد فإنّه قد «: عنوان قبل از همدانی وجود نداشته است نیاو با  تیفیک نیای عرب، مقاماتی با سینثرنو

دت دعها التالمقامات  ذکر حهیمصابو خبت  حهیرصر ی هذا العف رکَ م،  1985سابا، (» الزمان و عالمۀ همذان رحمه اهللا تعالی عیبدی ابتَ
  ).11ص 

ابداع شده و همدانی فقط از او » دیدرابن «مقامات توسط  کهباورند  نیابر » يریحر میابراهفارس «و » مباركی زک«افرادي مانند 
اشتباه  نیا، باعث کردهفن معرفی  نیاهمدانی را با عنوان استاد خود در  کهجهت  نیبدي ریحر کهتقاد دارند آنها اع. است کرده دیتقل

  .شده است

الزمان  عیبد[ي رأولما «. داند فن می نیا شگامیپرا  دیدرابن » فارس میابراه«و » مباركی زک«مانند  زین» يحصرابو اسحاق «
دبن  أبابکر] یالهمذان طَها من ی ذکر، و ثاًیحد نیبأربعي أقرب األزد دیدرن ب نیالحسمحم نب تَ خبها من معادن  عینابأنّه إس ، فکرهصدرِه، و إنتَ

، ۀِیالکدی فعارضه بأربعمائۀ مقامۀ ... هیحوش، ألفاظ ۀیعجمی معارض فو الضمائر،  األفکارو أبدأها لألبصار و البصائر، وأهداها إلی 
  ).248ی تا، ص ب، فیض(» .تذوب ظرفاً، و تقطر حسناً

حمودي . دانند الزمان را مبدع مقامات می عیبداستاد » ابن فارس«و  کردههر دو نظر باال را نفی » دانیزی جرج«و » يحمود«
  ).25 - 26ص م،  1985حمودي، . (است کرده افتیدرابن فارس  اتیحکارا از قصص و  حکم نیاالزمان  عیبد که دیگو یم

توان گفت  می ثیأحاد نیا قیدقبا مطالعه . است کردهرا گردآوري » دیدرابن «استادش  ثیاحاد» یاألمال« بکتا، در »یقالی أبوعل«
هاي آنها  تفاوت کهگفت  دیبایی دارد؛ ولی ها شباهتیی گو قصهداستان پردازي و  ثیحالزمان، از  عیبدبا مقامات  ثیأحاد نیا که
قهرمان واحد و  کی رامونیپالزمان سجع مراعات نشده است،  عیبدي مقامات  اندازهبه » دیدرابن « اتیحکادر  کهاست، چرا  شتریب

رسد، به اندازه مقامات، از  الزمان نمی عیبدی به پاي مقامات انیبي لفظی و ها هیآراصناعات و  ثیحاز  نیهمچن، زند ینمموهوم دور 
  ).16ص ، 1ج قالی، بی تا، . (ی وجود ندارداشتراکو مورد ی دکنبرده است، و در موضوع هم، جز در یه و امثال و لغات بهر حکم

هرچند لفظ مقامه با معانی مختلفی از همان دوره جاهلی وجود داشته و  کهگفت  دیباشده؛  ادبه هر حال با توجه به مطالب ی
 نیابودند، اما  افتهی اتیح عرب اتیادبالزمان در  عیبدگونه، قبل از ن داستا ثیاحادي داستان پردازي و  وهیشعناصري چون سجع، 

 عیبد کهامروزي درآورده است؛ لذا بهتر است  شکلو به  کرده نیتدوو  میتنظآنها را در قالب اثري واحد  کهالزمان همدانی بود  عیبد
 جۀًینت لتهیمخی فالزمان قد تبلورت  عیبدإنشاء المقامات عند  فکرةی إعتقادنا أن ف«. دانسته شود دیجدفن  نیا مبتکرالزمان همدانی، 
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و هذبها و  الفکرةالزمان  عیبدفأخذ  میللتعل ثیاألحادأنشأ  دیدر، فابن دیدرعند ابن  ثیالحد کلیهمتعددة، منها  وفکر رةیکثألمور 
  ).322م، ص  1975، الشکعه(» .و المفاجأة و جعلها من أسس فن المقامۀ الحرکۀو  اةیالحعناصر  هایعلأدخل 

در قرن چهارم هجري به جهت اوضاع نابسامان  کهیی گداحرمان و  انیجری کی: است انیجري دو  جهینتبی عر اتیادبمقامه در   
بر وخامت  زیني ماریب، کردند یمیی و رنج و گرفتاري زندگی نوایبي در قرن چهارم در فقر و اریبسرواج داشت، افراد  ها حکومت

ي و گر يتکدیی و گدا قیطری از کگردد، ی انینماگذاشته و  ریتأث زین اتیادباي در  زندگی نیچن کهی است عیطباوضاع افزوده بود و 
روزگار بر آنها سخت گرفته، پس  کهاز مردم بود  ادیزگروهی  ریتصو) ییگدا(ل تساؤ اتیادب. و ألم و رنج اتیشکا قیطري از گرید

 ابوبکر«و » دیالعم ابن«دوره با  نیادر  کهقرن بود  نیاادب تصنع در  گرید انیجر. رزق و روزي پناه بردند کسببراي  لهیحبه انواع 
شد، به  ی لفظیقیموسو  بایز تکلّفاتسرشار از  کتابت آنکهتا  دیرسبه اوج خود » العباد بن صاحب«و » یالصابابواسحاق «و » یخوارزم
  ).616 - 617ص ، 1ج م،  1955ي فاخور. (دیگردغرق  عیبدیی از سجع و استعاره و انواع ایدرمعنی در  کهاي  گونه

  

  :یفارسمقامات و زبان 

ی سیه نوي مقام ي سابقه درباره. میانداز یمی فارسمقامات بر زبان  ریتأثی به اجمالی نگاه؛ ابتدا میشوی اصلوارد بحث  آنکهاز  شیپ
ابوالفضل «مال شده است؛ هم به معنی لغوي و هم به معنی اصطالحی استع) مقامه( کلمه نیا که میشو متذکر دیبافارسی  اتیادبدر 

به  مکرر زین» احۀ الصدورر«و » ینیمي ی ترجمه«برده و در  کارو سرگذشت به  خیتاررا در معنی  کلمه نیاخود  خیتار کتابدر » یهقیب
ط به مقامات به اغلب احتمال، مربو«: دیگو یم» مقامه«ي  کلمهدر باب » یشناس سبک« کتابمحمدتقی بهار در . معنی آمده است نیهم
ی قیموسآهنگ و » مقام«ی از معانی کی رانیادر . شمرد» گاه« ای» گاس« ای» گاثه«ي  آن را ترجمه دیباو  ستینمعانی  نیااز  کی چیه
  ). 324ش، ص  1386بهار، (» مقامی زد امقامی خواند ی: ندیگو انوازد ی مقام می ازند ی مقام می کسفالن  ندیگواست و ] محلی وبومی[

مقامات، بخصوص  سبکیی از آثار خود به ها قسمتدر  کهي بود ا سندهینو نینخست» خواجه عبداهللا انصاري«م هجري، در قرن پنج
موارد به افعال و  شتریبي معمول در نثر فارسی قرن پنجم هجري، در التزام سجع و توازن، در  وهیشدر التزام سجع، نظر داشته؛ هرچند به 

  .ه استعمال مفردات عربی نپرداخته استو ب کرده اکتفاحروف ربط فارسی 

ی و هم در اسلوب نگارش با سینو داستاني  ي را هم از جنبهریحرمقامات همدانی و  سبک» بلخی نیالد دیحمقاضی «در ادامه 
ی ب ی،بیخط. (است رفتهیپذ ریتأثي ریحرالزمان و  عیبدمقامات ز حد ا نیاتا  کهي است ا سندهینوتنها  که کرد دیتقلیی ها تفاوتمختصر 

  ).546 ص تا،

  :ي را آورده استریحري خود، نام همدانی و  و چهار مقامه ستیبوي حتّی در دو مقامه از 

ش،  1365بلخی، (» :...که کردند ریتقروي  ریخطي خاطر  همدانی، صاحب مقامات و از تحفه عیبد کالم نیبد دندیرستا ... «
  ).ي نهم مقامه

یی نماادبی او هنر  تکلفاتي برآمده و دوبار از وي نام برده و خواسته است در برابر ریحرم معارضه با در مقا زیني پنجم  در مقامه
  .کند

  :ام آورده تیبدو  زینآورده است در مقامات خود و من  تیبي دو ریحری است و کهر دو ی زین نیالشّرفو ذو  نیذوالطّرفو ... «
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  ي عشق لختی بتازي بهچو بر حل    پس نیای بتازي از ترکبه تازي و 

  یی از اول بباريدرآاگرچه     ي آخر دل و جانکو نیاببازي در 

  )همان، مقامه ي پنجم(                               

ا  نیافارسی در  اتیادبمقامات در  دیتقل ه» گلستان«در  زین» يرازیشأجل سعدي  خیش«ی چون کسانحد باقی ماند، امنه  -به آن توج
  .داشتند -دیتقل

مقامات با زبان فارسی، از جهت معنی و مضمون داشت، رها ساخته و حتی لفظ و  کهدر گلستان، ناهماهنگی و عدم تناسبی را  خیش
را به خود معطوف  سانینثرنوتا امروز هم توجه  کهاز نثر فنی مرسل باشد  اریعنموداري تمام  کهاي پرداخته  خود را به گونه بیترک

بتوان با نگاه  کهفارسی  اتیادبنشانی از مقامات در  گریددهند ولی از آن به بعد  ی خود قرار میسندگینورا سرمشق  ساخته و آن
  ).542-602 ص تا، ی، بیبیخط. (ي به آن پرداخت وجود نداشتا سهیمقا

 

  :یهمدانالزمان  عیبدی بر مقامات فارس اتیادب ریتأث

المقامه، بالفتح؛ المجلس و « ت، در لغ)م 1956ابن منظور، (» و قوماً و قومۀً قومیقام، « ي شهیرضم اول از  ایمقامه به فتح اول  ي واژه
مجلس  کیحوادث آن در  کهاست  کوتاه یداستاندر قالب  یثیاحاد ریتصو«در اصطالح  و ؛)قام ي مادههمان، (» الجماعۀ من الناس

 کینقل حوادث مجلس را برعهده دارد و گاه  کهاست  يراو کی يدارا همواره. شود یمارائه  یتیجمعگروه و  يبراو  دهد یم يرو
و فصاحت و بالغت خود حاضرانش را دچار  ها يریگ موضعبا  وستهیپو او  گردد یماو  رامونیپاست و قصه  يمتکد یبیاد کهقهرمان 
 الزمان عیبد بار نیاولاصطالح را  نیا» .شود یممقامه به خاطر آن ساخته  کهاست  یاخالقگره  ای نکته کی يدارا، و کند یم یشگفت
 تیواقع نیابه  دیباالبته، . )8ص ، م 1954،فیض( دیناماز آنها را مقامه  کی هر کهگرفت  کاربه  کوتاهداستان  52با پرداخت  یهمدان

ی، باعث مختلفاز مراحل به مرور زمان و با گذار  که لندیدخی مختلفی، عوامل ادبژانر  کي یریگ شکلدر  کهمهم توجه نمود  اریبس
و در  شوند یمو تحول  رییتغبه مرور زمان، دچار  زینی ادبو موضوعات  ها سبکی تمامراستا  نیهمدر . شوند یمي آن ژانر ریگ شکل
قوم  انیمدر  یسینو داستانقابل مشاهده است،  زین یعرب اتیادبدر  رییتغتحول و  ریس نیای نقش دارند، مختلف ملواع ها آني ریگ شکل

 کهدر آمد  تیرواو  تیحکا شکلنداشت، در ادامه به  کردنجز سرگرم  یهدفآغاز شد و در ابتدا  ریاساطعرب با خرافات و 
عوامل  حکمدر قرن چهارم به ). 723-726 ص، 1380، يفاخور( هاست تیرواو  ها تیحکا نیا ي جملهاز » عنتره ي رهیس«و » یاألغان«
در  که یادبنوع  نیابود،  سابقه یبتا آن زمان  کهبه وجود آمد  ها داستاناز  دیجد ینوع، یعباس متحکو یاجتماعو  ياقتصاد، یاسیس

 شکلتوانست  الزمان عیبد رینظ یب تیخالقو  يهنرمنددرآمد، با  ریتحر ي رشتهلحن به  وعیشاز  يریجلوگو  يپرداز لغتاصل به قصد 
 یسندگانینو، يا دورهمردم قرار گرفت و در هر  ي عامه یحتمورد توجه ادبا و  ،هکوتا اریبس یزمانو در مدت  ردیبگبه خود  یداستان

 کهاست » مقامات«فن نوظهور همان  نیا. بوده است» يریحرابوالقاسم «آنها  نیتر موفق دیترد یب کهآوردند  يروطراز اول به آن 
 اریبسی از عوامل کمقام ی نیادر  که؛ متولد شد -اند بوده لیدخآن  شیدایپدر  ياریبسعوامل  کههرچند  -» یهمدان الزمان عیبد«توسط 

  :میکن یمی بررسالزمان  عیبدفن را در ذهن  نیاي ریگ شکلمؤثر در 

زبان و ادب  ریتأثی نفوذ و اصلي ها راهی از کگذاشته است، ی ریتأثی عربی ادبی همواره از طرق مختلف بر آثار فارس اتیادب 
هاي  یی از زبانداستانهاعصر  نیادر  ...ت ی توسط اعراب انجام گرفعباسدر عصر  کهیی بود ها ترجمه قیطرعرب از  اتیادبی در فارس



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٤٩٧

ی عربی هم توانست با الگوبرداري از آنها بافت سینوی به زبان عربی ترجمه شد و داستان ونانمانند زبان فارسی، هندي و ی گرید
ي عباسی  در دوره نکهیاعرب بود تا  اتیادبهاي  شاخه نیتر فیضعی و اموي از ي جاهل داستان در دوره«. ردیبگتري به خود  منسجم

سندباد «از زبان فارسی، و . ..و »نیزردارا و بت «، »اریاسفندرستم و «، »و دمنه لهیکل« لیقبیی از داستانهاي  به ترجمه گرانیدو » ابن مقفع«
یی و رشد شکوفا« که ستینمعنا  نیاسخن به  نیا). 228ش، ص،  1377هروز، ب(» .از زبان هندي دست زدند... و» ریصغسندباد «و » ریکب
، در زینفرهنگ عمومی  شرفتیپیی و ایجغرافي چون گستردگی گریدعوامل  بلکهداستانی فقط به خاطر نهضت ترجمه است  اتیادب

  ).464ص  ،ق 1414بستانی،(» .آن دخالت دارد

ي  ي جامعهها هیپابه عنوان  کردند جادیای و زندگی قیموسو  خوراكسی در ساخت و در جامعه عبا ها فارس کهی راتییتغ نیهمچن 
 م، 1979نور عوض، (. دیکوش شیخواحوال و اوضاع در مقامات  نیا دنیکش ریتصوالزمان در به  عیبدو  دیگرددر عصر عباسی  دیجد
به  ها یرانیابا ورود  که -را ها لباس نیتر کیشاز مقامه ها ي اریبسالزمان در  عیبد که مینیب یمی به مقامات اجمالی نگاهبا ). 22، ص

ی سنّدخلت البصرة وأنا من : ی بنُ هشامٍ قالسیعدثنا ح« پوشاند یم اش یداستاني ها تیشخصبرتن  -شد رییتغی دچار عربي ها نیسرزم
، و من ف الزّی فتاء و في ، ی حبرٍ و وِشاءیف یالغنن م قرٍب ی بن سیع(ي مقامات راویی جای در حتّو ) 59م، 2002مات،مقا(» 1...و شاء

ثنا ح« شود یمي فارس ها نیسرزمي تجارت پارچه، وارد براخود ) هشام ی بنُ هشامٍ قالسیعد : ی بلخَ تجارة البزِّ فوردنُها و إلی بنهضت
ي وهوااز حال شیخوی عربي هاداستانالزمان در  عیبد هدد یمنشان  که) 24همان، (» 2... ، الثروةِ ۀِیوحلأنا بعذرةِ الشّباب وبالِ الفراغ 

  .  بهره نبوده استیبی رانیاو فرهنگ  اتیادب

 Thomas( » توماس چنري«: ی داشته استمهمنقش  گانهیبالزمان آثار ادبی اقوام و ملل  عیبدفن مقامه در ذهن  شیدایپدر 

chenery(  و قصه لقمان و الهستو پاداسا هودات در نزد یتور ریاساط کهدارد  دهیعقي ریحرمترجم مقامات )Histo padas( در زبان
 عیبدی و عربی از منابع ترکفارسی و  اتیادبهاي جحا در  قصه نیهمچنالزمان نقش داشته است،  عیبد فکرو پهلوي در  تیسانسکر

ي عصر عباسی آن روز  در جامعه کهزود اف دیبارا  نیا). 322 - 323ص ، 1975، شکعۀ. (فن مقامات بوده است شیدایپالزمان در 
است و بعد از انقراض دولتشان  دهیرس یم رانیای از پادشاهان کنسبت آنها به ساسان ی ایگو که انیساسانبودند به نام  انیگداي از ا فهیطا

به افسانه و  هیشب شتریبو  ستینو سندي  مدرك چیهی طبق رانیاالبته انتساب آنها به ساسان پادشاه . یی مشغول شده بودندگداي به حرفه
المقامۀ «اند به نام  ها پرداخته گروه نیااي جداگانه منسوب به  مقامه کي هر یریحربه هر روي همدانی و . تیواقعاسطوره است تا 

ي دیترد نیادر . اند سخنی نگفته) ساسان( رانیااز انتساب آنها به پادشاه  کی چیهاما . فهیطا نیای است بر وجود لیدلخود  که» ۀیالساسان
ز نظر قهرمان داستان ا«بوده است  انیگداروش  ریتأثالزمان تحت  عیبدي و پرورش قهرمان در مقامات پرداز تیشخصي  وهیش که ستین

 ها قرني او و تا  دورهي و در واز  شیب کهبوده،  انیگدا ریتأثتحت  شکی بی داستان، طگفتار و ظهور او در  تیفیکو  کرداري  نحوهو 
بهره  اءیاغني جلب ترحم و رخنه به قلوب برااز آن  کهي بوده است ا لهیوسو سجع  کردند یمی وزگیدری مسجع و مقفا عباراتبعد، با 

ی در مقامات روش آن را در مساجد و همدانخود آورده و  کتابگونه اسجاع را در  نیایی چند از ها نمونهی، قالی ابوعل گرفتند یم
ی قصصو  ها داستانالزمان در خلق مقامات  عیبد میمستقی از منابع کی) 557 – 558، ص 1375ی، بیخط(» . استاسواق ممثل ساخته 

ی همواره قصه رانیاو در دربار پادشاهان  اند بودهمسأله سرآمد  نیادر  ربازیداز  انیرانیااست و  دهیشن یم انیگواز زبان قصه  کهاست 
  )199، ص 1387 ، سایشم(» . ستینعرب  اتیادباز  دیتقلي  شائبهبود و در آن  انیرانیاي هنر پرداز استاند« اند داشتهي وجود ادیز انیگو

ی و داستان نقال. رسد یماز اسالم  شیپ رانیاي آن به  سابقهیی گسترده و قابل مالحظه داشته است و نهیزم رانیاي در پردازاستان د«
و بازار مردم را به  کوچهدر  گزارانداستاني به نام ا طبقه. باستان و اروپا داشته است انونی را در یشینماهمان نقش ادب  رانیایی در گو

ی از قصاصان عرب موسوم به نضربن کی کهمعروف است ). مانند نقاالن دوره بعد( گفتند یمي آنان قصه براو  کردهدور خود جمع 
و  کوچهی فراگرفته، مقارن ظهور اسالم در ساسانعصر  رانیادر را  اریاسفندداستان رستم و  – اکرم غمبریپپسر خاله  –الحارث 
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مردم سواد خواندن و نوشتن  تیاکثرسنت ادامه داشت و لذا اگرچه  نیای هم اسالمدر دوره . کرد یم تیرواي مردم برا مکهي بازارها
الزمان در خلق مقامات،  عیبد کاری از منابع کی نیبنابرا) 197 – 198مان، ص ه(» . شعر و داستان محروم نبودند دنیشننداشتند اما از 

ي پردازسخن  سبکه ب«الزمان  عیبد. است شده یمي و برزن خوانده کو انیمی از قصاصان در برختوسط  کهیی بوده است ها قصه
؛ در مجامع و اند شتهداو جود  هیما کمي و عادآنان از دانشمندان طراز اول تا افراد  انیمدر  کهطبقه  نیا رای؛ زنظر داشته زینقصاص 
. کردند یمیی گداسخن  انیپای از طبقات پست آنان در بعضو  گفتند یمي منابر و گاه در حلقات سخن باالگاه در ، ي عوامبرامساجد، 

شخص اول داستان بر منبر سخن  که شود یم دهیدمقامات  گریدی و همداندر مقامات  کهی سینوداستان  وهیش نیا میبنگر کیناگر 
گذشت، در عبارت  چنانکه کهی است از طرز رفتار و گفتار قُصاص میمستق ریتأث شکی ب، کند یمي تکد کالمو در ختام  دیوگ یم

  ).558، ص 1375ی، بیخط(» . اند آراسته یمخود را به سجع  کالمی بسزا داشته و معموالً مهارت انیبي و قدرت سازي و مضمون پرداز

الهام آن  نیاول اتمدن آنها نگارش مقامات ی ریتأثي عرب با فارس و تحت  در اثر رابطه کهاور است ب نیبرا زین» ي بهارالشعرا ملک«
هاي  مقامات با آن سجع کهچرا . داند یمی قیموسهمان مقام در  ای» گاثه« ای» گاه«ی مقامه را معرب شناس سبک کتابآغاز شد، پس در 

  ).325ص  ،2ج ش،  1355بهار، . (کند یم ی و آهنگ را براي خواننده القاءقیموسنوعی  ادیز

است، توجه به تفنن و سرگرمی در  حاکمي از مقامات اریبسروح فارسی در « کند یم تیتقوادعا را  نیا زین» محمد جمعه عیبد«نظر 
ی، نفوذ و رانیاگذاري مقامات با شهرهاي  ی فارسی، نامطیمحهمدانی در  افتنبود، پرورش ی رانیای از مظاهر تمدن کی کهمقامات 

  ).229-231، ص م، 1980جمعه، (» ... دی بودنرانیا که انیساسانمقامات از گروه  ریتأث زینی در آن عصر و رانیاقدرت فرهنگ و ادب 

فن از ادبا و  نیاي فراوان از فرهنگ فارسی و عربی در راستاي  به جهت بهره الزمان عیبد کهاست  نیاروشن است،  کامالً کهآنچه 
ابن فارسی «است، ازجمله  رفتهیپذ ریتأث» بودلف خزرجیا«و » يالعکبراحنف «، »جاحظ«، »دیدرابن «ي افزون بر اریبسدان دانشمن
  ... و» اصمعی«، »خوارزمی ابوبکر«، »قاضی تنوخی«، »لغوي

 خلویال و«. است رفتهیذپي ادیز ریتأث یفارساز فرهنگ  ،الزمان در نگارش مقامات عیبدکه  ستیناز لطف  یخال زیننکته  نیاذکر 
 ، فالشعبۀیالفارس ةا ثرثرلّإ ۀیریالمض ۀالمقام یف یالّت رةیالکث ةالثرثر ستیفل ۀیالفارس ۀالزمان بالثقاق عیبد ریتأثاسلوب المقامات من 

 رةشعرس من الفُ عند أعداد تبداأل انّ مازحاً قولیف بالغیذلک و  یفالبعض  دیزیالمستشرقون، و  صفهیا مک ةبالثرثر مشهور یالفارس
لوان ۀالمقام یفکقوله  ۀیالفارس ۀذات المسح راتیتعببعض  نا نلمسانّ و، کما ۀمحبوب فۀیلط ۀهذه المقام یف عیالبد ةثرثر ال انّإآالف  ۀیالح 

آخر جمله  یففرس عند ال یتأت یهو  ستین ۀیالفارس ۀللکلم ۀترجم یه سیل ۀفکلم »سیالت، و انا لم نر هذا سیلس أهذا الر ب انّه«
که از  یسخن نیریشو  يآورزبان  شانیا رسد یمالبته به نظر ). 369 صم،  1975شکعه، ال. (»ۀیالعرب یف ۀلوفأم ریغجعلها  يالّذمر األ

د مور نیامغرضانه در  يدیداشتباه گرفته و با  یحرفبوده است را با پر  یرانیا بانیادبارز  يها یژگیواز  ،گذشته اریبسروزگاران 
ی مصطف که -مقامات کلماتشمار  که؛ چرا شود یمی اثبات روشنمغرضانه به  دید نیای به مقامات، نگاه با که، قضاوت نموده است

 کاملبه طور  کهی است هدفي براآن هم  و رود یمباالتر  کلمه 1500 زبه ندرت ا -کند یمرا گوشزد  ها یرانیایی گو ادهیزدر آن  شکعه
 کلمهاز دو هزار  کمتر کهالزمان  عیبدمقامه ي  نیتر یطوالن که» ۀیریالمضالمقامۀ «به عنوان مثال در . ی داردنگهماهي داستان فضابا 

ي روشن برا که ندیبنش اوی بر دل خوبداستان به  کهاست  »رهیمض«یی به نام غذاتنفر در مخاطب نسبت به  جادیاامر به خاطر  نیااست، 
قهرمان ( حابوالفت يتاجر داستان نیادر : میکن یم ذکر نجایا، در سازد یمرا همدم و همراه خواننده لبخند  کهي آن  خالصهشدن مطلب، 

 که بهاز همان آغاز  سازد یمکرده و با خود همراه  یراضابوالفتح را  ادیزو با خواهش  کند یمدعوت  رهیمضخوردن  يبرارا  )مقامات
و  اطیحاز محله و درب  دیتمج، پس به رسند یمبه محله که  نیاتا  کند یمرش الوصف از همس دیزا دیتمجشروع به  افتند یم راه

است که ابوالفتح قبل از  يحدبه ... و اءیاشاز  شیستا نیاو  پردازد یم... و قیابرو غالم و  ي که آنرا ساختهنجارآن و  دیخری چگونگ
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 شیپ شیبراکه  یمشکالتراه به جهت  نیبفرار کرده و در  که در ادامه ماجرا ،افتد یمآن به فکر فرار  فیتوصو  »رةیمض«خوردن 
 یمصطف« که. )97 - 98 ص ،م 2002مقامات،( )آش نخورده و دهان سوخته( .زنند یماو را  توانند یمو تا  ختهیر، مردم بر سرش دیآ یم

رق و أطول و أجمل و أمن  ۀهذه المقام انّ والحقُ«: دیگو یمالزمان دانسته و  عیبد اتیفکاه نیباتریزمقامه را از  نیا زین خود» هشکع
عصرنا  یفمن القصص الناجح  رٍیلکث اًیجوهر ساساًأ عدی يالّذ قیالدق لیالتحل یعله تعتمد بعد ذلک کلّ یهو  ،الزمان عیبدفکه ما کتب أ

 ».المتاعب و اآلعنه الم مسحی .اًهزّه من الضحک جامع القلب، فتهزّمخذ بأت ۀالفکاه کلّ ۀٌ، فکهۀفاطلال کلّ فۀُیلط ۀُها قصانّ ،ثیالحد
  )382 - 383 صم،  1975(

را  سانینو، توجه نثر )قرن چهارم(د از بدو تول دیجدفن  کبه عنوان ی) یسینو مقامه(فن  نیا« کهی اعتقاد دارد بیخط نیحسگرچه 
ا ا«، کردندفارسی هم بدان توجه  سندگانینوفارسی و عربی در آن دوران  اتیادبي تنگاتنگ  رابطه لیدلبه خود معطوف داشت؛ و به  م

 ی، بی تا،بیخط(» .رنگ عربی داشت کامالً کهي داستانی آن  ی چون مشخصات لفظی و معنوي مخصوص به زبان عربی و جنبهلیدالبه 
ها و اختالفاتی  فاوت، آن هم با تکبار، جز یمیمستقو به طور  کند دایپبراي خود  محکمیی جااقسام نثر  گرید انیمنتوانست در ) 570 ص

 دیبای ول. افتفارسی ادامه ی اتیادبقرن در  نیچنددر نثر فارسی اثر گذاشت و تا  میمستق ریغبه طور  کنیلقرار نگرفت؛  دیتقلمورد 
 نیچندبه  -داند یمی عربی مخصوص به زبان داستانجنبه  وي معنوی و لفظي مشخصات دارامقامات را  که - ی بیخطبرهان  نیاگفت 

الزمان در  عیبد کهی هم سابقه داشته است فارس اتیادبي در پردازي و لفظسخنورگونه  نیاقطعاً  نکهیاي بحث دارد، اول جا لیدل
ي ها تیشخصي پردازسطح لفظ  نیباالتری وحت راند یمسخن  شکل نیابه  زین رانیاي شهرهادر  اش یداستان تیشخصپرداخت 

ناج: هشامٍ بنُ یسیعقالَ »: افتد یماتفاق  »ۀیجانیاألذربالمقامۀ «در  اش یداستان لَ أف ینفس تیفَ صبأنّ هذا الرجن  حإسکندرمالفتح،  یأب نای
تلَ فتوالتَ قُلْ لغَ هذه االرض  أبا ای: فتۀً فإذا هو و اهللاِ أبوالفتح، فَ ك،یکالفتح بازلحاظ  نکهیادوم  و ؛)45 ص، م 2002مقامات،( »3... د

ی اذعان فارس اتیادبآن از  ریتأثبه ...و »شکعهی مصطف« ،»محمد جمعه«ي عرب مثل ادباي از اریبسگفته شد  که طور همانی داستانجنبه 
  .است رفتهیپذ ریتأثی فارساز زبان  میمستق ریغو  میمستقبه طور  رایزنبوده است؛  گانهیبی فارسمقامات چندان با زبان  نیبنابرا. دارند

 بهاست،  کردهي مقامات خود انتخاب براالزمان  عیبد کهیی است ها اسمی فارس اتیادبمقامات از ي ریپذ ریتأث لیدال گریداز 
المقامۀ « -» ۀیجانیاألذربالمقامۀ « -» ۀیالسجستانالمقامۀ «: است رانیاي شهرهاي برگرفته از اسم وي از مقامات اریبسنام  کهي طور

» ۀیالبلخالمقامۀ «، »ۀیالجرجانالمقامۀ «، »ۀینیالقزوالمقامۀ « -» ۀیسابوریالنالمقامۀ « -» ۀیرازیشالالمقامۀ « -» ۀیاألهوازالمقامۀ « -» ۀیاألصفهان
است؛ در  کردهاستفاده  شیخومناطق در خلق اثر  نیاي پردازبر داستان  حاکمي ها وهیشالزمان از  عیبد عتاًیطب و ؛»ۀیالبخارالمقامۀ « و

ي که اندازدر ذهن خود پرورش داده است؛ چشم  ها صحنهي گسترده از اندازي خود چشم اداستانهي در نگارش وگفت  توان یمواقع 
را در بر ... ی، کوفه، بغداد، دمشق وعربي ها نیسرزمو ... و شابورین، جانیآذربااصفهان، اهواز، : رانیاي مختلف در شهرهاو  ها هیباد
ي است که اشخاص داستان ا نهیزم، گرید، به عبارت شود یمن واقع داستان در آ ونیآکسی است که محلي داستان، صحنه«: ردیگ یم

  ).429 صش،  1388ی، ونسی(» . کنند یمي بازنقش خود را بر آن 

که خود شخصاً در آن حضور  دهد یمامکان را به خواننده  نیا، شیخوی داستاني ها تیشخصي براي سازالزمان در صحنه  عیبد
و متناسب با درك  خواهد یمکند تا آنطور که  ریدرگ شتریبدر نظر دارد ذهن خواننده را  ایگو، ها صحنهاندك  فیتوصکند، و با  دایپ

ي برااست  رانیاي شهرهای از کی ها آندر » مکانعنصر « کهالزمان را  عیبدیی از مقامات ها بخش نجایادر . کند میترسخود، آنها را 
  :میآور یمنمونه 

قال «:  آورد یمپناه  جانیآذرباو به  دهیدرنوردرا  ترسناكي ها ابانیب شود یمي متهم دزدبه  نکهیاز بعد ا» ۀیجانیاألذربلمقامۀ ا«در 
نلما : ی بنُ هشامٍسیع قَ بتُه، لهیذَی بفاضلِ الغنی نطَّ ،  أوکنزٍ، اتُّهمت بمالٍ سلَ بتُهنأص زَ ربی ف سلکت، و لُیالخ یب، و سرَت لیاللی فَحفَ ی ه
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کمسال ضْهارُلم ی رُیالس تیطو، حتّی رُیالطَّ هایإل، و الاهتدعبِ و ت مقامه از  نیا). 43، م 2002مقامات،(» 4 جانَیأذربوبلغت ...أرض الرُّ
و در آن  ردیگ یمقرا  بیتعقي داستان، تحت ها تیشخصی از کی کهیی است ماجراتنها  نکهیادر خور توجه است و آن  گریدی جهت
 و ؛است شیمادر نیسرزمي به وی درون شیگرای از ناش نیاو  کند ینم دایپي خودش برا رانیا نیسرزمی امن تر از پناهگاهالزمان  عیبد
:  رسد یم رازیشبه  نکهیاتا  شود یمی مواجه مصائبراه با  نیبو در  کند یمي وطن هوا منبعد از بازگشت از ی» ۀیرازیالشالمقامۀ « رد
ثنا « ی بنُ هشامٍ قال سیعحد :من لم منِیالا قفلت بالوطن، ضم یأتی حتّ... ، امٍیأتَرافقنا ثالثۀَ ف رحلَه، قٌیرف نایإل، وهممتیش تهمان،(»...راز 

ی راه سختو  ازینهنگام  شهیهمي و ایگو، بندد یمي سجستان سوي بار سفر به ازینی پدر » ۀیالسجستانالمقامۀ «در ). 137-139ص 
  : ردیگ یمی پي فارس را ها نیسرزم

تَعدت إلی بحدا : ی بنُ هشامٍ قالسیعحدثنا « ، فاقْ طی سجستانَ أربیۀینیالقزوالمقامۀ «ر د او ی) 27-29ص  همان،(... و 5 ته «
   )76-79 ص همان،(... نَیوسبع، سنۀَ خمسٍ نیبقزوغزوت الثّغرُ : ی بنُ هشامٍ قال سیعحدثنا «: دیگو یم

ی و فارس اتیادبي هواحال و  شکی ب کهنوشته است  شابوریني خود را در شهر های ازمقامه میناز  شیبالزمان  عیبد نیاعالوه بر 
  .ي داشته استبارز راتیتأثمقامات  نیافارس بر  نیسرزم

  

  :يریگ جهینت

 نیاي  سندهیون کهاست از آنجا  رفتهیپذ ریتأثی فارس اتیادبی از زبان و فرهنگ و گوناگون اشکالی به همدانالزمان  عیبدمقامات 
داشته و در هنگام  شیخوی را در ذهن فارس اتیادببر  حاکم نیمضامو  میمفاهي از اریبسی بوده است، رانیاالزمان،  عیبدی عنی کتاب
ی گسترده در شکلبه  کهیی بود ها ترجمهی در مقامات فارسي ها داستان ریتأثي ها راهی از کی. گرفته است کاررا به  ها آناثر  نیاخلق 

بر گرفته از  کتاب نیاي پروري قهرمان  وهیشو  ها تیحکای از برخ نیهمچن. ی انجام گرفتعربی به زبان فارسی از متون عباسصر ع
، انیگوقصه  نیا، اند کرده یم انیبي و برزن و با عبارات مسجع کورا در  شیخوي ها قصهدر آن زمان  کهی بوده است انیگوقصه 

 گریداز . اند نهادهي برجارا  شیخو ریتأثی مثل مقامات متوندر  ها قصه نیهمو  اند کرده یم انیباسالم را از  شیپ رانیاي از قصص اریبس
ي شهرهاالزمان از نام  عیبد کهاست  اتیحکای، نام مقامات و فارس اتیادبي هواي مقامات از حال و ریپذ ریتأثي  دهندهنشان  لیمسا

است از لحاظ محتوا  رانیا کشورداستان در  کی مکان کهی هنگام کهی است عیطباست؛  ردهکي مقاماتش استفاده گذار نامي برا رانیا
» ۀیجانیاألذربالمقامۀ « -» ۀیالسجستانالمقامۀ «: است رانیاي شهرهابه نام  کهیی هااسم مقامه . باشد رانیا اتیادب ریتأثو مضمون هم تحت 

، »ۀیالجرجانالمقامۀ «، »ۀینیالقزوالمقامۀ « -» ۀیسابوریالنالمقامۀ « -» ۀیرازیالشالمقامۀ « -» ۀیاألهوازالمقامۀ « -» ۀیاألصفهانالمقامۀ « -
از  عتاًیطبنوشته است و  شابورینالزمان حدود چهل مقامه از مقاماتش را در  عیبد ها نیاعالوه بر  -» ۀیالبخارالمقامۀ « و» ۀیالبلخالمقامۀ «

  .ی بوده استفارس اتیادبزبان و  ریتأثی تحت داستانلحاظ 

  

  :ی نوشت هاپ

  بر تن داشتم و ثروتمند بودم بایزی نرم و لباسجوان بودم، و  کهیحالوارد بصره شدم در : ترجمه-1

ی جوانی که حالمرا به مسافرت به بلخ واداشت پس به آنجا وارد شدم در ] کتان اي از پنبه یا پارچه:البز[تجارت پارچه : ترجمه-2
  .ی فراوانثروتخاطر و  شیآسابودم با  بایز
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ی نگاهي ماست، و با دقت به او اسکندرمرد، زبان آورتر از ابوالفتح  نیا کهبا خودم گفتم : دیگو یمی بن هشام سیع: ترجمه -3
  .است دهیرسهم  نیسرزم نیاتو به  لهیحي ابوالفتح ا: او ابوالفتح است، پس گفتم کهانداختم پس متوجه شدم 

 او ی ام دهیدزدی مال نکهیا، متهم شدم به )شدم ازینی ب(ي مرا در برگرفت ازینی ب کهآنگاه : ی بن هشامسیعگفت  نیچن: ترجمه -4
) ییرهایمس(یی ها جادهي رهوار مرا در شب به سفر بردند؛ در ها اسبو  کرد حرکتبه  کیتحرام، پس شب مرا  ی بدست آوردهگنج
  .دمیرس جانیآذرباوبه ...مودمیپترس و وحشت را  نیسرزم نکهیاده بود، تا بود و پرنده در آنها پر نز مودهینپی آنها را کس که

5-  تطاقتعدکردمقصد سفر به آنجا : تهی.  
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282 

  و دمنه کلیله هاي پردازي داستان در تمثیلی فلسفی نقش
  

  1یحیی طالبیان
   2اسديزینت بنی 

  چکیده
این حکایات اغلب . ، از حکایات تمثیلی بهره برده استنصراهللا منشی در کتاب ارزشمند خود، کلیله و دمنه، براي تعلیم خوانندگان

نصراهللا منشی براي آموزش حکمت عملی با توجه به اعتقادات هندي و اسالمی . حاوي پیامی اخالقی، دینی، اجتماعی و یا سیاسی است
ي باطنی و کلی نیز هست، معنایی که کند که گذشته از معناي ظاهري، داراي یک معنا هایی را نقل می با بهره گیري از حیوانات، داستان

 .هدف از این مقاله بررسی تأویالت بکار رفته در کلیله و دمنه است. در پس کلمات نمادین و سمبلیک پنهان شده است

  
  

  هاي تمثیلی و دمنه، تمثیل، فلسفه تمثیلی، تفسیر تمثیلی، شخصیت کلیله: هاکلید واژه

                                                        
 ت فارسی دانشگاه عالمه طباطباییاستاد زبان و ادبیا - 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - ٢
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  مقدمه
اي از روایت است  گویی، شیوهاي از تشبیه است به عنوان نوعی داستان اي از بیان و گونه الغت، شاخهتمثیل عالوه بر اینکه در علم ب

  ).186، ص 1386قائمی،(پوشاند  اي از ساختار داستانی می اي غیر داستانی را با لفافه که درون مایه
ل آن اخذ شود که وقوع آن حکایت در خارج محال به نظر ادب شناسان، هر گاه حکایتی از زبان حیوانات، نباتات، احجار و امثا 

باشد، آن را تمثیل یا مثل گویند و هر گاه آن حکایت به صورت رمز و تعمیه ادا گردد که از آن معنایی فلسفی یا عرفانی استخراج 
رزمجو، (هفته است بر این تمثیل رمزي، حکایتی است مجازي که در آن حقیقتی روحانی ن گردد، تمثیل رمزي یا کنایی است، بنا

  ). 185، ص 1370
هایی است که همواره ادیبان و نویسندگان براي متنبه ساختن خواننده  ترین روش ترین و کهن استفاده از زبان تمثیل، یکی از قدیمی

  . در این میان نقش حیوانات به دلیل کاربرد تخیلی آنان مورد توجه است. اند و اصالح جامعه از آن بهره برده
یعنی دورانی که انسان براي بیان آنچه که درك درستی . گردد که تخیل وارد ادبیات شد جانوران به ادبیات به زمانی بر می ورود

، ص 1381عبداللهی، (نسبت به آن نداشت، از تخیل خود استفاده کرد و جانوران را با همان هیأت اما با لباس انسانی به ادبیات آورد 
کند و سعی دارد تا از این طریق پیامی  ستان تمثیلی هر یک از حیوانات را نشانه و نماد یک شخصیت معرفی میدر واقع نویسنده دا). 78

  . اخالقی، عرفانی، اجتماعی و یا سیاسی را به خواننده منتقل سازد
و تمثیل مفهوم یا مفاهیم ها نماد  هستند و هر کدام از آن... این حیوانات شامل پرندگان، حیوانات وحشی، اهلی، دریایی، حشرات و

  ).266، ص 1386نبی لو، (اند  تلقی شده... عرفانی، دینی، انسانی و
براي . هاي رمزي نهفته در این حکایات بپردازد هاي کلیله و دمنه به تأویل نمادها و نشانه این مقاله سعی دارد با تفسیر تمثیلی داستان

سپس شرح مختصري از انواع گوناگون فابل، . پردازیم بالغت و زیبایی شناسی می این منظور ابتدا به بررسی جایگاه تمثیل در علم
در . پردازیم هاي تمثیلی و انواع حکایات از نظر هدف و کاربرد می در بخش دوم به بررسی شخصیت. شود پارابل و الگوري ارائه می

د و در نهایت در بخش چهارم، نتیجه گیري حاصل از این شو ها آورده می بخش سوم، حکایاتی از کلیله و دمنه به همراه تأویالت آن
  .شود مقاله ارائه می

  تمثیل   - 1
 بررسی براي .است برده بهره تمثیلی حکایات و اسالمی از هندي اعتقادات به توجه با عملی حکمت آموزش براي منشی نصراهللا

  .صور خیال بپردازیم و شناسی زیبایی و بالغت علم مثیلی درت جایگاه بررسی به باید ابتدا و دمنه، کلیله تأویالت ابوالعمالی در
لغت نامه (داند  می دیگر چیز به آوردن و تشبیه چیزي مثل مقابل را تمثیل لغوي، نظر از دهخدا. بیان علم در اصطالحی است تمثیل

  . گرفت نظر تشبیه در زا یا نوع خاصی تشبیه و را همان تمثیل توان می معنی این به توجه با). "تمثیل"دهخدا، ذیل
 این نوع از در شبه وجه و ندارد تأویل به نیاز که تمثیل غیر تشبیه اول،: کند می تقسیم مختلف دو نوع به تشبیه را جرجانی عبدالقاهر

  .)84ص  ،1361جرجانی، ( آن پنهان است در شبه وجه و دارد تأویل به نیاز که تمثیل آشکاراست و دوم تشبیه تشبیه،
 از دیدگاه .است خورده تاریخی تشبیه پیوند سیر و بیان تاریخی دانش سیر با آن، تحول و تمثیل تاریخی تاریخی سیر گاهدید از
 این از. )عام معناي(آورد  حساب به تمثیل توان می را تشبیه انواع از بعضی تنها اما ،)معناي خاص( تمثیلی تشبیه است هر منطق، اهل

   :گرفت نظر در تمثیل براي را معنی سه توان می تمثیل خاص معناي گرفتن نظر در با و دیدگاه
  تمثیل  تشبیه: الف
  تمثیلیه استعاره: ب
  تمثیلی  داستان :ج
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   تشبیه تمثیل. 1-1
 دانست مرکب تشبیه یافته پرورش و گسترده نوع را آن توان می در واقع. است شده انتزاع متعدد امور از شبه تمثیل، وجه تشبیه در

 بسته دارند، مطلب آن براي را به مشبه و مشبه هم حکم روي بر با جمالتی که و شود؛ می بیان مشبه عنوان به واحد اي اندیشه آن رد که
  ) 58 ص ،1373 کزازي،. (یابد نویسنده یا شاعر بسط می هنر و ذوق و به توان
  .شود می یاد تمثیل و تشبیه از هایی گونه عنوان به 2 پارابل و 1 از فابل اروپایی ادبیات در
  فابل . 1-1-1
 و فابل حکایتی منظوم واقع در .اند گرفته نظر در فابل معادل را» خارج در وقوع امکان اخالقی بدون تمثیل« عنوان فارسی، زبان در
   .است مخاطب به اضافی پیام یک انتقال آن، از هدف معمول طور به که است منثور

  
  
-1Fable  

-2Parable  
 به .کنند می یاد نیز حیوانات افسانه عنوان با فابل از گاه دلیل همین به .است حیوانات ي درباره کوتاه و ساده واقع داستانی در فابل
 اشاره رودکی اشعار و بلعمی منثور آثار و وراوینی سعدالدین نامه مرزبان منشی، نصراهللا دمنهوکلیله به توان می فابل از هاي مثال عنوان
 ها آن در نیز اشیاء یا و انسانی هاي شخصیت گاهی اما حیواناتند، به مربوط معموالً آن حوادث و ها شخصیت ها، داستان نای در .کرد

  .شود می نمایان
   :گرفت نظر فابل در سطح را براي دو توان می موضوع این به توجه با

جوامع  و ها انسان و ممثل حیوانات واقع در. دهند می تشکیل حیوانات سطح، این را در اصلی هاي شخصیت: حقیقی سطح -الف
  .هستند به بشري ممثل

 انتقاد براي یا و بشري، جوامع از هایی جنبه دادن نشان براي هاست، انسان کردار و رفتار نمایانگر که سطح در این:مجازي سطح -ب
  .شود می استفاده از هرج و مرج است نمادي که جنگل از جامعه، بر حاکم وضع از

در واقع نویسندگان و شاعران، حیوانات  .شوند می بدل حیوانات به هایشان، ویژگی و خصوصیات به توجه با هایی انسان سطح این در
از حیوانات براي ایجاد جهان از درون به بیرون و بازگشت از عمق . کردند دانستند و آن را تعریف می را نماد و نشانه یک شخصیت می

 قندهاري، ص(کنند  شوند از درون، جهان تازه ایجاد می حیوانات همین که وارد حوزه انسانی می. شود می رویا به واقعیت استفاده
 هاي شخصیت با هایی کنند، کمتر از داستان می اخالقی استفاده تعلیم براي غیر انسانی هاي از شخصیت که ها، نوع از داستان این تأثیر).8

   .نیست انسانی
  
  پارابل. 1-1-2

، یمیتعل یلتمث معادل یدر زبان فارس توان یپارابل را م .اخالقی اي نکته حاوي و ساده و کوتاه داستانی است فابل مانند نیز پارابل
در  توان می تفاوت را اولین. وجود دارد و پارابل فابل تفاوت میان طور کلی چندین به . ع در خارج در نظر گرفتقوبا امکان و یاخالق

اغلب مربوط به  حوادث باشند و می عهده دار ها انسان بیشتر، ها را شخصیت پارابل، در .دانست یک هر در دموجو هاي نوع شخصیت
  .است انسان
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 به که کند می بیان را وقایعی پارابل و نیست ممکن خارج در آن وقوع امکان که کند می بیان را خیالی موقعیت در واقع فابل یک
 این پارابل در اما گردد، دنیوي مربوط می امور به معموالً است نظر فابل مورد در که اخالقی درس نکته یا. است وقوع قابل طبیعی طور

  .)115 ، ص1383پورنامداریان، ( گیرد می تري قرار در سطح متعالی اخالقی درس
تعیین  این است، خواه اخالقی تعالیم تمثیل، در هدف و ایم گرفته نظر در تمثیل از انواعی که فابل و پارابل را آنجا از حال هر به
  .گرفت نظر در تمثیل فابل و پارابل را نوعی گونه هر توان می اخروي، امور خواه باشد، دنیوي امور به مربوط
  
  استعاره تمثیلی. 1-2

 یکی طبق. گیرد می شکل )مستعارله( مشبه حذف و) منه مستعار( به مشبه ذکر با که است استعاره مصرّحه از اي گونه تمثیلی، استعاره
 که در دیگر، اسم بر است چیزي اسم استعاره، نقل و است شده دانسته استعاره از جزئی تمثیل دارد، وجود تمثیل از که تعاریفی از

لی همین تعریف در اگر. است شده گسترده آن ارکان تمثیل اجزاء و یهکنا امروز ما آنچه معادله با این که بینیم می نماییم،  تحقیقی تأم 
 واژه، نه باشد آن، جمله در که مستعار اي استعاره: شود می بیان چنین تمثیلیه دیگر، استعاره تعریفی در .شود می یکسان شناسیم می

 با مستعار منه شبیه چنان آن که این تصور با را له مستعار سپس کنند، مانند یکدیگر به را سخن دو دیگر عبارت به .است تمثیلیه استعاره
  )160، ص 1373کزازي،(. کنند اکتفا مستعار منه به تنها و نیاورند است، شده یکی آن با که است

  ).144 ، ص1372شفیعی کدکنی، (کند  ارسطو نیز استعاره تمثیلی را با بیان انواع نقل تبیین می
  
  داستان تمثیلی. 1-3

ها یا اعمال ضمنی داستان خود، معنایی فراتر از معناي  اش از شخصیت رود که نویسنده این اصطالح اغلب براي داستانی به کار می
هاي معنوي و اخالقی بسیار بیشتري را شامل  ها منظور کرده است که این الیه زیرین معنایی، نسبت به اصل داستان، جنبه ظاهري آن

  ).10، ص 1972شاو،(شود  می
یونانی و به معنی طور دیگر سخن گفتن است  Allegoria است و از ریشه 1 این نوع از تمثیل، معادل واژه انگلیسی الگوري

  .شود در ادبیات فارسی گاهی از الگوري با عنوان داستان رمزي یاد می). 11 ص ،1993نولس،(
به طوري که . کنند شعرا و نویسندگان، از این نوع از تمثیل براي بیان معانی پنهان یک موضوع از ظاهر موضوع دیگري استفاده می

غرض اصلی نویسنده در این نوع از تمثیل به طور واضح بیان . ي اصلی در هر دو موضوع قابل مقایسه و تطبیق باشد دهموضوع ای
  .برد در واقع داستان تمثیلی، براي بیان مفاهیم روحانی و باطنی خود از زبان مادي و ملموس بهره می. شود نمی

ها  کند، بودن شخصیت پیدا می) فابل(تمثیل بدون امکان وقوع در خارج با ) الگوري( وجه اشتراکی که برخی اوقات تمثیل رمزي
توان جدا نمود که تمثیل رمزي با استفاده از هر نوع  از نوع حیوانات در برخی از انواع آن است که آن را با این تقسیم بندي می

زاده خالصی،  باقر(را دارد  "ل توضیح داده شدهمث"شخصیتی اعم از انسان یا حیوان، نوعی استعاره گسترده است، اما فابل حکم یک 
  ).28 ، ص1380

ي دیگر  آنچه که تمثیل رمزي را از دو گونه. هایی نیز میان این سه نوع تمثیل یعنی فابل، پارابل و الگوري وجود دارد اما تفاوت
شود و براي یافتن  غیر مستقیم هم ذکر نمیي اخالقی به طور  سازد این است که در تمثیل رمزي نکته یعنی فابل و پارابل متمایز می

ها را حیوانات یا اشیاء یا مفاهیم انتزاعی  که شخصیت) الگوري(در نوعی از تفسیر رمزي . مقصود باید به تشریح و تفسیر تمثیل پرداخت
ها را کامالً یکسان  توان به صورت ظاهر شباهت زیادي میان فابل و الگوري مالحظه کرد، اما این شباهت آن دهد، می تشکیل می

  . کند نمی
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تعریف » ي گسترده استعاره«توان در این حقیقت جست که اگر نوع اصلی تمثیل رمزي را  هاي تشخیص این دو را می یکی از راه
  . مورد مالحظه قرار داد» مثل توضیح داده شده«توان به عنوان یک  ترین نوع فابل را می کنیم، معمولی

  
  
-1Allegory  

بنابراین در فابل، تفسیر . کند هاي اصلی حیوانات هستند و حکایت یک نتیجه اخالقی ویژه را به وضوح روشن می شخصیتدر فابل 
که در تمثیل رمزي، این تفسیر الزم است تا قصد گوینده آشکار گردد  تمثیلی مفصل نه الزم است و نه مطلوب، در حالی

  ).117 ، ص1383پورنامداریان،(
نوع از صور خیال بدانیم که حداقل دو رکن اصلی آن، یعنی مشبه و مشبه به ذکر شود، همان تفاوتی را که میان اگر تشبیه را آن 

تمثیل رمزي . توان یافت، میان فابل و پارابل از یک سو و الگوري از سوي دیگر نیز قابل مالحظه است تشبیه تمثیل و استعاره تمثیلیه می
  )117 ، ص1383پورنامداریان،(هم آشکار کند و  مثل استعاره هم پنهان می

  
  اهداف تمثیل. 1-4

نویسنده در تمثیل . نامند مشاهده کرد توان در نوع خاصی از تمثیل که آن را تمثیل سیاسی می از جمله موارد کاربرد تمثیل را می
در واقع نویسنده . کند لب تمثیل بیان میهاي سیاسی، انتقادات خود را از وضع حاکم بر جامعه، در قا سیاسی براي مصون ماندن از قدرت

کند عالوه بر حفظ خود در برابر خطرات سیاسی، اعتقادات خود را نیز از طریق مقایسات  سعی می» ها تغییر شخصیت«با استفاده از 
یکی دیگر از . در واقع هر تمثیل سیاسی با هدف کتمان معنی به دلیل ترس از قدرت سیاسی حاکم بر جامعه است. تلویحی بیان کند

هاي متداول، حفظ اسرار مقدس از نا اهالن و انتقال این مفاهیم عرفانی به کسانی که ظرفیت  دالیل استفاده ادیبان از تمثیل، در طی قرن
ه ب. بردند بهره می) الگوري(در واقع نویسندگان براي حفظ رازهاي اخالقی، علمی و روحانی از قالب تمثیل رمزي . آن را دارند است

  . شد طوري که باطن و معناي این حکایات در قالب ظاهر داستانی آن پنهان می
گروهی از ادیبان . توان براي استفاده از تمثیل رمزي بیان کرد، اعتقاد نویسندگان بر تأثیر گذاري این روش است دلیل دیگر که می

توان با استفاده از  و هیجان بیشتري در خواننده ایجاد کرد و هم میتوان لذت  معتقدند با استفاده از مفاهیم رمزي در بیان داستان، هم می
  .واداشتن او به تفکر در معانی رمزي داستان، تأثیر بیشتري بر ذهن و روان او گذاشت

  :توان سه دلیل براي استفاده شاعران و نویسندگان از تمثیل بیان کرد پس به طور خالصه می
  هترس از قدرت سیاسی حاکم جامع) الف
  حفظ اسرار از نا اهالن ) ب
  .تر واداشتن خواننده به تفکر براي تأثیر گذاري عمیق) ج
  
  هاي تمثیلی  شخصیت - 2

توانند انسان، حیوان و یا یک شیء باشند و تنها الزام موجود در این میان، تفویض  هاي داستانی در هر دو نوع از تمثیل می شخصیت
هایی،  هاي جانشین شونده هستند، به این معنا که شخصیت یا شخصیت تمثیلی، شخصیتهاي  شخصیت. هاست وجوه انسانی به آن

  ). 104، ص 1376میر صادقی، (شوند  جانشین فکر و خلق و خو و خصلت و صفتی می
  : ها را به سه گروه تقسیم کرد توان آن به طور کلی با توجه به هدف و کاربرد حکایات می 
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شود و همیشه حاوي یک پیام اخالقی براي خواننده  یام نویسنده در ابتدا یا انتهاي داستان آورده میحکایاتی که فکر و پ: گروه اول
ها به دلیل سادگی نیاز به تفسیر ندارند و تنها  این داستان. هاي این نوع از حکایات محدود و حوادث ساده و کوتاهند شخصیت. است

  .این نوع از تمثیل بهترین شیوه براي دادن یک پیام اخالقی به مردم عامی است. نیاز به مقایسه میان فکر نویسنده و حکایت است
تر و حکایت نسبت به گروه  ها در این نوع از حکایات متنوع شخصیت. تر هستند هایی که شامل حوادث پیچیده داستان: گروه دوم
  . تر است اول طوالنی

و  داستان بودن، طوالنی دلیل شود با این تفاوت که به تداي داستان بیان میها نیز، هم فکر و هم پیام اخالقی در اب در این داستان
 از نوع این دیگر تفاوت .شود می داستان در نهفته رمزهاي شدن آشکار باعث امر این .شود می تحلیل و تفسیر آخر در آن اجزاي

 گروه حکایات که در حالی کرد بیان نیز نویسنده شیوه و فکر مستقل از توان می را نوع از تمثیل این که است این اول گروه حکایات با
   .اند معنیبی ها، آن و معنی همراه با فکر از اول، مستقل

 فکر با مقایسه در ها داستان این کاربرد شکل .دارد وجود باشند، بوده رمزي ها در اصل تمثیل تمثیل این اینکه علت احتمال همین به
 تشبیه این اینجا در اما .به منزله مشبه به است به منزله مشبه و حکایت فکر. است تشبیه و قیاس اساس رب اول گروه مثل نویسنده، پیام و

 تفسیر این. ماند نمی باقی خواننده براي شوند و ابهامی می روشن نیز ها آن نویسنده، تفسیر با که هست نیز دیگري تشبیه جزئی شامل کلی
خواننده  به پیام و فکر انتقال او قصد بلکه همه مردمند و خاص، گروهی نه ضی نویسندهکه مخاطب فر دهد خود نشان می جزئیات

 .دهد می دست به نیز آن جزئیات از تمثیلی تفسیري نویسنده، معموالً حکایت، و طول عناصر تنوع دلیل نوع از تمثیل به این در .است
 نتیجه آن، با مقایسه در منظور درس تعلیمی و اخالقی که است هم جهت و همسو نویسنده پیام و فکر با چنان داستان حوادث سیر

  )123و  122 ، ص1383پورنامداریان، ( .رسد می نظر به آن منطقی و حتمی
 حساب به رمزي تمثیل نوعی را حکایات از گروه این توان نمی شود، نمی بیان نویسنده پیام و فکر رمزي، تمثیل در که آنجا اما از

  .است توجه قابل خواندنی حکایتی عنوان به هم شود باز آن حذف داستان و معناي مجازي حقیقت اگر حتی یاتحکا این در .آورد
 اجزاء شود و نمی نویسنده هدف و پیام به اي اشاره هیچ آن پایان در نه و آغاز در نه که هستند هایی داستان سوم نوع: گروه سوم

 اخالقی و پند و اندرز درس نه است داستان نویسنده، روایت اصلی قصد واقع در .گیرد نمی قرار تفسیر نیز مورد حکایت مختلف
 این در واقعیت عدم هاي نشانه وجود بپردازد، حکایت از نوع این در نهفته معانی کشف به که دارد وامی را خواننده که آنچه. مخاطب
 جان بی اشیاء به انسانی کارهایی دادن نسبت عامل اول،: شود می از دو عامل ناشی داستان یک در واقعیت عدم هاي نشانه .هاست داستان

  .حوادث است یا و ها شخصیت بودن باور غیرقابل و العاده حیوانات و عامل دوم، خارق یا و
 خاصی گروه یا و شخص نماد داستان هاي شخصیت که خواننده ذهن در تصویر این القاي براي رمزي، تمثیلی داستان یک  نویسنده

رفتارها و اعمال  حکایت، در موجود که به حیوانات یا اشیاء معنی این به کند، می استفاده 1 بخشی تشخیص یا شخصیت از هستند
 هر براي اي نماینده دنبال به و ببرد داستان در موجود مجازي معانی به پی خواننده که شود می باعث امر این. دهد انسانی را نسبت می

  .باشد جامعه رد داستان هاي شخصیت از یک
  
-1personification   

 و عالی درجات به آموزش طریق رسیدن اغلب نمودار کردن خوب و بد زندگی و ها داستان این به پرداختن از اصلی مقصود
 گیاهان یا حیوانات که نکته پذیرش ضمنی این با ها، داستان این در بنابراین. است خواننده و نویسنده بینش مبناي بر رستگاري و سعادت

 نقش در تأمل جاي به کنیم و می توجه شود می نتیجه ها آن رفتار و از اعمال که تعلیمی و درس به هستند، ها انسان ي نماینده اشیاء یا
، ص 1383پور نامداریان، (اندیشیم  می حوادث نتیجه و ها شخصیت برخورد از حاصل کلی پیام به داستانی اجزاي تفسیر و ها شخصیت

133(  
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  مضامین، تفسیرها و نمادها - 3

توان طرح مفاهیمی چون حزم و دوراندیشی، جسارت، هوشیاري، اغتنام  هدف اصلی حکایات مطرح شده در کلیله و دمنه را می
فرصت، مصلحت اندیشی، خردورزي و نشان دادن نتایج سوء ساده لوحی، مکر و غدر، ظلم، تجاوز، حسادت، سفاهت و نادانی، تند 

 در این بخش با طرح حکایاتی با این مضامین، به تبیین موضوع،. ی، خشم، ریا، کینه، حرص، طمع، خودرایی دانستخویی، بدقول
   .ها، نمادها و تفسیر این حکایات خواهیم پرداخت شخصیت

  )81 کلیله و دمنه، ص(داشت  خانه درختی باالي بر که حکایت زاغی
  .زاغ، مار، شگال: ها شخصیت

 بدان مثل این": گوید می آخر در و کرده و پنج پایک مرتبط خوار ماهی حکایت به را حکایت این دمنه و یلهکل نویسنده: تأویل
 نصیحت که مظلومی است هاي انسان زاغ نماد حکایت این در. "نباشد قوت ممکن به کرد آنچه به حیلت توان که بدانی آوردم تا
 دوست نماد شگال. دهند می چاه تشخیص از را ارشاد عقال راه بازگردد و با بدو آن نفع که کاري گذارند خاصه در نمی فرو را دوستان
  .بر آنان ظفر یابند تدبر و فکر با توانند می مظلومان که است کاري دشمنان ستم نماد مار .است نصیحت گر خردمند
 به کرد حیلت توان و رأي به آنچه و نیست واناع و استیالي ذات قوت به کارها که بناي دارد تأکید نکته این داستان به این واقع در

 و مظلومان حکایت به این .یابد تر ظفر می قوي دشمن بر حیله و مکر با بهره بردن از زاغ حکایت این در. ندهد دست و قوت زور
 دشمن بر سیاست و با مکر توانند می ندارند، را خود از تر قوي ظالم دشمن با مستقیم مبارزه قدرت که زمانی در که آموزد می ناتوانان
  .شوند پیروز

  ) 82 کلیله و دمنه، ص(هالکت پنج پایک داشت  که سعی در خواري حکایت ماهی
  . خوار، پنج پایک، ماهیان ماهی: ها شخصیت

: است شده بیان جمله این توضیح و ادامه در حکایت این ."است کرده هالك را خویشتن حیلت و کس به کید بسیار": تأویل
 است که مکار و حیله گر ظالمی هاي انسان نماد در این حکایت، خرچنگ ."نباشد خطر آن در که بر وجهی کند مند قصد دشمنخرد"

 چون اما خورد می ابتدا فریب که است اندیشی ساده پنج پایک نماد .شود می هالکشان و سبب گردد برمی خودشان به آنان مکر عاقبت،
ماهیان نماد فریب  .شمرد غنیمت دشمن هالك در را فرصت کرد، مشاهده خویش جان در را او دقص و خطر بدید مقام در دشمن را

   .اند شده که اسیر مکر جباران باوري هستند زود و لوح خوردگان ساده
 غرور قدر، و قضا اثر در است ممکن اندیشان مکر ناکامی. شود می آنان مکر آنان، خود وبال گاهی .نیستند کامیاب همیشه مکاران

 این. شود شکست باعث همین و باشد تر حریف مکار است ممکن گاهی البته. باشد آنان تأملی و دوراندیش نبودن یا بی و تکبر و
   .کرد اعتماد ذاتی دشمن به نباید گاه هیچ که کند می همچنین توصیه حکایت

  )86 کلیله و دمنه، ص(کرد  شکار را حیلت شیري به که حکایت خرگوشی
  .خرگوش، وحوش شیر، :ها شخصیت

که  تأثیري بر زورگویان برابر در حیله و تأثیر مکر بر حکایت عالوه این. "کمین غدر که از مأمن گشایند جاي گیرتر افتد" :تأویل
  .دارد نیز تأکید گذارد می شکستشان جباران بر غفلت غرور و

 هایی که انسان. سازند می قدرتمند و زورگو هاي حکومت متسلی را خود که هستند مظلومی هاي انسان رمز داستان این در وحوش
 تسلیم نوعی به کارانه محافظه هاي سازشکارانه و حل راه دهند و با نمی مستکبران انجام چنگال از خود رهایی براي هیچ سعی و تالشی

 خرگوش .دهد می ء ظلمشان هشدارعاقبت سو مورد در گویان زور به همچنین حکایت این. شوند می خوار خون و ستمگران زورگویان
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 سالمت به راه حیات را یاران مساعدت و اندیشه قدرت از استفاده قدرت با ضعف وجود با که است اي اراده جسور و با هاي انسان نماد
  .شوند می خویش قدرت مغرور و فریفته که است زمان قدرتمندان و جباران نماد شیر .پیمایند می

  ) 91 کلیله و دمنه، ص(بگیري بودند آ در که ماهی حکایت سه
  .نادان، ماهیگیران ماهی عاقل، ماهی نیمه حازم، ماهی: ها شخصیت

 کرده، مردمانی مانند ماهیان از آبگیري به را آن مردمان و را دنیا حکایت این واقع در. "است هالکت فرجام کار غافالن" :تأویل
 با اینکه عاقالن رسند، نیمه می سعادت منزل سر به عقل نیروي از گیري بهره با عاقل، هاي انسان دنیا، در. نادان و عاقل نیمه اندیش، دور

 هاي غافل ولی انسان یابند، می نجات و انتخاب مرگ اختیاري خود خرد از گیري بهره با سرانجام اما کنند غفلت ابتدا در است ممکن
   .اندنفسانی و شیطانی نیروهاي از نمادي ماهیگیران .شوند می طان نفسشی سرانجام اسیر دام اند اي نبرده عقل بهره نیروي از که

  .یابند می مرگ و نیستی نجات عقل از نعمت از گیري بهره با که است هایی انسان نماد عاقل ماهی
  ) 102 کلیله و دمنه، ص(دید  می ستاره آب روشنی در حکایت بطی که

   .بط، ماهی :ها شخصیت
 ذهنیت شدن خراب و بدگمانی دیگران سبب حق دوست صورت نگرفته، اما بدگویی اینکه خیانتی در با اوقات گاهی: تأویل

 جز چیزي بدگمانی این نتیجه و شوند می بدگمان دوستان حق در به خطا صحبت اشرار، با که هایی است بط نماد انسان. شود می دوست
   .بود نخواهد هالك خودشان

  ) 118 کلیله و دمنه، ص(زیست  می حکایت غوکی که در جوار ماري
  .غوك، مار، راسو، خرچنگ :ها شخصیت

انسان هنگام استفاده از مکر و حیله باید به عاقبت . گاهی مکر چاره ساز نیست. "گردد اي که بر محتال وبال می چه بسا حیله": تأویل
هایی است که حزم و دور اندیشی را ترك گفته و  انغوك در این داستان نماد انس. کار نیز بیندیشد و تمام جوانب را در نظر بگیرد

  .دانند خرچنگ نماد مشاورانی است که تنها راه غلبه بر دشمن را مکر و حیله می. نتیجه آن چیزي جز مرگ او نیست
  )  202 کلیله و دمنه، ص(حکایت شاه پیالن و خرگوش 

  .ها شاه پیالن، پیالن، خرگوش زیرك، خرگوش :ها شخصیت
این . "ارها به رأي و خرد در ضبط آید و تدارك هر یک بر قضیت مصلحت واجب آید و امور مهم را کفایت کردک": تأویل

خرگوش در . حکایت بر فایده مصلحت اندیشی و چاره جویی و مشورت براي مقابله با دشمن و رهایی از چنگال او اشاره شده است
ی زیرك و جسور است که با مکر اندیشی و بدون جنگ و خونریزي دشمن را از این داستان مانند داستان خرگوش و شیر، نماد قهرمان

شاه پیالن و پیالن نماد . اند دیگر خرگوشان نماد مردمان ضعیف و مظلومی هستند که اسیر ظلم ظالمان شده. کند سرزمین خود بیرون می
  .هاي متجاوز به سرزمین دیگرانند قدرت

  ) 248 ه، صکلیله و دمن(حکایت بوزینه و باخه 
  بوزینه، باخه، زن باخه، دوست زن :ها شخصیت

ي حزم عاطل، مکتسب او سخت زود در حیز تفرقه افتد و در دست او ندامت و  هر که در میدان خرد پیاده باشد و از پیرایه": تأویل
خاصه که در حق دوستان و از براي  اند بی وفایی و غدر است، و سزاوارتر چیزي که خردمندان از آن تحرّز نموده... حسرت باقی ماند

: این حکایت بر سه نکته تأکید دارد. "زنان که نه در ایشان حسن عهد صورت بندد و نه از ایشان وفا و مردي چشم توان داشت
هنگام  بوزینه نماد هوشیارانی است که در. ي حزم و مکر براي رهایی از هالکت، مکر و غدر زنان هوشیاري در هنگام گرفتاري، فایده

اري است که در حق دوستان  احساس خطر، با احتیاط و هوشیاري جان سالم از مهلکه بدر می برند و باخه نماد دوستان بی وفا و غد
  .کنند دشمنی می
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  ) 117 کلیله و دمنه، ص(حکایت گربه و موش 
  موش، گربه، صیاد، راسو، بوم :ها شخصیت

به وقت حاجت فائت نگرداند و پس از حصول غرض از مراعات جانب  خردمند روشن رأي، فرصت مصالحت دشمن": تأویل
به طور . گاهی در شرایط نیاز الزم است که انسان با رعایت جوانب حزم و احتیاط با دشمن مصالحه کند. "حزم و احتیاط غافل نباشد

  .کل این داستان تدبیر، خردورزي، حزم و احتیاط در برابر دشمن ذاتی اشاره دارد
  ) 308 کلیله و دمنه، ص(شیر و شغال پرهیزکار حکایت 
  شغال، شیر، مادر شیر، درباریان :ها شخصیت

ي حزم شناختن اتباع است و هر یک را در محل و منزلت او اصطناع فرمودن و پاداش دادن به مخلصان و عقوبت  عمده": تأویل
، مصلحان کاهل و آسان گیر و مفسدان دلیر و بی باك کردن اهمال کاران و خائنان، زیرا اگر یکی از دو طرف بی رعایت گردد

در این حکایت شغال . این حکایت به تأثیر تأمل و مشورت در کارها مخصوصاً در روابط میان پادشاه و درباریان اشاره دارد. "شوند
پس به طور . بیند گر خود را می نتیجه صدق خود و درباریان نتیجه حسادت خود و پادشاه نیز نتیجه مشورت با مادر خیر خواه و نصیحت

کل ماجراي شیر و شغال، انسان را به مشورت با افراد خیرخواه و با تجربه، اخالص و راستی در کارها و دوري از کینه جویی فرا 
  .خواند می

را در تصمیم هاي خیرخواهانه خود پادشاه  مادر پادشاه نماد مشاوران با تجربه و خردمند دربار پادشاهان است که با نصیحت
حیوانات دیگر نماد حاسدان کینه جویی است که در دربار شاهان وجود دارند و در آخر نیز نتیجه . رسانند هاي مهم یاري می گیري

ها به سالمت  هاي درستکاري است که به دلیل صدق و راستی خود، از بالها و محنت شغال نیز نماد انسان. بینند حسد و مکر خود را می
  .گذرند می

  )202 کلیله و دمنه، ص(حکایت زاغ و مرغان و بوم 
  زاغ، بوم، سایر مرغان  :ها شخصیت

جراحت سخن هرگز عالج پذیر نباشد و هر تیر که از گشاد زبان به دل رسد، برآوردن آن در امکان نیاید و درد آن ": تأویل
کند که ترك حزم و خرد  کند و تأکید می در کارها توصیه میاین حکایت انسان را به حفظ زبان و تفکر و تأمل . "ابدالدهر باقی ماند

گشایند و در نهایت از سخن  هایی است که بی تأمل، زبان به سخن می زاغ در این حکایت نماد انسان. آورد در کارها پشیمانی به بار می
  .شوند خویش نادم و پشیمان می

  .ان اشاره شده استدر این حکایت به آفات سخن نسنجیده و ترك مشورت با بزرگ
زاغ با نکوهش صفاتی مانند . کند هایی را که پادشاه مملکت باید داشته باشد بیان می این حکایت به نوعی از زبان زاغ، ویژگی

  .خواند ها فرا می سفاهت، نادانی، خشم، ظلم، تند خویی، ظاهر نازیبا، مکر و بد قولی، به نوعی شاهان را به داشتن صفاتی مخالف آن
توان در این داستان از یک سو نماد انسان خردمندي دانست که با سخنان مستدل خود دیگران را از مزایا و معایب کارها  غ را میزا

  .گذارند اندیشند و جوانب احتیاط را فرو می هایی که در هنگام سخن به عواقب آن نمی کنند و از سوي دیگر نماد انسان آگاه می
  ) 235 کلیله و دمنه، ص(ه و خر حکایت شیر گرگرفته و روبا

  خر، شیر، روباه :ها شخصیت
این حکایت در میان حکایت با خه و بوزینه آمده است و در آن به نتایجی که هر یک از مفاهیم مکر، حزم و حماقت : تأویل

رسند  ه بردن از مکر به اهداف خود میهاي حیله گر و زیرکی است که با بهر روباه نماد انسان. پردازد تواند براي انسان داشته باشد می می
خورند و در آخر نیز نتیجه  هاي احمق و غافلی است که با وجود یک بار فریب خوردن براي بار دوم نیز فریب می و خر نیز نماد انسان

  .این حماقت آنان، چیزي جز هالکشان نیست
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  ) 119 کلیله و دمنه، ص(حکایت بوم و غراب 
  ومان، سایر زاغان وزیر زاغان، ب: ها شخصیت

ف ": تأویل خردمند به سخنان دشمن التفات ننماید و رزق و شعوذه او را در خیر نگذارد و هر چه از دشمن دانا و مخالف واقعی تلطّ
کند که نباید به دشمنان ذاتی  این حکایت به پادشاهان گوشزد می. "داشتن زیادت کند و تعدد بیش ببیند، در بد گمانی و خویشتن نگه

این حکایت بر لزوم هوشیاري و احتیاط در برابر دشمن و اعتماد نکردن بر او و . اعتماد کرد و آنان را امین و رازدار خویش کرد
دهد که پایان  ها هشدار می همچنین این داستان به متجاوزان به قلمرو دیگر سرزمین. کند هاي مورد نیاز پادشاه اشاره می همچنین ویژگی

هر یک از وزیران در این داستان نماد مشاورانی هستند که در دربار وجود دارند و هر یک . چیزي جز شکست نیستظلم و تعرّضشان 
شود و هم کیشان خود را از  اما تنها یک وزیر است که با نیروي مکر و اندیشه بر دشمنان پیروز می. اندیشد اي می براي دفع دشمن چاره

  .رهاند هالکت می
  ) 206 کلیله و دمنه، ص(خرگوش و زاغ  حکایت کبک انجیر و

  خرگوش، کبک انجیر، گربه، زاغ: ها شخصیت
اول، زیان اعتماد : کند این حکایت چندین نکته را به خواننده گوشزد می. "هیچ عیب ملوك را چون غدر و بی قولی نیست": تأویل

سوم، لزوم رعایت حزم و احتیاط در . ي فریب و غارت مردمدوم، توسل بعضی از مردم به زهد و ریا برا. به پادشاه غدار و والی مکار
  .برابر چنین افرادي

هاي ریا کاري است که  خورند و گربه نماد انسان کبک انجیر و خرگوش نماد غافالنی هستند که فریب زهد ظاهري افراد را می
  .ورزند براي رسیدن به مقصود ریاکارانه زهد می

  ) 282 منه، صکلیله و د(حکایت پادشاه و فنزه 
  فنزه، پادشاه، بچه فنزه، فرزند پادشاه : ها شخصیت

ب اولی از دوست مستزید و قرین آزرده، تحرّز ستوده": تأویل تر، خاصه که تغیظ باطن و تفاوت  تر و از مکاین غدر و مکر تجنّ
چرب زبانی و تودد او فریفته شود هر آینه چه اگر به . "کند بیند و جراحت دل او بنظر بصیرت مشاهدت می اعتقاد او به چشم خرد می

  ."تیر آفت را جان هدف ساخته باشد
هاي زیرك و باهوشی است که جانب حزم  فنزه در این داستان نماد انسان. کند این حکایت بر لزوم پرهیز از افراد کینه جو تأکید می

نماد قدرتمندان کینه جویی است که انسان باید در برابر آنان پادشاه . گذارند، مخصوصاً در برابر دشمن کینه جو و احتیاط را فرو نمی
  .جوانب حزم و احتیاط را نگه دارد

  ) 170 کلیله و دمنه، ص(حکایت موش و زاهد 
  موش، صاحبخانه، مهمان: ها شخصیت

رد هنگام این داستان نشان دهنده چگونگی احوال یک ف. "ها طمع است مقدمه همه بالها و پیش آهنگ همه آفت ": تأویل
هاي حریصی است  موش در این داستان نماد انسان). 237، ص 1376تقوي، (ثروتمندي و بی چیزي و نگرش و معامله مردم با اوست 

  .    خواهی آنان حاصلی جز مصیبت براي آنان ندارد که حرص و زیاده
  

  نتیجه گیري
به . توان تمثیل نامید ود، حاوي پیامی براي خواننده باشد را میبا توجه به آنچه گفته شد، هر داستان و یا حکایتی را که در بطن خ

حال اگر نویسنده، هدف اصلی خود از بیان . است... طور معمول هدف از تمثیل، ارائه پیامی اخالقی، اجتماعی، سیاسی، دینی و
واننده واگذارد، به این نوع از حکایات حکایت را به طور مستقیم در داستان نیاورد و کشف پیام داستان را به تفسیر و تالش ذهنی خ
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هدف اصلی استفاده ادیبان . تر داستان خواهد شد کشف پیام باطنی توسط خواننده، باعث تأثیرگذاري عمیق. شود تمثیل رمزي گفته می
تن خواننده به تفکر و ترس از جباران و حاکمان سیاسی، حفظ اسرار از نا اهالن و واداش: توان در سه مورد خالصه کرد از تمثیل را می

  .کشف پیام باطنی
. هاي خود از حکایات تمثیلی حیوانات بهره برده است نصراهللا منشی نیز در کتاب خود کلیله و دمنه، براي تأویل افکار و اندیشه

  .اغلب تأویالت موجود در این حکایات یا حاوي پیامی اخالقی، عرفانی و یا حاوي پیامی اجتماعی، سیاسی است
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 سهم وارسته درجریان ادبی میان ادیبان هندي و ایرانی  
 

  1انجم طاهره

  چکیده

از  -حضور دراز مدت فرهنگ  ایران در هند.مهمترین حوزة نقد ادبی در طول تا ریخ ادبیات فارسی در هند به وجود  آمد             
نهضت  ادبی میان ادیبان هندي و ایرانی . سر انجام در پایان عمر ثمري خوش داد  -ر هند عهد غزنویان تا اندکی پیش از سلطۀ انگلیسیان ب

ه  999( ظاهراً این منازعه از حضرت  امیر خسروآغاز شده تا عرفی شیرازي .در بارة نحوة زبان فارسی و سخن سنجی پیشینۀ طوالنی دارد
ه ق  1080:د( ومال شیدا )  ه ق  1056: د( ، و حاجی محمد جان قدسی)ه ق  1054 – 1019(و منیر الهوري)  ه ق  1004:د( و فیضی )  ق 
و سراج ا لدین علی خان  -شاعر برجسته و نویسندة بلند فکرت -) ه ق  1180: د(معروفترین مناقشۀادبی بین  شیخ علی حزین .   می رسد) 

تنبیه الغافلین از آرزو، ابطال الباطل از :د کتاب که عبارتند ازموجب شد پیدایش چن -ناقد بزرگ و ادیبِ اریب -)ه ق  1169:  د(آرزو 
فتح علی خان گردیزي،قولِ فیصل از امام بخش صهبایی،محاکمات الشعرا از میر محسن اکبر آبادي،نقد محمد عظیم ثبات و کتابهاي 

الله اندر بهان معروف به -اسمِ کاملش(سته سیالکوتی مل وار.بعدي درین زمینه مثل شاعري در هجوم منتقدان از شفیعی کدکنی  وغیره
سهمی بزرگ در این جریانِ ادبی ) معلوم می شود» گنیش داس ودیره«از »چار باغ پنجاب«فقط از یک ماخذ  -سیالکوتی مل وارسته

به خرده گیري هاي آرزو  در پاسخ(  آثارِ نقدي وارسته احقاق حق. او استاد سخن شناس و نقاد نکته دان شبه قاره به شمار می رود. دارد
:   در پاسخ به ایراد هاي آرزو بر شعر عبد الحکیم حاکم تالیف(وجوابِ شافی ) ه ق  1152در دفاع از شیخ علی حزین ،تالیف پیش از  

نایی به آش) ،بیاض وارسته}منشآت وارسته{مصطلحات شعرا،مطلع السعدین، (و مهارت منتقدانه وي در تالیفات دیگر)   ه ق   1163
در پاسخ  ایرادها وارسته با کشف مفاهیمِ ترکیبها و اصطالح هاي بالغی . زدایی  نقد ادبی در سبک هندي راه داده  است

                                                                                 .                                         ،دستوري،فلسفی وموسیقی و وزن و قافیه  شعر  گنجینه اي پر بار براي نقد ادبیات فارسی فراهم کرده است

  

 

  جریانات ادبی در شبه قاره ، حزین الهیجی،سراج الدین علی خان آرزو، وارسته ، احقاقِ حق ،جوابِ شافی:هاکلید واژه

                                                        
 الهور،پاکستان.سی.عضو هیأت علمی و معاون بخش فارسی ،دانشگاه بانوان اَل1
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موزونان شبه قاره به منظور .و سخن سنجی سابقه طوالنی دارد ي زبان فارسی ینحوه نهضت ادبی میانادیبان  هندي و ایرانی در باره
تسلط بر زبان فارسیسعیبلیغ کرده و هر واژه و ترکیب و واژه را با توجه تمام آموخته اند تا از دقایق مفهوم و معانیفارسیان آگاه 

شاعر ارجمند حضرت امیرخسرو .یه بلندي داشتکتابهاي لغت و آثار دستورزبان فارسی نگاشته در هند در برابر تالیفات ایران پا.شوند
بطور مثال .باشند  ستایند  و قایل به محاسن شعر و سخن سنجی خسرو می در هند متولد شد و تمام نقادان و محققان استادي وي را می

  :نویسد ي وي می دولتشاه سمرقندي در باره
در حقِ ...لم معنی غنی،کان ایقان و در دریاي عرفان استکماالت او از شرح مستغنی است و ذات ملک صفات او به غنایم عا↔

  1» . او مرتبهء سخن گذاري ختم تمام است 
  :نویسد وعرفی می

  به روح خسرو ازین پارسی شکر دارم↔
  »که کام طوطی هندوستان شود شیرین   
  :یدگو عبید زاکانی معاصر  خسرو می. ها سبک نگارش خسرو را مور نقد قرر داده است ولی بعضی

   2» که سگپا پخت در دیگ نظامی       غلط افتاد خسرو را ز خامی↔
شیفتگی و وابستگی فیضی با سگان معروف . ي اکبر پادشاه این در گیري ادبی میان عرفی و فیضی شهرت بسیاري یافت  در دوره

  :نویسد بداؤنی حکایت جالب درین مورد می.بود
سگ بچه را با  شیخ مخلوط دید ، پرسید که این مخدوم زاده را چه نام است؟  ي شیخ فیضی آمد،چون روزي به خانه]عرفی [  ↔

     .3 .»و شیخ بسیار درهم و برهم شد» .مبارك باشد ↔: او در بدیهه گفت» عرفی «: شیخ گفت 
  .جالب توجه این است که مبارك نام پدرفیضی است و هم کلمه تبریک است

ما فارسی زبان از انوري و خاقانی فرا گرفته «: شیخ ابوالفضل با عرفی گفت . روي داد  روزي ما بین  ابوا لفضل  وعرفی منا زعه↔
   4».انوري و خا قانی نیز از پیر زنان آموخته باشند« : عرفی فرمود ».ایم و شما از پیر زاالن آموخته اید 

  ر جها نگیر و شاهجها ن هم تقرب   شاعري چیره دست و طباع و زود گو بود و در دربا) م 1669-70/ 1080:د(ملّا شیدا 
از عبارت نثري که شیدا در تو صیف .تند خو بودن شیدا بدون علّت نبوده است.اما شهرتش بیشتر به سبب هجویات او ست.یافته 

ایرانیان  کردند او خیلی عصبانی شد ، علیه کشمیر ساخته ، پیداست که چون ایرانیان به علّت هندي نژاد بودن شیدا توجهی به او نمی
   5.   ساخت اشعار هجویه  می

  :نویسد  سپس می
  پایه مرد به سبب .ایرانی و هندي بودن فخر را سند نگردد... نهند ایرانیان مرا به هندي نژاد بودن مقداري نمی↔

   6» .ذاتی باشد
تمل بر شصت و دو بیت در ي شاهجهان بود ، قصیده اي نوشت مش شاعر معروف ایرانی در دوره) ه 1056: د (محمد جان قدسی 

شیر علی خان .شیدا فتح پوري اعتراض بر این قصیده به صورت شعر به همان وزن و قافیه نوشت .منقبت حضرت علی بن موسی الرضا 
  :نویسد لودي دراین مورد می

  ي حاجی محمد جان قدسی از اول تا آخر اعتراض کرده و هر بیتش  را  بر یک قصید ه] شیدا [ چنانچه ↔
  :درینجا یک بیت مطلع مع اببِات اعتراضی قلمی گردید ، قدسی گفته ...جداگانه جواب گفته است 

  که سپند از سر آتش نتواند برخاست    عالم  از ناله من بی تو چنان تنگ فضا ست  
  :گوید  شیدا پس از تمهید فراوان مقدماتی ، در اعتراض می

  ز تنگی نظر از چشم نیارد دستکه       خود گرفتم که جهان تنگ شد از ناله تو
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  که سیاق سخن از هر دو به اندیشه جداست    نیست ترتیب دو مصراع به هم ربط پذیر
  7» بیشتر از تن و جان تفرقه اي هم پیداست       تنگی جا ز کجا تنگی اندوه کجا

داد « برجسته شبه قاره ـ در تالیف خود ـ ناقد بزرگ و ادیب اریب و زبا نشناس ) م  1755/ه  1169: د ( سراج الدین علی خان آرزو 
  . نقد شیدا را بی طرفانه  تجزیه و تحلیل کرده است » سخن 

و زاللی ) م   1590/ه  999: د ( بر بعضی ابیات عرفی » کارنامه↔منیر الهوري شاعر معروف عهد شاهجهان در کتاب خود   
خرده گیري ) م  1625/ ه  1035: د ( و ظهوري ترشیزي ) م  1626/ ه  1036: د ( و طالب آملی ) م  1624/ه  1034: د ( خوانساري 

ي تا لیف  این کتاب وي ذ کري از مجلسی می آرد که در آن سخن سنجی و مضمون آفرینیِ عرفی و زاللی و طالب  در انگیز ه.کرد 
خسرو و سلمان ساوجی را در مقابل آنا ن را کردند و شعر رضی الدین نیشاپوري  ، کمال اصفهانی ،امیر  آملی و ظهوري  را ستایش می

او بعضی اشعار  عرفی ، زاللی ، طالب آملی و ظهوري ترشیزي را برگزیده . منیر سخنان آن را نپسندید . شمردند کوچک وحقیر می
هوري کتابی به نام آرزو در رد اعتراضات و پاسخ به خرده گیریهاي منیر ال.نشان داد»کارنامه  ↔سستی و کاستیهاي آن را در کتاب  

این کتاب بر شش بخش منقسم شده است و آخرین بخش  . ـ که در نقد شعر اهمیت خاصی برخوردار است ـ تالیف کرد » سراج منیر «
  . است »معنی شعر « مشتمل بر خاتمه و ایرادات بر شعر منیر الهوري و در شرح 
اشتند که استعمال لغت هندي در فارسی مانع است و هندیان در وضع زبان و یکی از سبب این مناقشات این بود که ایرانیان  عقیده د

ولی نویسندگان هند چون مال شیدا و سراج الدین علی خان آرزو معتقد بودند که استعمال لغات . ساختن اصطالحات را حق ندارند 
سراج الدین علی خان .معروف شد » ل لغت هندي استعما ↔این نظریه و تـیوري آرزو به بحث  . هندي در فارسی هیچ اشکالی ندارند 

  :آرزومدعی بود که 
چه بودن الفاظ عربی و ترکی در عبارات فارسی مخل فصاحت نیست ،پس لفظ . بودن کلمه هندي مخل فصاحت نیست  ↔

   8» هندي چرا باشد ؟
آزاد در خزانه عامره در ترجمه بیدل سبک .تند برخی از ادبا مثل وارسته و غالم علی آزاد بلگرامی با این نظرِ آرزو  موافقت نداش

  :کند  نگارش وي را مورد نقد قرار داده است و نظرات آرزو را هم بیان می
بلی قرآن کریم که کالم خالق السنه . مرزا بیدل در زبان فارسی  چیزهاي غریب اختراع نموده که اهل محاوره قبول ندارند  ↔

اما خان آرزو در ... کردند  داشت فصحاي عرب قبول نمی ارد ، اگر اختراعی خالف زبان میاست سررشته موافقت زبان در دست د
گوید که چون میرزا از راه قدرت تصرفات نمایان در فارسی نموده ، مردم والیت و کاسه لیسان ِ اینها که از هند اند ،  مجمع النفایس می

به » داد سخن « چنانچه در رساله . تصرف صاحب قدرتان  هند هیچ سخن ندارد در کالم این بزرگوار  سخنها دارند و فقیر در صحت 
   9» ... کند  براهین ثابت نموده هر چند خود تصرف نمی

ي  شاعر برجسته و نویسنده) ه  1180ه ـ   1103(این منازعه ادبی میان دو گروه هندي و ایرانی  ادامه داشت تا اینکه شیخ علی حزین 
شخصیت وي به علت انتقاد و ایرادهایش  به مردم و ادب فارسی هند  مورد انتقام  ادیبان شبه قاره . یران به هند آمد بلند فکرت  از ا

   10. گشت 
تنبیه الغافلین از سراج الدین علی خان آرزو ،ابطال الباطل از فتح : این منازعه ادبی موجب شد پیدایش چند کتاب که عبارتند از  

فیصل از امام بخش صهبایی ، ا حقاق حق از سیالکوتی مل وارسته ،محاکمات الشعرا از میر محسن اکبر آبادي علی خان آرزو ،قول 
پنجاه و پنج بیت حزین   65 7تا  648واله دغستانی در ریاض الشعرا از ص (،نقد محمد عظیم ثبات در رد شعر محمد حزین الهیجی 

  .)الهیجی ر ا مورد نقد قرار داده است 
بر مقال دکتر شفیعی کدکنی این قصه را کوتاه .هاي گرانبها و ارزشمند یادگار گذاشت  دهاي ادبی در پی خود میراثاین نق

  .کنم  می
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از مالحظه این . هاي برجسته  اي از تاریخ نقد ادبی در زبان فارسی عصر  صفوي تا پایان قاجاریه است  مجموعه این آثار، نمونه↔
کوشیده اند، و  که حلقه ادیبان فارسی هند  ـ که در راه گسترشِ زبانِ ملی ما ، تا سرحد ایثار و شهادت میتوان نتیجه گرفت  آثار می

   11» . . .آنان خود از سهامداران بزرگ این فرهنگ و ادبِ پهناورند
او .ند و پاکستان خاسته است ي تیموریان هند چهره اي است بسیار ممتاز و برجسته که از سرزمین شبه قاره ه وارسته در اواخر دوره 

ي نام  در باره(نام وي الله اندر بهان . نه فقط انشا نگار و لغت نویس ماهر بود بلکه در نقد شعر دستگاه کامل و جایگاه خاصی دارد
اضی در عهد آخرین محمد شاه و احمد شاه ، ق«: از گنیش داس ودیره در دست داریم» چار باغ پنجاب « اصلی وي فقط یک ماخذ 

در همین عهد الله اندر بهان المعروف سیالکوتی  وارسته تخلص قوم خطري . بدر الدین مرد با خوبی از اکابر شهر سیا لکوت بود 
    12.صاحب علم و قلم بوده است } کهتري {

 
) ه ق 1163:تالیف ( ،جواب شافی) ه ق  1152تالیف قبل از سال  ( ، احقاق حق) ه  1149:تالیف (مصطلحات الشعرا :آثار وارسته 
،تذکره الشعراء ) ه ق  1181ـ  1179تالیف بین سالهاي ( ،انتخاب منشآت  ، بیاض وارسته ) ه  ق 1168: آغاز تالیف ( ،مطلع السعدین 

از  عبدالوهاب افتخار در تالیف این تذکره) ه ق  1172: تالیف (ي بینظیر  مؤ لف تذکره. هیچ نسخه اي از این تذکره به ما نرسیده(
  .  مقدمه  تذکره الشعرا ي وارسته استفاده کرده است 

وارسته از همه اوضاع ادبی زمان خود آگاه بود و بر زبان وبیان ـ از لحاظ معنوي و لفظی ـ قدرت کامل داشت لذا سهم او در 
حق و جواب شافی بطور اخص  مباحث انتقادي و مهارت منتقدانه وي در احقاق .جریان نقد ادبی اهمیت ویژه اي را برخوردار است 

او در رد  ایرادها اشعاري که براي استناد انتخاب کرده است نشان دهنده ذوق ادبی او . اشاره شده وبه آثار دیگر  هم ستودنی است 
شود که  وم میاز این معل. ها بر آثار نویسندگان در آمیخته است  هاي  نقد ادبی و خرده گیري در آثار وارسته علوم بالغی با بحث. ست

دراین مقاله  سعی کرده ام که . وارسته شیفته این مباحث است و همه این نظریات و نکات انتقادي او خیلی جالب و خواندنی است 
  .     سهم وارسته در جریان نقد ادبی  عرضه شود 

  
  : احقاق حق و نقد اد بی

وارسته این کتاب را در پاسخ به . اي اهمیت فراوان است یکی از آثار برجسته در خصوص نـقد شعر فارسی دار 13احقاق حق 
ـ نقد و بررسی شعر   14آرزو در کتاب خود  ـ تنبیه العافلین . هاي آرزو و در دفاع از شیخ علی حزین تالیف کرده است خرده گیري

  :نویسد  وارسته در تالیف احقاق حق می.  پرداخته است 15حزین در دیوان چهارم  
سراج المحققین زاد تحقیقه بر اکثر اشعار شیخ دقّت آیین ،تفرد گزین ،شیخ محمد علی حزین ایرادها گرفته ساله خان . . .  ↔

چون بنده وارسته رساله مذکور را به نظر امعان دیدم و بکنه آن وا رسیدم ، دریافتم که بیشتر ناشی . ترتیب داده » تنبیه الغافلین «مسمی به 
یاران .ملّت سخن شناسی ،احقاق حق واجب دانسته ،این چند ورق به قلم آوردم و احقاق حق نام گذاشتم  در. از تعصب بی جا است 

  }الف 118ورق {». االنصاف خیر االوصاف « خدا را انصاف که 
ادات اومی خواست که تمام ایر. را پاسخ داده است ) که  آرزو مورد نقد قرار داده است ( بیت حزین  6 7وارسته در احقاق حق

وارسته  ابیاتی از } الف 118: نک{دهد ولی بنا بر دشواریهاي سیر و سفر نتوانست این کار را انجام بدهد ك آرزو را جواب می
هاي  آن گاه آن ایرادها را یک به یک بی طرفانه از دیدگاه. نویسد  هاي شیخ علی حزین برگزیده ایرادهاي آرزو را می سروده

وارسته یت یخ حزین را ذیل .هاي او نوعاً به لحاظ زبان و دستور و عروض و بالغت است  پاسخ. است گوناگوننقد و بررسی کرده 
  16.آورد  می» اقول «و در آخر جواب خود تحت عنوان » قال ↔و ایراد آرزو را بعنوان » قوله  ↔عنوان  

  :و اینک چند نمونه نقد ادبی از وارسته در  دفاع از شیخ حزین 
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  :حزین
  شیشه گردون می زالل ندارد      زم زمانه عیش مصفانیست بب

  :ایراد آرزو  
زیرا . باید در این صورت می زالل می صافی است از روي مجاز پس سند می.زالل در کتب لغت به معنی آب خوش نوشته اند ↔

  ».چه در مجاز هم آمدن شرط است 
  : گوید  وارسته می

  :تداي اهل سخن است و هو هذا بیت می زالل درست است به قول بابا فغانی که مق↔
  برگ گلی است جلوه کنان در می زالل    در در صدف اگر  به لطافت کند سخن 

عجب است که خان همه دان ،جواب دیوان فغانی را غزل غزل گفته اند و ازین شعر غافل مانده غالباً قول این بزرگ سند نداشته اند 
 . «17  

  :حزین 
  دل را بگو ز چاك گریبان بر آورم      رون من آگه نه اي اگر تو ز حال د

  : آرزو 
هر چند در کالم دیگران نیز واقع شده ، اما اجتناب از واجب شرع .معجمه بسیار مکروه است » زا ء ↔با  »گو «ترکیب لفظ  ↔

  :پس بهتر چنین است ، بیت . سخن است علی الخصوص هر گاه نسبت فعل بخود واقع شود 
  »  دل را مگر ز چاك گریبان بر آورم       ن منت بودکی آگهی  ز حال درو

  :وارسته 
پس . ي سلف واقع شده   دانم از دیگران  مراد کیانند زیرا در کالم اساتذه گفته اند هر چند در کالم دیگران نیز واقع شده نمی ↔

  :رسد چرا که کوتاهی سخن است ،حاجی محمد جان قدسی گوید  مقتدي را بر مقتدا گرفت نمی
  18»مرد هنر ور مکن کو ز غریبی  ابا       خرند وهر ارزنده را در همه جا میگ

  :حزین 
  چشم پوشی مکن از ما دو سه عریانی چند    چشم و دل ز آیینه و آب مرا پاکتر است 

  :آرزو 
باید یا  می اعتراض نموده که این عبارت صحیح نیست یا دو  سه عریان» دو سه عریانی  چند« عزیزي از مردم هند بر لفظ  ↔

در وقتی که ایشان از شاهجهان آباد به الهور  تشریف برده بودند در } علی حزین {عریانی چند و این اعتراض را یکی از نصیریان شیخ 
  :جناب شیخ جواب آن را به عبارتی که نوشته  بود، در اینجا نوشته آید ، هو هذا. خدمت ایشان نوشته ، جواب طلب نمود 

جهل و قلّت خلّت ایشان است بدانند که در امثال این مقدمات بر فقیر روا نیست و اگر نشنیده بودند چه عجب  اینها ناشی از↔
در صحت آن چه شبه است و محاورات عرب و . لیکن به مقتضاي آن که قیاس بر اشباه خود نکنند و همین را حجت صحت انگارد 

  .عجم هر دو بر آن است و مرا فرصت بیان آن نیست
  :اجو کرمانی گوید ، بیت خو

  خرد از بیخودي خود را نبیند        دو روزي چند اگر با ما نشیند
  :و همچنین خواجه حافظ شیرا زي 

  حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند     
  ».و ظاهر است که ایام دو سه روز است یا بیشتر 
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  :آرزو 
ي رسیده  باشد و احتمال غلط در کالم او کم بود و سقمیدر نظم او در واقع کالم زبان دان سند است اما بشرطیکه به پایه استاد↔

نباشد و حق تحقیق آنست که زبان مردم  والیت هر چند اعتبار دارد اما زبان شعر و  زبان محاور از هم جدا است که وزن و قافیه سخت 
  ».  . . خلل اندازند 
  :وارسته 

آید  زیرا که صورت مقصود بودن  چند  ساعت و چند  اصالً  راست نمیبدیهی است که در شعر خواجو معنی مذهون معترض ↔
نفس آوردن  دو روز بی جا است و جوابی که در شعر خواجه شیرازي از استعمال  فارسیان که صیغه جمع عربی را گاهی در محل مفرد 

. جمع عربی در فارسی این حال داشته باشد استعمال نمایند ، نوشته اند جواب مسکت نیست چه این ضابطه آن همه نیست که هر صیغه 
خان {از ان جا است که خان منبه الغافلین . که جمع آن در فارسی به جاي مفرد آرند چنانکه خود گفته اند که گاهی چنین واقع شود 

  :بیت . را در این شعر   ≈رقوم  «در مثنوي بحر خالق باري } آرزو 
  ند رقومبعد وصیت چ        بود در آن کاغذ  مرقوم 

  .بهر حال سند قول اکابر موجود است و جاي انکار ندارد . مفرد اختیار نموده اند 
  : و مسعود سعد سلمان گوید ، رباعی 

  یکسان باشد چو دهر کم پیوند است       حنظل تلخکامی دگر قند است
  چون در نگرستم دو سه روزي جند است      اقبال تو اي خسرو  و ادبار رهی است

  :یب نیز فرماید و میرزا صا
  مست این جام و صراحی دو سه چند عریانی   هست هشار درین میکده شخصی صایب 

  :ي خود او را از اجله فضال نوشته ، گوید و میرزا مهدي که طاهر نصر آبادي در تذکره
  19نشود خاصه حق ما حضر عامی چند          نیست انعام خدا روزي انعامی چند

ي ادیبان مثل الله تیک چند   ود بین منتقدان و نویسندگان شبه قاره اهمیت وافر داشت و مورد استفادهاحقاق حق بنا بر مطالب خ
این کتاب نمونه بارزي از .و امام بخش صهبایی قرار گرفته است )  1429دکتر کاظم دزفولیان ، ص :بهار عجم ، مرتبه : نک (بهار 

ت و فصاحت است و در باب نقد شعر یکی از آثار با ارزش و رساله مختصر با اسناد ادبیات نقد همراه اطالعات وافی در باره فن بالغ
  .  رود  معتبر به شمار می

دفاع از . کند هاي بسیار شگفت آور در مسایل سبک و شعر شناسی باز گو می وارسته با دقت و هوشیاري سعی کرده است که نکته
فارسی در هند در قرن دوازدهم است یعنی در زمانیکه در ایران نقد ادبی  دبیحزین در حقیقت نشانگر دفاع و رشد و گسترش نقد ا

  . ضعیف بود 
. آید که وارسته ذاتاً شیفته این چنین مباحث است  هاي نقد ادبی در آمیخته است ازین بر می در سراسر تالیفات دیگر وارسته بحث

  .  کند او ذوق نقدي خودش را در همه آثار بصور گوناگون جلوه می
  :جواب شافی و نقد ادبی 

کتابی است کوچک ـ بسیار  سودمند و با ارزش  ـ در رد حواشی سراج الدین علی خان آرزو  بر ) ه ق  1163:تالیف (جواب شافی 
  . باشد  شعر منیر الهوري می 11دیوان حاکم الهور ي و جواب نقد و ایراد آرزو بر 
سراج الدین علی خان .آرزو برد تا پس از مطالعه از حسن و قبح کالم آگاهی بخشد  عبد الحکیم حاکم الهوري دیوان خود را نزد

اکثر آن از راه سهو و فراموشی مرقوم  نموده بود ↔بنا به گفته حاکم  . آرزو بعد از اعتراضات زیاد دیوان را به حاکم  الهوري پس داد
  20» ...، مگر در بعضی جا دخل بی جا کرده 
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،زاللی )ه ق  1036: د( ، طالب آملی ) ه ق  999: د(بر اشعار عرفی شیرازي» کارنامه «الهوري  در کتابی به نام  ابو البرکات منیر 
آرزو در مقام مدافعه آمد و در رساله اي موسوم به سراج منیر .نوشت ) ه ق  1035: د ( و ظهوري ترشیزي ) ه ق 1034: د ( خوانساري 

  .هاي گوناگون با دالیل و شواهد علمی پاسخ داده است  بهایرادات منیر الهوري را از نظر جن
او نخست بیتی از حاکم . دهد  شعر منیر الهوري می 11شعر حاکم و  34وارسته در جواب شافی پاسخ به این ایرادهاي آرزو بر

استناد و شواهد  شعري و نثري  آورد و در آخر ایراد آرزو را با آورد که مورد نقد آرزو قرار گرفته است سپس ایراد آرزو را می می
  :بطور مثال .دهد و در ادامه نیز با همان روشی نقد آرزو بر شعر منیر را مورد بررسی قرار داده است  پاسخ می
  :حاکم

  دهان مار  از این به گر آستین  این است       ز دست جامه تلخ فلک دلم تنگ است
  :نویسد  آرزو می

  ». ر نیست استعالم شده که جامه معلوم فقی ↔
  :نویسد  وارسته می

  معلوم بود تلخ به معنی سیاه بسیار آمده و میرزا صایبا  جا مه تلخ مکرًر بسته است از آن جمله است ،  ↔
  :بیت 

  از چه دارد جامه خود کعبه اسالم تلخ    گر ندارد ماتم ایمان این دل مرد گان 
  :آورد  وارسته مثالی از شعر خود می

  »از چه رو جامه تلخ است به بر سوسن را     بازي اگر مایه دردنیست در دهر زبان 
  )  65ـ  64دکتر سیروس شمیسا ، صص : جواب شافی ، مرتبه (       

  ):  91ـ  9جواب شافی صص (منیر الهوري در مواخذه این بیت عرفی 
  وي زلف صبا بریده از دم      اي طعن فلک نوشته بر سم

  :آرزو گفته که 
  »! اعی است که قلم او تراشیده و زلف صبا استعاره یی است پا در هوا نوشتن بر سم اختر↔

  :دهد  وارسته پاسخ می
خان مدقًق زلف گرفت را چنین تاب داده که تراشیدن به معنی نوشتن از زبان تیشه قلم او ریخته و همچنین استعاره پا در هوا ↔

تراشیدن به معنی ساختن و پیدا کردن  است و . شیدن به معنی نوشتن باشد استغفراهللا که ترا. موج خیز طبع برعکس فهم بر او انگیخته 
  :آن بسار است ،صایبا گوید ، بیت 

ه مرا وجد و حال می    جنون بهانه تراش است و شوق طفل مزاج  گیرد ز رقص ذر  
  :سالک یزدي گوید 

   به عیب خلق مبین و هنر تراش مباش    به حسن و قبح جهانت چه کار افتاده است
  :آورد  وارسته براي پاسخ مثالی از خود آرزو می

معهذا خان مدقق در رساله اي که در تحقیق لغات هندي تصنیف فرموده در تحقیق باد فروش خود گفته که این فارسی ↔
واب منیر در شود؟  و عجب تر اینکه خود در ج پس دراینجا این اعتراض از چه رو ناشی می. اهل هند است } یعنی ساخته {،تراشیده 

نوشتن را فرض کردن فرض کنم و تراشیدن را !سبحان اهللا .دفع ایراد همین بیت نوشته که نوشتن در اینجا به معنی فرض کردن است 
ي پا در هواي زلف صبا که پا در هواي واقع است پا در هواست ،چه نزد منصفان سخن  و ایراد استعاره. فافهم و انصف ! نوشتن نویسم

  » .ندارد فهم پیچش 
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مؤلف آن به بررسی علمی و بی طرفانه و تجزیه وتحلیل پرداخته . جواب شافی بنا بر موضوع جالب خود شهرت بسیار یافته است 
هاي وارسته نظریات مختلف ادبی مطرح شده است که برخی درست و برخی نا درست  در ضمن انتقادهاي خان آرزو و پاسخ.است 

  .بهرحال این نقادان به جایی رسیده بودند که فتاواي ادبی از آنها صادر شدند  است ، اما مسأله این است که
  :مصطلحات شعرا و نقد ادبی 

  ) 21(فرهنگ مصطلحات شعراء معروف به مصطلحات وارسته اثر معروف و ارزشمند  ـ مشتمل بر بیش از سه  هزار 
مؤلف ضمن  شرح .ربی و ترکی  با شواهد شعري و نثري است اصطالح کنایی و مثل فارسی همراه مفردات و ترکبات فارسی و ع 

  .آورد که بیشتر آنان وابسته به عصر تیموریان و صفویان اند  اصطالحات اشعار ِ سخنورانی را بعنوان استشهاد  می
ار شعرا را را وارسته نه تنها آث.یکی از مزایاي  مصطلحات شعرا نقد مؤلف بر شرح اصطلحات و ابیات بعضی از گویندگان است 

مصطلحات : نک ( ایراد بر الله تیک چند بهار » ترك « بطور مثال در شرح . مطالعه کرده بلکه آنها را محک زده ارزیابی کرده است
شمیسا ، : مصطلحات ،مرتبه :رك (نقد بر الله تیک چند » حق خدا «؛ و در ترجمه )  251دکتر سیروس شمیسا ،ص : شعرا ، مرتبه 

  .وغیره  را مالحظه کنید )  338ـ337صص 
  : مطلع السعدین و نقد ادبی

وارسته بطرز .کتاب مطلع السعدین در فن بالغت و آیین ترسل است که در یک مقدمه ، دو باب و یک خاتمه تدوین یافته است 
خود را بدون پرده پوشی بیان  او انتقادات.برجسته اي نکات عمده را به تیز هوشی فطري و نیز بر اثر مطالعات بسیار نشان داده است 

معایب «؛ ایراد بر شعر فقیر اهللا آفرین الهوري در شرح ) 84مطلع السعدین ، ص : نک (نقد بر آرزو » ضعف تالیف « در بیان .کند  می
  .وغیره)   91و ص  90مطلع السعدین ،ص :نک (» شعر 

  :بیاض وارسته و نقد اصالحی
  1474نسخه خطی این بیاض تحت شماره . شاعران متقدمین و متاخرین و معاصرین است بیاض وارسته مشتمل بر انتخاب اشعار 

از مطالعه دقیق این تالیف . این بیاض بنا بر دستنوشته مؤلف اهمیت بیشتري دارد .شود  در کتابخانه دانشگاه پنجاب نگهداري می 4524/
  .و توانایی ادبی رغبت و اشتاق به نقد شعر هم نشان داده است  شود که و ارسته در گرد آوري شعر شاعران  همراه ذوق معلوم می

  :بطور مثال بر این شعر نظیر بیگ خادم 
  ي آزاد نیست سرو هم او را بصد جان  بنده    خوش نهال قامتش در باغ یک شمشاد نیست

  :کند و گوید  ذوق انتقادي خود را ارایه کرده اصالح در این بیت می
  )ب  70نسخه خطی بیاض ، برگ (» . بهتر پندارد }به جاي بصد جان {»  بصد دل«فقیر وارسته «

  :تذکره الشعرا و نقد ادبی 
وارسته تذکره الشعرا نوشته و ) در تذکره بینظیر ( و عبدالوهاب افتخار ) در گل رعنا (بنا به گفته لچهمی نراین شفیق اورنگ آبادي 

مؤلف تذکره بینظیر در تالیف  خود از این تذکره استفاده کرده .راض نامه ایست این تذکره گویا اعت.بر اکثران ایراد کرده است 
  :نویسد  وارسته می. ایرادات وارسته بر خالف آزاد بلگرامی را پاسخ داده است 

. . . ساخته یکی از اغالط او آنکه  اشعار عمرو بنام زید و افکار زیدبنام عمرر قلمی .میر غالم علی آزاد تذکره اي به بیاض برده ↔
«22  

  
   : ایراد بر چراغ هدایت 

    23. بنا به گفته دکتر سید عبداهللا  وارسته بر حاشیه چراغ هدایت تالیف خان آرزو در شرح اصطالحات نیز ایراد و نقد کرده است 
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ایران  سرانجام در  مهمترین حوزه نقد ادبی در طول تاریخ  ادبیات فارسی در هند به وجود آمد و حضور دراز مدت فرهنگ و ادب
هاي  رود روح انتقادي یکی از خصایص نوشته وارسته استاد سخن شناس و و نقاد نکته دان به شمار می.پایان عمر ثمري خوش داد 

ذکر شواهدي از انتقادات . نقدي که بر شعر شاعران کرده  دیگران را نیز به تحقیق و پژوهش در این زمینه کرده است . وارسته است 
مطالعه و تامل در این بحث ادبی عالوه بر فواید دیگري که دارد  ،خواننده را از جریان ادبی آن عصر . وي مدت خواهد گرفت ادبی

تحقیق وي تا هنوز مورد مراجعه .دهد  کند و سهم وارسته را در در طرحِ اینگونه موضوعات و نیز آراء او را نشان می مورد نظر آگاه می
  دان است عالقه من ي واستفادهه

  .  
  :یادداشتها 

  179محمد رمضانی ، ص : امیر دولتشاه سمرقندي ،تذکره الشعرا ،مرتبه .  1 

  84پرفسور مختار الدین احمد ، احوال غالب ،ص .  2

 195عبد القادر بداونی ، منتخب التواریخ ،جلد سوم ،مرتبه مولوي احمد علی ،ص .  3

  200اور فن تنقید ،ص  ؛غالب 61غالب دهلوي ،عود هندي ،ص . 4 
  167ـ 161استاد سد میر حسن عابدي ، سیماي عابدي ،گردآورده سده بلقیس فاطمه حسنی ،صص .  5 

  73شیر علی خان لودي مرآه الخیال ،ص.   6 
م  2009، 79ـ  78 شماره» دانش « مال شیدا ،شامل در فصلنامه :؛ نیز رك مقاله از دکتر رعنا خورشد ، عنوان  73مراه الخیال ،ص.  7

 ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالم آباد   

  141ـ 127دکتر سید عبداهللا ، فارسی زبان و ادب ،مجموعه مقاالت ، صص :براي اطال عات بیشتر رك.  8 
 153غالم علی آزاد بلگرامی ،خزانه عامره ،ص .  9

سراج الدین علی خان ، تنبیه الغافلین ،مرتبه دکتر سید محمد  اکرم :دبی  رك نقد ا ي مناقشه براي اطالعات بیشتر در باره 10.   
امام بخش صهبایی ،قول  ;دکتر سیروس شمیسا: وارسته سیالکوتی مل ،جواب شافی ، مرتبه ;وارسته سیالکوتی مل ، احقاق حق ; اکرام 
محمد حسین آزاد ، نگارستان فارس  ; 104ه هندي ،ص بهگوان داس هندي ، سفین ; خزانه عامره,غالم علی آزاد بلگرامی  ;فیصل 

دکتر محموده هاشمی ، تحول نثر ; 154ـ 148و صص  141ـ  127دکتر سید عبداهللا، فارسی زبان و ادب ، صص   ; 271ـ  270،صص 
رضا نقوي ،ذکره دکتر سید علی  ; 200ـ  183پرفسور مختار الدین احمد ، احوال غالب، صص  ;290ـ  285فارسی در شبه قاره ،ص 

 )نویسی فارسی در هند و پاکستان وغیره 

   18شاعري در هجوم منتقدان ، ص .  11
 Char Bagh i Panjab [Early Ninteenth Century ; 228ـ  227چار باغ پنجاب ،مرتبه کرپال سنگه ،صص 12

Punjab ] Translated by :J.S. Grewal ,pp   
86 – 87  
)  هند (و در کتابخانه عمومی صولت ،رام پور  2452تحت شماره ) هند (در کتابخانه رضا ، رام پور هاي خطی احقاق حق  نسخه. 13

در ذیل تالیفات وارسته هیچ کس .شود  نگهداري می 1986ي  تحت شماره) هند (و در کتابخانه خدا بخش ، پتنا   184ذیل شماره 
ست دکتر حسن عباس ،استاد دانشگاه هندوي ،بنارس، وارانسی  تصحیح نسخه خطی احقاق حق از د. ذکري از این کتاب نیاورده است 

  .شده  قریب به چاپ است 
یت =ب 323آرزو در حدود . در نقد شعر فارسی به اهمیت خاصی برخوردار است.تنبیه الغافلین کتابی است تالیف خان آرزو .  14

  از دیوان حزین  برآورده به معایب آنها پرداخته است
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ـ را مورد .باشد  ابیات شیخ علی حزین سروده در دیوان چهارم  ـ که شامل  غزلیات ، متفرقات و ربا عیات و قطعات میآرزو  . 15
  .   همین دیوان چهارم باعث منازعه ادبی  میان نویسندگان و منتقدان شبه قاره شد .نقد قرار داده است 

مؤلف  (م منتـقدان ـ ایرادات آرزو  و پاسخهاي  امام بخش صهبایی دکتر شفیعی کدکنی در کتابی ارزشمند  ـ شاعري در هجو. 16
او نظرات خود را در دفاع از حزین ارائه کرده است و بحث مفصلی مربوط به مسایل نقد شعر .را گرد آوري کرده است ) قول فیصل 
وقی مختصري از نیز در زمینه ساخت و کند و کوشیده است که شرح ذ ي مورد نظر ما پیش نویسندگان بود ، باز گو می که در دوره

  . ي بالغی و دستوري ،استعاره ، ابتذال و سرقات انجام دهد  صورت شعر ، معنی شناسی شعر ، عروض ، اصطالحات تازه
  . 189شاعري در هجوم منتقدان ،ص  ; 44تنبیه الغافلین ص  ;الف 124ب ـ  123احقاق حق ،.    17
 ب 126همان ،.   18

  ب 133ب ـ  132همان ،.   19
میر غالم علی آزاد بلگرامی ،خرانه :؛ نیز نک  57دکتر سید عبداهللا  ،ص: عبد الحکیم حاکم ،تذکره مردم دیده ، مرتبه .  20

  ؛ لچهمی نراین شفیق اورنگ آبادي ،گل رعنا ؛       203ـ  202عامره،منشی نولکشور ،صص 
  .ولی به نظر بنده تعادش بیش از سه هزار است . و هزار تخمین زده اند هاي مصطلحات را در حدود د برخی تعداد مدخل.    21
  5عبدالوهاب افتخار ،تذکره بینظیر ، ص .   22
   152ـ  151ادبیات فارسی مین هندوون کا حصه ، صص .    23
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  :منابع

  :فارسی 
  :نسخه هاي خطی  

  4540/  1490رانی ،کتابخانه دانشگاه پنجاب ،الهور ،شماره شفیق اورنگ آبادي ، لچمی نراین ،گل رعنا ،نسخه خطی مجموعه شی
  دکتر حسن عباس ،دانشگاه هندوي ، وارانسی ،بنارس: وارسته ، سیالکوتی مل ، احقاق حق ،نسخه خطی ، تصحیح 

ب ،الهور وارسته ، سیالکوتی مل ، بیاض وارسته ،انتخاب از کالم شعرا ، نسخه خطی مجموعه شیرانی ،کتابخانه دانشگاه پنجا
  4524/ 1474: ،شماره 

  دکتر حسن عباس ،دانشگاه هندوي ، وارانسی ،بنارس: وارسته ، سیالکوتی مل ، جواب شافی ، تصحیح 
  :کتابها

  ه 1401دکتر سید اکرم اکرام ،  دانشگاه پنجاب ،الهور :آرزو ، سراج الدین علی خان ،تنبیه الغافلین ،مرتبه 
  م 1900امره ،منشی نولکشور ،کانپور ،آزاد ، میر غالم علی ، خزانه ع

سبحانی ، . توفیق ه :مولوي احمد علی  صاحب ، با مقدمه و توضیحات : بداونی ، عبدالقادر بن ملوك شاه ،منتخب التواریخ ، مرتبه 
  ه ش  1379انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران ، 

  ه ش  1380ان ، انتشارات طالیه ،تهران ، دکتر کاظم دز فو لی:بهار ، الله تیک چند ، بهار عجم ،تصحیح 
 1958الرحمن کاکوي ،اداره تحقیقات عربی و فارسی ، پتنه ،, سید شاه محمد عطا : حاکم ، عبدالحکیم ، تذکره مردم دیده ،مرتبه 

  م
  ه ش  1366محمد رمضانی ،انتشارات پدیده خاور ،تهران ،: دولتشاه سمرقندي ، تذکره الشعرا ،مرتبه

  نگ آبادي ، لچهمی نراین ،گل رعنا ،فصل دوم ، در ذکر نکته پردازان اصنامیان ،حیدر آباد ، دکن ،شفیق اور
  ه ش   1375شفیعی کدکنی،دکتر محمد ،شاعري در هجوم منتقدان ،انتشارات آگه ،تهران ،. 

  ه ش 1377حمید حسنی ،انتشارات روزنه ،تهران ،:شیر علی خان لودهی ،تذکره مرات الخیال، به اهتمام 
دکتر سید ه بلقیس فاطمه حسینی ،انتشارت بخش فازسی، دانشکده هنر ، : عابدي ، سید امیر حسن ، سیماي عابدي ،گرد آورنده 

  م ، 2004دانشگاه ، دهلی ،
  م 1940عبد الوهاب افتخار ، سید ،تذکره بینظیر ، مرتبه سید منظور علی ،اله آباد ،

  م  1965کرپال سنگه ، سکه هستري ریسرچ ، دپارتمنت ،خالصه کالج ، امرتسر ،: به گنیش داس ودیره ،چار باغ پنجاب ،مرت
  م  1977دکتر سید اکرم اکرام ،مرکز تحقطقات فارسی ایران و پاکستان ،اسالم آباد ،:منیر الهوري ، ابو البرکات ،کارنامه ، مرتبه 

  ه ش 1380شارات فردوس ،تهران ،سیروس شمسا ،انت: و ارسته ، سیالکوتی مل ، جواب شافی ،مرتبه .
  ه ش 1380سیروس شمسا ،انتشارات فردوس ،تهران ،: وارسته ، سیالکوتی مل ، مصطلحات الشعرا، مرتبه 

  م  1880بشیشر دیال ،مطبع منشی نولکشور ،کانپور ،: وارسته ، سیالکوتی مل ، مطلع السعدین ،مرتبه 
  ه ش  1384محسن ناجی ،نصر آبادي ،انتشارات اساطیر ، تهران ، : ،جلد اول ، مرتبه واله داعستانی ، علیقلی ، تذکره ریاض الشعرا 

  :کتابهاي اردو 
  1968عبداهللا ، سید ، ادبیات فارسی مین هندوون کا حصه ،مجلس ترقی ادب ،الهور ،

  1977عبداهللا ، سید ،فارسی زبان و ادب ، مجلس ترقی ادب ،الهور،
  م 1941ري داس ،مطبع منشی نولکشور،لکهنو،کیس: غالب ، عود هندي ، مرتبه 
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  شعر سپید ي سبکی زبانها شاخصه
 1حمید طاهري

 2انیمریم رحم

  چکیده
ي سی تا کنون ي زبان در شعر سپید از دهه مؤلفه. بخشد یمتشخص و تمایز » شعر سپید«یی است که به ها شاخصیکی از » بانز«   

ي هفتاد  دههشعر بعد از  و زبانزبانِ شعرِ شاملویی : ي  و گونهآن را در د توان یمگذاشته است که ر تحوالت گوناگونی را پشت س
ي بعد براي خلق ها دورهگفت شعر سپید با فخامت و صالبت زبانِ شاملو هویت یافت که در  توان یمدر نگاهی کلی . ردتقسیم بندي ک

، صمیمیت و نزدیکی به زبان ها کیتکناز جمله این . ي زبانی روي آورد تازهي ها کیتکنبه و شاعرانگی از آن فخامت فاصله گرفت 
ساخت شکنی، آشنایی زدایی و :ها عبارت است از مؤلفهاین  نیتر مهمسپید متعدد و متنوع است؛  ي زبانی شعرها مؤلفهالبته .گفتار است

 ،بخشد یم »سپیدر شع«ي زبانی شعر سپید که به آن هویت و ماهیت ها مؤلفهاین مقاله به مختصه ها و ر د.نزدیکی به زبان گفتار است
 .میپرداز یم

 
  

  شنایی زداییآ شعر شاملویی، ساخت شکنی،زبان، شعر سپید، زبانِ : هاکلید واژه 

                                                        
 زوینق )ره(عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی  - 1
 )جهاد دانشگاهی(ه کرمانشاکاربردي  –مدرس دانشگاه علمی . کارشناس ارشد دانشگاه رازي - 2
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  مقدمه

نسیم در ارتباط با گل، آب در ارتباط با زمین، خورشید در . رازِ بزرگ ماندگاري هستی است. ارتباط، شخصیت آفرینش است 
عام را به اندیشه و چنان بدیهی هستند که انسان  ندیآ یمي رویش، رازهایی هستند که به ظاهر ساده ها ییتواناي  همهارتباط با 

ي  همهکه رازِ  ها انساني شخصیت تکاملی خویش در هستی نامیرا زبانی براي ارتباط دارد و زبانِ ارتباط  هیپاهر چیز بر . دارند یوانم
با  داند یمو  خواهد یمانسان به صورت عام با واژه آنچه را که . کنند یمي زبانِ بشري را با هستی پیرامون او، واژگان تعریف ها تفاوت

؛ تفاوت انسان با هستی در این است که در روابط هستی گونه زبانِ روابط دارد یمو با قدرت انتقال براي همیشه نگه  کند یمواژه ثبت 
واژگان به عنوان وارثان زبان، . اي انسان، زبانِ ارتباط بسیار متنوع استگري حرفهیکی است اما در روابط انسانی به لحاظ اندیشه

واژگان مخاطبانی خاص دارند؛ زبان شعر با زبان ریاضی هم به . کنند یمو معانی بزرگ را در جمالت کوچک پنهان  شوند یمپیراسته 
ي مخاطبانِ انسانی با خلقِ نیازهاي جدید در جوامع بشري  گستردهطیف . لحاظ شکل و محتوا متفاوت است و هم از نظر گروه مخاطبان

شک نداریم . که زبانِ شعر هم از زبان ادبیات عام تا حدود زیادي جدا شده و در خود به تنوع رسیده است به قدري متنوع شده است
ایجاب  لزوماًکه تنوع اندیشه گري انسانی ا ي ایرانی بسیار متفاوت است از زبانِ شعر آزاد چر عاشقانهکه زبانِ غزل با آن نگاه لطیف و 

موسیقی عروضی، نیازمند  اززبانِ شعر سپید به لحاظ گریز . 1ائم به ذات حرکت نمایدي آشکار، قها تفاوتکرده است که این 
اما یک شاعر شعر سپید باید  داردتکلیفی قانونمند با موسیقی  سرا غزلي در خلق موسیقی درونی است؛ یک ا شاعرانههنرمندي بزرگ 

جز به تجربه و  شود ینمر از موسیقی بیرونی و این مهم حاصل بسیار فراتد بتواند با خلق دگرگونی در زبان به چیزي دست پیدا کن
ي هنر در طبیعت نگاه کنیم، قناري در قفس، بلبل در باغ با موسیقی  تازهي ها گونهحرکت در زمان؛ با توجه به نیازهاي انسان در خلقِ 

ناري حذف کنیم و بخواهیم از آنچه که حال اگر موسیقی را از نظام طبیعی بلبل و ق. شود یمخاص خود قادر به التذاذ مخاطب 
برآیند اعتراض  حرکت نیا ریزبان شعر سپید در مس. میبر یملذت ببریم، به تفاوت خلق زیبایی در شعر سپید و کالسیک پی  خوانند یم

ز موسیقی به شعور گذر ا با و سپساست؛ ...و» اخوان ثالث« ،»مصدق« ،»فروغ«و تکامل آن در شاعرانی چون » نیما«موسیقی به نظم در 
و  تیمیصمي هفتاد به  دههو در آثار بعد از  کند یم دایپحضور  و شاعران پیرو او» شاملو«با فخامت و زیبایی در ، رسد یم باطن زبان

  .شود یم کینزد اریمعزبان 
 غیرقابل انکار است... و »یرضا براهن«و  »بابک احمدي« مانندی محققانو . ..و »رؤیایی« و »آتشی« چون یشاعران در این مسیر نقش

از تئوري پردازي  تواند ینم قسمت مهمی از زبان شعر ایران را در برگرفته است، شعر سپید که هنوز هم با کمی تغییر فرم، يها مؤلفهاما 
لحاظ تسلط بر مترجم شعر هم بود و به  ،الوه بر شاعرع» شاملو« یآن یعن ي چهره نیتر مخصوصاً که شاخص؛ هاي غربی بی نصیب بماند

 ،گرداند یآن را با دقت به فارسی بر م و مصادیق شاعرانه شناخت یغربی را م يها يشخصی از نزدیک تئور ي غربی و عالقه يها زبان
 ،»لورکا« ،»اکتاویو پاز«چون  ،ربسیار قدرتمند آن در شاعرانی انکارناپذی يها آشنایی با شعر غربی و نمونه غربی، يها يتئور شناخت

هنر شاملو در این برهه از زمان آمیختن شرق . غربی کرد يها شهیپذیرش اند ي فضاي ذهنی و تئوریک شاملو را کامل آماده...و »ودانر«
 ي دیگر از عهده و مانند او، فراـ مرزي بود، کاري که بعد از او و غرب در اندیشه و موسیقی پنهان شعر و پیوند بین عناصر ایرانی و شعر

سر از ناکجا آبادي در آورد که نه به ، خالصه شد و بعد از آن اوبه همین دلیل شعر سپید در شاملو و مقلدان و  آمد هیچ کس برنمی
ي زبان شعر در عرصه يا منکر تالش بسیار با شکوه جوانان ناشناخته لبتها. غربی ایمان آورد ي شهیهویت شرقی وفادار ماند و نه به اند

                                                        
ي شاخص ها و مولفه هاي زبانی در قالب  همهببا نظر به گستردگی حوزه ي زبان در بررسی هاي ادبی و تنوع و کثرت مباحث این حوزه، ذکر  1

جداگانه با حوزه ي محدود  بنابراین بر آن شدیم که حوزه ي زبان را در مقاله هاي. یک مقاله نمی گنجد و مقاله را به ساختار کتاب سوق می دهد
به  ارائه و در معرض مطالعه ي عالقمندان قرار دهیم لذا مقاله ي دیگري در خصوص سبک زبانی شعر سپید به چاپ رسانده ایم که در فهرست منابع

  .آن اشاره کرده ایم
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 يها ها در ادبیات ایران زیاد مطرح نیست و هنوز نام الیل اجتماعی و سیاسی حضور با شعور و قدرتمند آنبود که به د شود یامروز نم
دند و در آن صمیمیت را با فخامت نبزرگ، متعلق به بیش از بیست سال پیش است، شاعرانی که زبان شعر سپید را از شاملو وام ستا

جاي بسیاري از این شاعران در .... .و پنهان وجود برداشتند يها حجاب از رخ مؤلفهزبانی وارد شدند،  يها يباز ي آمیختند به عرصه
  .ها داشته باشم ام در حد امکان نظري به آن تحقیقات آکادمیک ما خالی است، که من سعی کرده

عد حماسی، اجتماعی . نمود دارد اش شهیاندصالبت خاصِ زبان شعري شاملو در تمام ابعاد و زوایاي  شیر آهن کوه مردي از «در ب
و » اندوه عشق و غمِ تنهایی بود/راز مرگش را/ روئینه تنی که/ ي آشیل در نوشت پاشنهبه / این گونه عاشق که میدان خونینِ سرنوشت

عدعاشقانه و فلسفی  آنک منم/زند یملبخند / شور بختیِ مردي را که تنها بودم و تاریک/گه فانوس اشکش / اینک چشمی به دریغ«ب 
ل جتا،  قلهتا بدین / را همه  میها یسرگردانکه  البته توانایی شاملو در صالبت زبانی اشعارِ عاشقانه ستودنی است. »ام مودهیپي ج.  

ي گفتاري و ساختارهاي زبانی روزمره جایگزین آن فخیم گویی ها ها تیمیصم کند یماما در فضاي جدیدي که شعر سپید تجربه 
یک بار جرقه / چوب کبریتیم/ ما برادران سکوتیم/ کامیونی در گلویمان شن خالی کرد/ ه حرف زدیمآخرین باري ک«: شده است

ي اشتراك با مخاطب، در  هیروح، و یا گاهی این صمیمیت زبان را با همان )48ص ، 1384بیدج،(» چه بد... و بعد تا ابد/ میزن یم
به حال این مردم / این کالغ به خانه اش برسد یا نه/ صه را همین جا تمام کنق/ روز باشد یا شب«: کنند یمپوشانی  هیالها  المثل ضرب

  ) 61ص ، 1379صفر بیگی، (» و نبود آن یکی اصالَ اهمیتی ندارد/ این مردم که فقط چسبیده اند به یک بود/ کند یممگر فرقی هم 
  :شود یدسته تقسیم م سهشعر سپید به ی زبان يها مؤلفه

 
 یشکنساخت 

 ییدازیی آشنا

  یکی به زبان گفتارنزدیمیت و صم
 
  ساخت شکنی- 1

این . ستدیا یمي طراحی شده است که بر اساس نظامی مهندسی، پایدار ا گونهبه یک آپارتمان چند طبقه نگاه کنید، ساختمان به 
و قصیده و مثنوي یک یک نظام مهندسی کامال مدون و علمی و قابل حساب است آنگونه که مهندسی شعر پارسی در ساختمان غزل 

اما بر  رود یمدر پایتخت سوئد، مجسمه ي بسیار بزرگی ساخته اند که در نگاه اول هر لحظه امکان فرو ریختن آن .دخالت دارد....و
» نسان مدرنا«ه ي یک یک مهندسی بسیار دقیق و شناخته شده بیش از بیست سال است که بر پاي ایستاده است؛ نام این مجسم هیپا

به معناي به هم ریختن ساختارهاي شناخته شده ي ساختمان شعر براي باري خلق مفاهیمی است که با واژه ساخته » خت شکنیاس«. است
ساختار شکنی بی تردید . سپارند یمي زبان و مفهوم به شعر ، مفاهیمی که با شکستن ساختار، خالقیت و آفرینش را در حیطهشوند ینم

  .استمعناگریزي نیست، آفرینشی تازه 
دوران  کی» سمیمدرن«. دینما یمي ضرور» تهیمدرن« خیتاري گذرا بر مرور »ییزدایی آشنا«و » یشکنساخت «مفهوم  حیتوضي برا   

ی اصلعنصر . ادامه دارد کنونآغاز شد و تا  16ن از قر) يدار هیسرما دیتول/یصنعتانقالب (س پس از رنسان کهی است خیتار
عقل  لیدلي را بدون باور چیه، معتقد بود دکارت. شود یمشروع » دکارت« اتینظربا  کهاست » يرباوخرد « سمیمدرني ها شهیاند

 »مارکس«بودند » سمیمدرن«از منتقدان » چهین«و » مارکس« دیرس» يگذارقانون « یعنی» ي مطلقباورها«به  دیباو  رفتیپذ دینبا محکم
 نیبنابرامعتقد است؛ » عقل« تینسببه  چهینو  ردیپذ ینماستوار است، » يمداری و خود پرستخود «بر اصل  کهي را دار هیسرماقط نظام ف
چهار تن از  دیعقا. کردند جادیا» پست مدرن«ي رشد ها نهیزم، گریدو نظرات متعدد  ها بحث نیا. ردیپذ ینممدرن را » ییگرامطلق «

ر د »دایدر«و » وتاریل« اتینظري از مختصر حیتوضبخش  نیادر  که.فوکو، دایدر، چهین، وتاریل: است تیاهمپست مدرن حائز  متفکران
  .میکن یماستفاده » ییزدایی آشنای و شکنساخت «ارتباط با 
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» نیتکنشتایو«عنوان را از نظرات  نیا» وتاریل«و است » یزباني باز«ح و شر کاربرداست  تیاهمحائز » وتاریل« اتینظرآنچه در      
» ی استزندگصورت  کی از یبخش ای تیفعال کی از یبخشسخن گفتن به زبان « نیاتکنشتیواز نظر . است کردهبرداشت 

 وتاریل دگاهیدالبته در . یکلي ی بدون قاعدهزباني ها يبازي است از ا، زبان مجموعه نیتکنشتایواز نظر ). 44ص ، 1382ویتگناشتاین، (
مفهوم ساختار «: دیگو یم دایدر.یکلقاعده ي  چیهی بی، زباني ها يبازي از امجموعه  ریزو جامعه  کند یم دایپمفهوم گسترش  نیا

دارد اما خود، مورد  طرهیسبر ساختار  مرکز نیا. بوده است) ییمعنا( مرکزی نوعفرض  شیپیی متضمن ساختارگرا هینظری در حت
و آن را به چرخه  شود یمنا در متن ی معزباني بازمانع از  کهی است مفهوم، ساختار دایدري  دهیعقبه . ردیگ ینمي قرار ساختار لیتحل

 شودکهی می آغاز زمانی از شکنساخت ) ی برسدتازگیی و رها، تا معنا به شکستساختار را  دیبا نیبنابرا( کند یم لیتبد کنترلي قابل 
، 1377مخبر، : مترجم پیترو،/ویدوسون/ راما سلدن .(کند یمی تخطاست،  کردهي خود وضع برا رسد یمبه نظر  کهی نیقوانمتن از  کی

  ). 182ص 
  ).65ص ، 1391گزیده آثارشعر جوان کرمانشاه، (» کف خیابان شلوغ شود یمدسته گلی / ز پنجره پرتاب مرگ هما«: مثال
البالي / روي پرده ي اتاق  خزد یمنارنجی : (یا ) 10ص  ،1391رحمانی، ) (است ها روزنامهسالهاست پنجره تیتر بسته ي : مثال
  )19ص همان، () افتند یماهایم که برگهایی کوچک، روي بالشم و روی/ روتختی

  
  »ییزدایی آشنا« 2
ژکوند،  دیآ یمو بالفاصله یادمان  »دلبخن» مییگو یم. »...رنده، هواپیما، پوپک وپ« دیآ یمو بالفاصله به ذهن مان » پرواز« مییگو یم

هر واژه اي در ذهن ما آشنایانی دارد، دوستانی صمیمی که . کنند یمتبادر یی را به ذهن ما مها ییآشناو  ها قرابتواز گان ..... کودك و
آشنایی زدایی به هم ریختن این نظام از پیش تعیین شده ي واژگان . همیشه دست در دست او در ذهن ما رقصیده اندو هویت یافته اند

این یک » در مه زند یمدا؟ دریاچه زانو خ«: مییگو یممثال ما . سازد یماست و خلق فضایی تازه که از شاعري عادي، شاعري خالق 
که ذهن مخاطب تا کنون با آن  کند یمرا به صورتی بیان » داوندخ«که مفهوم بسیار عمیق و ناشناخته ي ا آشنایی زدایی است چر

  .آشنایی نداشته است اما در عین حال بسیار درست است
 میترس کهي ریتصاوي شاعران نه در نوآور«دارد  تیاهم اریبس ها ستیفرمال اتینظردر  کهی است میمفاهاز » ییزدایی آشنا«    

ي زبان  ژهیو کاربردی و کالمي شگردها، انیبي  وهیشاشعار شاعران بر اساس . ی استافتنی رندیگ یم کاربه  کهی زباندر  بلکه کنند یم
آثار  ریسااش با ي رابطهلهیوسي به هنراثر  شکل. اوست زبان کاربردی در دگرگوني مهم در شعر،  نکته. شوند یم زیمتما گریکداز ی
و  ها ارزش گرید کهشود  کهن شکل نیجانشتا  دیآ یمتازه  شکل. شود یمو شناخته  فیتعراز آن وجود داشتند  شیپ کهي هنر
خلق  دیجدیی معنابان، با حفظ ساختار ز» ییزدایی آشنا«). 50ص ، 1380احمدي، (» ی خود را از دست داده استباشناسیزي ها توان

ي شعر تئور کهي زیگراست و با معنا  دیجدیی معناخود خالق  کهي زبان است عادساختمان  ختنیر، به هم »یشکنساخت «و  کند یم
در » من چشم به راه تو هستم« دهم یم حیتوضی را شکنمثال ساخت  کبا ی. متفاوت است باشد یم) سمیدادائ( ستمیبقرن  لیاوامربوط به 

و در  شود یمموزون  هیقافوزن و  کمکی به سادگ نیهم. کند یم تیحکای سادگدو انسان با  نیبی عاطفی حالتساختمان جمله از  نجایا
 وهیشجمله به  نیا انیباما با  میا ختهینری را به هم فارسساختار دستور زبان » تورا من چشم در راهم« ندینش یمبه دل  کیکالسقالب شعر 

). ییزدایی آشنا( کند یمتر را منتقل  قیعمیی معناو  کرده دایپتفاوت  کالمي عادفاصله گرفته است، فرم  جیرامعمول و از زبان  کهي ا
به هم  کامالًی ساختار جمله از نظر دستو زبان و معنا عنمقام نشسته اند ی کاعل و مفعول هردو در یف »مرا چشم در راهم« مییبگواگر 

ي بعدي ها هیالدر  میتوان یمبا توجه به ساختمان جمله . هستم »نم«چشم در راه » من«، ستمینی کسراه  ی من چشم درعناست؛ ی ختهیر
 دیجدي معناخلق  نیا. ي منِ خود گذاشته استجااو را به  که، عاشق چنان به معشوق بدل شده است که میباشی داشته ذهنمعنا استنباط 
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 ختنیرز به هم ا ی به دنبال خلق،شکنساخت .ي تفاوت عمده داردزیگربا معنا گفته شد  کههمانطور  کهاست » یشکنساخت «ر هن
  .ي زبان استعادي ارهایمع

ی داشته مشابهاست موارد  ممکن زین کیکالس اتیادبدر  شود یمی معرفی شعر معاصر زباني ها شاخصهبه عنوان  کهي مواردتمام  
علی پور، (»...گذاشت دیباصدسال در عذاب دائم روزگار ... رفته است بکارصفت  يجابه  دیقی، شاهدمنه ي بهرام  لهیکلدر « باشد مثالً

ی، روان و میصم، دیسپزبان شعر  کهعلت است  نیابه  دیشای دارد؛ خاصی برجستگي موارد نیچناما درشعر معاصر ). 99ص ، 1378
  .دکن یمرا برجسته  کالم ،اریمعاز دستور زبان  زیگراست و  اریمعبه زبان  کینزد

  :شنایی زدایی درفعل آ 2-1
  : غافلگیري ذهن مخاطب توسط افعال 2-1-1

ستم را بگیر و د«عادت مالوف ذهن آن است که در پایان عبارت ) 10ص  ،1390رحمانی،( .ادستم را بگیر و به اتاق من هیچ وقت نی
  .ستفاده کرده استا »نیا«افلگیر کرده و از فعل قرار بگیرد اما شاعر با آشنایی زدایی ذهن مخاطب را غ» یاب«فعل » ...به اتاق من

  یفعلي تکرارها 4-2-1-2
.. داده شده است حیتوضدر مجالی دیگر مفصال  که ی،قیموس جادیا) الف:(دارند تیاهم دیسپی ازسه جنبه در شعر فعلي تکرارها 

ي  نهیشیپاز » ییزدایی آشنا« يبراشاعر . ییزدایی آشنا) ج) (شود یمدر قسمت زبان گفتاربحث (ر ی زبان شعر به زبان گفتاکینزد) ب(
و » ی استعیطب« ياسنادي جمله. »کربالیی در کایآمرسرباز /ی استعیطبی است، عیطب«: مانند کند یمفعل در زبان، استفاده  جِیرایی معنا

 که شود یمآن  نیجانشی، عیطب ریغ و رمعمولیغی اتفاقاما . کند یمی و معمول را فراهم عیطبی اتفاقي سخن گفتن از  نهیزمآن  تکرار
 نیا گریددر مثال . دیافزا یمرا به آن  دیجدی مفهومي ذهن مخاطب، ریغافلگو ضمن  دیزدا یمرا »نی بودعیطب« ی مألوف ِمعان

 »دنترسان«ل فع شوند یمسبب  کهي موارداست و به  کردهي ذهن مخاطب را فراهم ریغافلگي  نهیزم، »ترسند یم«تکرارفعل مجموعه، 
از /تیموشکهانه از  ترسند یم، ترسند یم«است  کرده ریغافلگا افزوده است و ذهن مخاطب را ر »يکاغذ موشک«م خ بدهد، مفهور

  .»تیها روزنامه
  ي متفاوت از افعالها استفاده 4-2-1-3

مخاطب منتظر  که روند یم بکاری افعال، اما در شعرمعاصردر همان جمالت روند یم بکاری مشخصی، جمالت با افعال فاسدر زبان 
ردي که هر صبح لبخند و سه تار را به م«جمله  نیامثالً در . آورد یمی را در زبان به وجود مبهمو  قیعمی معان که ستینآن  دنیشن

بخند ل(ی را بشنود فعلمنتظر است هر »دلبخن« دنیشنمخاطب با ). 118ص ، 1390گزیده آثارشعر جوان کرمانشاه، (» ماسد یمدستان من 
از  گریدی عبارت. کند یمخلق  دیجدیی معناو  زند یم کناریی زبان را معناي ها عادت »ماسیدن«ل اما فع) کند یمپنهان /کند یم آشکاررا 
» ندیب یمی ات را خواب دلتنگ...« يجاشاعر به  ).14ص ، 1387مؤدب،(» خواند یمی ات را دلتنگ که مانم یمي را خوابگردو من « نیهم
از جمله  زین )شناسم یم( .)235ص ، 1387مؤدب،( دانم یماما دستانت را . است کردهاستفاده » خواند یمات را آواز یلتنگد...«از 

  .شود یمیی در زبان زدایی آشناموجب  کهي است موارد
  آشنایی زدایی در اسم 4-2-2
  کهن ی،خارج ی،بومي ها واژه 4-2-2-1

، به شوند یموارد شعر ...) ی وعربی، سیانگل( گریدي ها زباناز  کههستند  1یخاصی ساماو  کلماتیخارجي ها واژهمنظور از       
ر ی منتظر ددستچگونه است : مثال. محدود باشد اریبس اوجود نداشته و ی کیکالسآن در زبان شعر  کاربردي  نهیشیپ کهشرط آن 

در زبان گذشته ي شعر  نکهیا لیدلست و به ا »هیمقدوني ورجمه تختیپا هیاسکوپ«ی فشارد منگشتانم را ا »هیاسکوپ«ر د/» رفسنجان«
: 2 گریدي ها نمونه. بخشد یم صیتشخ داریسپو زبان شعر  کند یم جادیایی زدایی آشنای نوع اکنونی استفاده نشده است، فارس

  .»)یسیانگل( کیچر -آنتن-کوپن-ویراد«، »)یعرب( ارهیط ، هالهل،)یسیانگل(کاکتوس «
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ي زبانی اقلیمی گاه پیشینه: طرح شده استم )سمیآرکائ(» ییباستانگرا«ن تحت عنوا گرید کتبی را در بومو  کهنی ماسااستفاده از 
یی است که در طول زمان از ساختارهاو  ها واژهبردن  کارباستانگرایی، به . کند یمو متن را برجسته  شود یمخاص در آثار شاعر نمایان 
 صیتشخیی و زدایی آشنای عصر حاضر است موجب زبانی شود و چون خارج از عادت ظاهرمي شاعر عرشرواج افتاده اند اما در زبان 

زیرا بر چکاد دورتر کوهی که بتوان دید، رسته /بالهاشان سرخ« ر شعر اخوان ثالثد )چکاد و پِرپِري( ، مانند استفاده يشود یمی زبان
 :چکاد) 107ص ، 1375اخوان ثالث، (»...را بینم که پاي پِرپِري در دستمرد « ،»شعله ور خونبوته ي مرجانی خورشید/، لختی پیش

و ا .پروازش دهد خواهد یم کند یمو وانمود  ردیگ یمکبوتر ماده اي که کبوتر باز هردو پایش را در دست :ِپرِپري-بلندترین جاي کوه
–سترگ  -قیحر–استر–نگار–فرتوت«. »نوش دارو«: 3گریدي ها نمونه. کنند یمو با این کارکبوتر هاي نر میل به نشستن  زند یمپرپر 

 ریناستفاده از حروف مخفف . »نعف -) شانیپرو  پراکندهگروه (ل شال –ژرف –رپاید«. »رهزنان -زنگبار-فسانه-زیمهم«. »-نهیچرم
از . »هورن-کز-نیز-کیل«، »کاندر-نکیو- کهی ب-ورنه-کز-نکیا-نیبد«: ي زبان است مانند نهیشیپیی و بازگشت به گرا کهنی نوع

  .»کردن لیگس-آوردن کفبه –نظر بر دوختن -دنیگسار-ستردن-رشتن-دنیتپ««  شود یمی استفاده گاه زین کهنافعال 
و  خودآگــاه که در ردیگ یم قرار تأثیر عواملی تحت کند یم هر شاعري با توجه به منطقه ي اقلیمی اي که در آن زندگی

و  ي تاثیر پذیري، در روساختها نشانهاین  کند یم را خلق ؛ شاعر هنگامی که اثريدینما یم تحـــلیلو  را تجزیه خود آنها ناخودآگاه
که آن شعر را از آثار دیگر  کند یماقلیمی هر منطقه ویژ گی هاي خاصی ایجاد  شرایط در واقع .کند یمژرف ساخت اثرش بروز 

، شامل جغرافیاي طبیعی، تحوالت اجتماعی و سیاسی منطقه 4موثر اقلیمی املعو .دینما یمو قسمتی از متن را بر جسته  کند یممتمایز 
 اقتصاد ، قومی و تاریخی منطقه و ادبی و هنري، پیشینه و معتقدات، محافل فکري و عادات ویش، عرفگ و زبان، و عموم مردم خانواده
عوامل  .یی دارندزدایی آشنامنطقه بیشترین تأثیر را در  ی اقلیمی که برشمردیم پیشینه ي تاریخی و زبان بومی و الفاظعواملاز  .است

 .کنند یمرجسته ا ي لفظ و معنا، قسمتی از متن ر لهیوساقلیمی به 

که در محیطی خاص، معنایی ویژه دارند اما براي مخاطبین دیگر نوعی خروج از نرم  کند یمی شاعر از مفهوم واژگانی استفاده گاه
اخوان (» خورد یمنم نزم و دم مهتاب /سحرگاهان که خاك از ماه و از مه«مثالً در شعر اخوان ثالث  .شود یمو برجسته سازي تلقی 

رد باران گونه ایست که از بس نرم است دیده د )نزم(، که )3ص ، 1375ثالث،  ر زبان محلی خراسان یعنی بسیار بسیار نرم و چون گَ
 .شود ینم

 »جط«بدوي ع«: کند یم جادیایی که زبان بومی ها ییزدایی آشناي  نهیزمبحثی است در  از منوچهر آتشی، نمونه ي قابل »ظهور«ر شع
  ).191ص ، 1375آتشی، (» ي آنسوي گزدان خواهد آمدها تپهاز /با سینه اش هنوز مدار عقیق زخم/دوباره میاید

شتستان که شهرت زیادي در شهامت است، عبدو مرد شجاعی بود از شتربانان د یا عبدالعلی...، مصغر عبدا»عبدو«در این شعر 
به معنی جایی است که » گزدان« .ه معنی شتربان استب »جط« .خرین خوانین محل با حیله در لباس دوستی او را کشتندآ .داشت
ایجاد  ییزدایی آشنادر این شعر زبان بومی چه از نظر لفظی و چه از نظر معنایی،  مینیب یمهمان طور که  .ي گز فراوان داردها درخت

 .کرده است
، تشخص به وجود شود یماستفاده » یبومواژگان و اصطالحات «ز استفاده ا کهی هنگاماست و  اریمع، زبان دیسپزبان غالب در شعر 

 »مادر« یمعناست و به  جیرا اریبس نینشمنطقه ي زاگرس  انیبومر زبان د» هدای« مثالً. شود یمیی زدایی آشناو از زبان مألوف  دیآ یم
  .شود یمیی در زبان شعر زدایی آشنا، موجب اریمعزبان  کناری در محلواژه ي  نیا کاربرد .رود یم کارب

بین انگشتانِ دایه / و از دار قالی باالمی کشد/ ي دست بافت ها فرشروي / روي صفحه ي تلوزیون چسبد یم/ شود یمپاییز بزرگتر 
  ).19ص  ،1391رحمانی، () بافد یمکه سالهاست 
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آبشوران و بیستون نام دو ) 81ص  ،1301کزیده شعر، (! از زوریخ و یا نه/ ي بیستونها خرابهاز / از پل آب شوران/ دیآ یممرد آن 
  . محله ي قدیمی و بومی در کرمانشاه است

رگه سال: 5 ها نمونهدیگر  تک -ي دشتستانزارهاي در شوره ای پرنده محلنام (و ب  - ) زار دشتستان ي زمخت و شور در شورهابوته ( گَ
ي سوگوارمعموال زنان در  کهی است محلی اتیاب، ستنیگري خواندن و  کلمهاز دو  مرکب= ویخانگر« - خاكابر ناف هشته به 

ي برای مکانمردمان شمال  شیدرگو= مالنگان مالنگان«، »دهند یمی سر عروسی در محلمعموال زنان  کهیی آوا=زدن کل –خوانند یم
  .»گالش و چوپان درجنگل استراحت و تجمع

   .یوصفی و اضافي ها بیترک 4-2-2-2
 .تیی در صفزدایی آشنا-

شمس (» شاعران/سوزاننده تر بود/ي سردها داغ«ت اس کرده جادیاي در زبان شعر ریغافلگبا استفاده از صفت از » يلنگرودشمس «
  .است کردهخلق  دیجدیی معنابرده و  بکاری متناقض صفت )داغ( يبرا). 385، 1387ي،لنگرود

ي مچاله هوا -خورده  تکاننگاه  – ناینابي  شهیش -ی مهتابي ها پلک«، »دهیدخواب  معمارك« یوصفي ها بیترک:  6ها نمونهدیگر  
  .»وهیبي ها پروانه –ی نطفه ب خاك –

 هیالیی در مضاف زدایی آشنا

مثالً . کند یمو معنا را برجسته و تازه  ریغافلگذهن مخاطب را و ناآشنا در زبان،  رمعمولیغیی ها اسم کردنی شاعر با اضافه گاه    
 کرده جادیاي را ایی از زبان شده و مفهوم تازه زدایی آشناموجب » ی رودچراغان«، »جشنواره ي آب«ی اضاف بیترکي با لنگرودشمس 
  ).  13ص  ،1386ي،لنگرود(» رسند یم ایدربه  کهی رودها چراغان/یزندگجشنواره ي آب است «است 

  و نو دیجدي ها صفت
 نتابیزممصلوب اختران /یمردان زپوشییپا/ ي قانون کاغذي شهرهااز / ی سواران دهیرسي نو پادر /  میشد ادهیپما  کهي روز«  
یی از زبان شده زدایی آشنااست و موجب  کردهابداع  »نتابیزم- زپوشییپا« يها بیترکشاعر ) 260ص  ،1375آتشی، (»...شیخو

  .است
  صفت و موصوف نیبله فاص

ی فارسقرار گرفتن صفت و موصوف، قاعده ي آشنا و مألوف درساخت زبان  کنارهم .این عمل نوعی هنجارگریزي نحوي است
  .کند یم دایپی نیدلنشی و ابهام برجستگ کالم ،فتدیبآنها فاصله  نیب کهی هنگاماست و 

هزاران طرفه خواهد زاد از او /نام آور کردخواهد  کارهزاران /خواهد خواست زیرستاخاز روز  شیپ که/همان بهرام ورجاوند
  ).17ص ، 1354اخوان ثالث، (» بشکوه
 یعطفي ها بیترکیی در زدایی آشنا 4-2-2-3

با » ییایرؤ داهللای«. دیزدا یمو عادت مألوف زبان را  ستندینو هم جنس  هیپاهم  که کند یمی را به هم معطوف کلماتی شاعر گاه
عطر و  نیسرزماز : ایدراز /! تا من ایدري مسافران از اآه /ییایدري شعرهاي ا«است  کرده، زبان شعرش را تازه کیتکن نیااستفاده از 

از دو  ستندینندارند و همسان  مشتركی ذهنسابقه ي  کهی کلماتشعر  نیادر ). 243ص ، 1379یی،ایرؤ(» کفاز مرتع ستاره و ... فعل
  .شده استمتفاوت به هم عطف  کامالًمرز 

  )99ص ، 1391گزیده آثار، (» تمام سلیه روشن روز را قدم بزنیم/  میخواه یمن و تنهایی م«: گریدي ها نمونه
  :ها آنی میقد شکل نیجانش دهایقي امروز شکل 4-2-2-4
 نیااز «معمول زبان و  جیرا شکل). 28ص ، 1379ی،بابا چاه(» مینیب یمي خودمان را ها خواب گریدبه فردا، ما نصف  قهیدق نیااز «

 میشو یممواجه /) تا/از(هر وقت در جمله با حرف اضافه . آن شده است نیجانش» فردا«، »بعد«ي تر امروز شکلاست اما » به بعد قهیدق
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ستفاده ا )تا/از(معموالً از حرف اضافه ي » زمان«در مورد ). میدیرس نیحسی به علاز :مانند( میهستو تحول  رورتیصی نوعمنتظر 
ي احساس دیقییِ زدایی آشنا نیای و تحول از دگرگونی نوع) تا(ي جابه ) به(اما با قرار دادن ) زمان تا آن زمان نیااز ( میکن یم
) فردا(ی مبهم است اما صفت) به بعد( دیق که میکن یماستفاده ) به بعد قهیدق نیااز (ی معموالً از عبارت فارس، در زبان نیهمچن. شود یم

ص و دگرگون نیا. ابهام ندارد کهاست ی مشخص اسم   . دهد یمبه زمان  تیشخصی نوعی، روشنی و تشخّ
  ي اسمیها گروهي ها هستهیی در زدایی آشنا 4-2-2-5
  هسته گاهیجافت در ص 1- 4-2-2-5

مرسوم ، هنجار کند یمساختارنویی را در دستور زبان ایجاد  نکهیاو ضمن  دیآ یمی صفت درجایگاه هسته ي گروه اسمی گاه
 انیعرمن « دیگو یمشاعر  کهی هنگام .کند یمیی تازه خلق معنا، شکند یم -دیآ یمکه اسم درجایگاه هسته -ومعمول گروه اسمی را 

ي معنای، فارسي با دستوزبان بازعالوه بر  کهاسم شده و مضاف قرار گرفته است  نیجانش) انیعر(فت ص .ام دهیپوش میها خوابتورا بر 
  .است ردهکي را خلق دیجد

 میشناس یم اتیادبدر » ی و مقلوبوصفاضافه ي «اما با آنچه به عنوان  دهد یممقلوب خودش را نشان  شکلی به نیجانش نیای گاه
علی پور، (» شود یمآن  نیجانشو  رفتهیپذی اسمی نقشاسم خود،  فیتوصي جاصفت قبل از اسم آمده و به « کهمعنا  نیاتفاوت دارد به 

  ).113ص ، 1378
اسم شده و اسم  نیجانشصفت است  که» کرانی ب«). 24ص ، 1386ی،تراب(» ی گسترده استمرغاببال و پرواز  کرانِی بآب تا  و«

را  عیبدتر و  قیعم اریبسی مفهومندارد و » کرانیببالِ «ه ی بشباهت چیهیی معنااز نظر » بال کرانِی ب« بیترک. شده است ذکربعد از آن 
  .کند یم جادیاي شتریبي سازتجسم  شود یماسم  نیجانشصفت  کهی هنگاماسم قابل تصور تر از صفت است،  که از آنجا کند یممنتقل 
  :استفاده شده است اریبس گاهیجا نیامبهم در  ریضماز 
صفت  ها بیترک نیادر ) 242ص ، 1379یی،ایرؤ(» قرار و قرارداد چیه نیسرزم«، )17ص ، 1388موحد،(» خودت چیهگم و گور «

  .است کرده جادیاشده است و ابهام و ابداع  »ااسم معن« نیجانش» چیه«
  
  اسم گاهیجادر  هیالضاف م 4-2-1-5-2

. کند یمي خلق اي تازه معنا، زدیر یمرا برهم  کالمي دستورساختار  نکهیاو عالوه بر  شوند یمجا به جا  هیالی مضاف و مضاف گاه
 .ردیگ یمي را در بر تری مفهومي و تر عیوسرا گذاشت و گستره ي » اضافه ي مقلوب«نام  توان ینمبا ساختار تازه  دیجدمفهوم  نیابر 

. تفاوت دارد اریبس» یخالاتاق «یی با معنااز نظر » ی اتاقخال«). 129ص ، 1385،انیمیکر(» ی اتاق راخال/کند یمعطر آن پر از اغوا «
  ).198-180ص  ،1386ي،شکارسر(» يجوهری انگشتان ته –شب  مهینی خال«است  نطوریهم

 نیبدر » ی اتاقخال«. دا شده استج )کوچکاتاق (و از تمام انواع اتاقها  ستیني در آن زیچ کهنوع از اتاق  کی» یخالاتاق «
است، اتاق را بهتر  کردهی را محدود مکانبعد  کهعلت  نیاو به  کشد یم ریتصوی را به خالاتاق فقط گوشه ي  کي مختلف یفضاها

  .تصور نمود توان یم
  اسم گاهیجادر  دیق 4-2-1-5-3
خره /ی راکهنسالي فرداتا /ی امروزِکودکتا عبور سرخوشانه از /ی استکافاما تو را / ستیني ادیزسه سال فرصت « به س

  . رفته استگ »هیالمضاف «اسم شده و  نیجانش) رداف امروز،( دیق) 144ص  ،1386ي،شکارسر.(»يریبگ
  صفت گاهیجادر  دیق 4-2-1-5-4
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 اصفت واژه ی ...و ی دهدمی درباره ي آن حیتوضو  کند یمي اضافه زیچبه مفهوم فعل  کهي است اواژه  دیق« یفارسدر زبان 
 دهایقدر شعر معاصر، انواع ). 137-197ص ، 1386ی،عمران/ اریکام(» دهد یمی حیتوضدرباره ي اسم  که هاست واژهی از گروه
  .کنند یم جادیاي را دیجدیی معناي و ردستوو حوزه ي  شود یمصفت  نیجانش
  مفرد دیق

ی در زبان شده شکنموجب ساخت  کهقرار داده » درخت«مختص است، صفت  دیق کهرا » فقط«، شاعر »رخت فقطد« بیترکدر 
» خت ِفقطدر«ي از درخت را با عنوان ایی نوع تازه معناي است در حوزه شکستهی را فاسي زبان دستورساخت  نکهیااست؛ عالوه بر 

  .است کردهی معرف
یی تازه، معنارا دارد و » صفت« کارکرد کامالً کند یما وصف ر »اسم« که لیدل نیاه ب» دیق«اما  شوند یمجابجا  دیقی صفت و گاه

  .کند یمي رویپقاعده  نیااز  زین) 61ص ، 1386،پوریعل(» یدلتنگي  شهیهمخلوت «: مانند. شود یمدر ابهام خلق  دهیچیپ
ده ش »اسم« نیجانش» صفت« کهعلت  نیای است اما به فارسمطابق با ساختار زبان  کهاست » صفت دیق« گاهیجادر » مفرد دیق«ی گاه
 بیکتر  نیادر ) 79ص ، 1386ي، شکارسر( »قرمزِ هرگز«: مانند. شود یمیی تازه خلق معناو  کند یم دایپی وصف کارکرد» دیق«است، 

حتماً قرمز  کهي است زیشاعرچمنظور  میشو یممتوجه  بیترک نیابا تأمل در . صفت نیجانش» رگزه«اسم شده است و  نیجانش» قرمز«
  .کند یمو ابهام خلق  کند یمي اول معنا، قرمز بودن را متبادر  هیالاما در  ستین

  مرکب دیق
از قیدهاي مرکب است که  »تودرتو«، )44ص  ،1379ی،بابا چاه(» هاي تودرتوآدم هاي تو در تو کوچه/به خیابان برمی گردم«

 ایجاد کرده است» انسان«جانشین صفت شده و با شکستنِ ساخت دستوري زبان، ساخت معنایی جدیدي درباره ي 

 
، صفت جانشین اسم است و به دلیل »سرخ پوست«و » سیاهپوست«). 87 ص همان،(» هاي هنوز و سیاه پوستان همچنان سرخ پوست«

 قید مرکب همچنان موجب ساخت شکنی در زبان شده است. کمرنگ شده است استفاده ي فراوان نقش صفتی آن

 
  يدیقمتمم 

صفت و بعد از اسم قرار  گاهیجاساختار در  نیهمی گاه ،دیسپدر شعر . است» ریضم ااسم ی+رف اضافهح« يدیقساختار متمم 
  ).66ص همان، ( »میبگذري از هرچه ابانهایباخ/ میکردی آشتو  میشد ادهیپ طانیشاز خر «. ردیگ یم

 »ابانیخ«ي، صفت دیقساختار متمم . ي است را ساخته استدیققرار گرفته ومتمم ) هرچه(م مبه ریضمقبل از ) از( حرف اضافه ي
ي از فکرها«. است کردهرا خلق » میبگذري از هرچه ابانهایخ«ي  تازهي معناو  شکستهی را در هم فارسواقع شده است و ساختار زبان 

  .صفت واقع شده است گاهیجاي است در دیقمتمم  که زین )106ص  ،]نهما(» فهرطر
 :کند یم، مضاف را وصف هیالصفت مضاف 

-عالمت(محذوف  هیالي مضاف برای است صفت »قرمز«، بیترک نیادر ) 133ص  ،1386ي،شکارسر(» میستیا یمبه دستور قرمز «
 .است کردهرا وصف ) دستور(با حذف آن، مضاف  که) تابلو

  
  صفت گاهیجاشبه جمله در  4-2-1-5-5
شبه جمله  کی »توقف ممنوع«). 12ص  ،1378ی، خانهمه (» میگرفتي حنا بورا از  دیسپي ها يروسر/توقف ممنوع  ستگاهیادر «
  . قرار گرفته است» ستگاهیا«صفت بعد از اسم  گاهیجادر  کهاست 
  صفت گاهیجاپرسش در  ریضم 4-2-1-5-6
  ).88ص  همان،(»؟کجاجاده /یمان یمو با سرعت تنها ت/میبگوي چه ها سرعتبا «
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  .داده است رییتغقرار گرفته است و ساخت زبان را  »میبگوچه «پرسش  ریضمصفت آن  گاهیجادر  کهی است اسم» سرعت«
  مفعول نیجانشتمم م 4-2-1-5-7
آنقدر «است  نیچنمعمول جمله  دمانیچ). 245ص  ،1385،انیمیکر(» ی شاعر شوندآبي ها قرصتا /آنقدر شب برد ینمخوابم را «

  .شده است جادیاي ایی تازه معناي ها حوزهی و شکنساخت » خواب«با مفعول قراردادن  که» برد ینمشب خوابم 
  :نوآوري در ساختمان اسم 4-2-1-5-8

شاعر ) 52، ص 1390گزیده آثارشعر جوان کرمانشاه، (»!)(ي برفدیسپچه / برف سار شدن باشد/ تاوان دوست داشتن شهیهم کاش
  .استفاده کرده است) برف سار(از ) سنگسار(بجاي 
  ي حروف تازهي کارکردها 4-2-3

ا ر »هرچه«و » هرکه«ي ها سازه سانیدستورنوي  همه بایتقر«. یی از زبان استزدایی آشنا، عامل زیننوع استفاده ي شاعران از حرف 
صورت  نیادر . کند یم فیتعرو آن را هرچند مبهم  دیآ یمه قبل از اسم اگ »هرچه«) اما در شعر معاصر(... دمبهم گفته ان ریضم

ي اش تشخص و شعرو در زبان  کردهساختار استفاده  نیای، از بابا چاه). 129ص  ،1378علی پور، (» کند یم دایپی وصف کارکرد
  ).26ص  ،1379ی،ا چاهباب(» نجایادر  دیسفي هرچه سطر جابه  دیسینو ینمو شما شعر «است  کرده جادیاي نوآور
ي در زبان با اسم ریضمچون هر  شود ینمی محسوب فارسي زبان دستوری در ساختارشکنبا اسم، » هرچه«ی همراهتوجه داشت  دیبا

  .یی استفاده شده استزدایی آشناي براي خود زبان ساختار امکانمقوله فقط از  نیا؛ در میگذار یمبر آن » صفت«همراه شود نام 
» هستم سوانتیبرگ«. کنند یمي خلق ای تازه معاندر دستور زبان،  رییتغو با  روند یم بکاري هم بجار معاصر، حروف ی در شعگاه

ی تازه و مفهوم» بر«است اما با استفاده از » در«، رود یم بکار »سویگ«قبل از اسم  کهي امعموالً حرف اضافه ) 166ص  ،1387مؤدب،(
  .شده است جادیاالبته مبهم 

با حرف اضافه ي » دنییرو«ه طور معمول، فعل ب »دمید ینمی خاک چیهی خاموشدر  شیخوبه  دنشییرورا جز از  واسیرمن «
» در/اب«اگر از . است کرده جادیایی معناو گسترش و عمق  ختهیری را درهم زبانساخت ) به(همراه است اما حضور حرف ) با/در(

عناصر ناشمرده ي  »واسیر«ر فعل عالوه ب نیای، شکنساخت  نیااما با  شد یمدود مح واسیرفقط به  دنییرواستفاده شده بود فعل 
به . (است واسیري فطر تیخصوص که شود یم دهییروی فقط درون خودش عنی )دنییرو شیخودر . (ردیگ یمي هم در بر گرید

 نیا» شیخو«ي  کلمهشاعر با آوردن  که ردیگ یمرا در بر ...) ور ون ،خاك آب،(ي مثل گریدعالوه بر آن معنا عناصر ) دنییرو شیخو
  .است کردهي معنوعناصر را 

  
  به گفتار کینزدی و میصمبان ز 4-2-4
  فعل تکرار )1(

  .کند یم کینزدزبان شعر را به زبان گفتار  تکرارفعلی گاه
  ).19ص ، 1379باذل،  ریم(م خواستم پنهان شو...بزنم ایدرخواستم دل به 

  زبان تیکلر ساختار محاوره د 4-2-4-1
است و  هیالو مضاف  ریضم )ش(، )28ص ، 1386ی،تراب(» خسته ترکمنشا اسب ب«ي بر صفت ریضم هیالتقدم مضاف  4-2-4-2 

ي هنوزش خواب هاپلک«. یی از زبان، مقدم شده استزدایی آشناي برااما  ردیبگبعد از صفت قرار  دیبای فارسطبق قاعده ي زبان 
   ).16ص ، 1380ی،آتش(» آلود

  انهیعامي ها واژه 4-2-4-3
  ).29ص ، 1378ی، خانهمه (» ختیر یم سکوت کتابماز جلد /  کهنهی قالآن روز فروش «
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  .»لَه لَه«، »سربه هوا –تروتازه «، »مچاله«، »میگل-یقال«: 7 گریدي ها نمونه
  جازیا 4-2-4-4
  ی از ساخت صفتقسمتذف ح 4-2-4-4-1
صفت ذوب ). 107ص  ،1384مؤسسه ي فرهنگی هنري آفتاب،(» سازد یم پراکندهرا ذرات ذوب / ی مدام چرخشدر  کهنجا آ«
داده  کالمیشتري به بیجاز ایجاد شود، اخلل  کالمی رواندر معنا و  آنکهی بی از آن حذف شده و قسمت کهاست » ذوب شده«ع درواق
  .است

غبارآلود  خشکي ها مژهو  نیغمگي پلکها ریز ي افق، درپا/ي فراموش رادوردستها که/مارگونیبي الغر اسبهاآن «: مثال 
  .است داکردهیپ فیتخف» ي فراموش شدهدوردستها«صفت ). 259ص ، 1375آتشی، (» ندیپا یم

  
  یانجیم) یاء(حذف 
مانند . شود یم جادیا جازیای در بان انجیم )اءی(، به علت حذف ندیآ یمي مقلوب در ها اضافه شکلي زبان به ها بیترک کهی هنگام

  .بوده است» مهیسراسي  ایرؤ«ل در اص که) 24ص ، 1380ی،آتش(» ایرؤ مهیراسس«
  .»ی امانبي شبهای مستیاه س«، »یر زادهکو«: 8 یگردي ها نمونه

  حذف فعل 4-2-4-4-2
در زبان  شکلبه دو . کند یم کمکی شعر روانی و سادگ، به نکندیی نارساصورت اول زبان را دچار  کهی درصورتحذف فعل 

  .يمعنوي  نهیقرحذف به  -یلفظي  نهیقرحذف به : شود یم آشکار
  یلفظي  نهیقرحذف به 

 کهیی بگذرم ها کوچهاز ) / 30ص ، 1375پور،  نیام صریق(ي شب ها بوتهي بو، با اسي یبو، با بارد یمي تو ها بوسهباران با  !گلبو
 ها کالغ-ریسردسي ها قلهازشجاعان  کنم یم ادي یبازسراز دوستان دوره ي  - دیسپي ها اسي یبوداشته باشد و  کودکانعطر تنِ 

  ).157-149-1386،142ی پور،حق(و زمستان به دنبالشان  روند یم
  يمعنوي  نهیقرحذف به  

) شدند(جانباز  ها ابانیخ) شدند( دیشه ها کوچه –) هستند(ي کاغذ ها عشقو ) هستند(ي کاغذ ها پول) هستند(ي کاغذ ها دستمال
  .)76-63ص  ،1387ي،داوود((

  حروف  فیتخفحذف و  4-2-4-4-3
ی زبان آساني زبان گفتار و مرزهابه  شتریبشعر را  کهاست  جیرای در غزل حتدر زبان شعر معاصر، ) را(ی مفعولحذف عالمت 

  .کندنگرفته شود تا زبان را دشوار و معنا را مهمل  بکارمتن  ازیني شعر و بر اساس  کرهیپدر  دیباالبته . کند یم کینزد
  ).158ص ، 1386ی پور،حق(» ی ماهب )را(ي اپنجره  چیه ی،نیب ینمی چراغ بشبها ) را(ي اخانه  چیه«
  ي حروف لهیوسبه  شهیاندی از قسمتذف ح 4-2-4-4-4
و  کند یم جادیا جازیا، کنند یم فایا دیسپدر زبان شعر  کهي ای دارند اما نقش تازه مشخصي ها نقشی فارسدر زبان » وندیپحروف «

«  نیااست  کردهمطرح ) واو(مبحث را در مورد  نیا» رانیاساختار زبان شعر امروز « کتابدر . کند یم کترینزدشعر را به زبان گفتار 
ي شهیاندیی از قسمتهاشاعر  رسد یمو به نظر  ردیگ یماول شعر قرار  ادر آغاز سطر ی بلکهرا ندارد  وندیپ جادیاامروزه صرفاً نقش ) واو(

» است جازیا )واو(ی نوعي حذف شده ها )واو( نیبنارا، شود یمي حذف شده  شهیاند نیگزیجا) واو(است و  کردها حذف خود ر
  .کنند یم فایا دیسپنقش را در زبان شعر  نیای مختلفاما طبق شواهد حروف ). 139ص ، 1378علی پور،(
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 کهرا  میموهاو / جفت خرما کانگار ی! انه یی،ها چشمچه  اما/شاخه گل کتنها ی/دمیخر یمی گل ،رآبادیامی فروشلگهر روز از 
  ).98ص ، 1385،انیمیکر »يا نشستهآنجا  زنم یم کنار میابروهاي رواز 

ي جمله به هم مرتبط سوي دو معناي دو قسمت از جمله هستند و حتماً  دهندهیوند پاز حروف » واو«و » اما«ی فارسزبان ر در دستو
به » یفروش گل«ی است از جهشي شاعریات ذهنی به هم ندارند؛ ارتباطین حروف، ات قبل و بعد از ین شعر جمالااست اما در 

کند  یمي زبان مطرح  یلهوسی به تأملیچ هگذرد بدون  یمدر ذهنش  را کهیزي چشاعر همان . »ي خودشموها«و » ي معشوقها چشم«
ي مختلف به ها قسمتین بیی معناارتباط  کهافتد  یمین امر اتفاق اي ا گونهي و روزمره؛ اما به عادي شنودهایاري از گفت و بسمانند 
  .شوند یمیجاز در زبان ا، سبب ها حذفین اشود و  یمیده فهمی راحت
بابا (»؟کجا دهیندگرگ باران /او کجا/سر و هزار ساطور کبا ی/صیحري ها قالباز  زدیآو یمي فربه را ها الشه/و قصاب محل «
  .)99ص ، 1379ی،چاه

  
  :تیجه گیرين
ي هفتاد  دههیی و زبان شعر بعد از شاملوي تفاوت زبان شعر  نهیزمگرفت، در  توان یم قیتحق نیااز  کهی جینتا نیتر مهمی از کی
استحکام زبان شاملوگاهی چنان حماسی است که روحِ ستیز . ردیگ یمزبان شعر سپید با فخامت و صالبت زبان شاملو، شکل . است

در تحقیقاتی . ردیگ یمو گاه چنان عاشقانه و فلسفی است که روح مخاطب را به طور کامل در بر  کند یمتقویت گري را در مخاطب 
ي ها یبررسسیاسی بسیار ستوده اند اما طی  -که بزرگان ادبیات در شعر شاملو انجام داده اند استواري زبان او را را در اشعار اجتماعی

شاید شاعر دیگري را . ي اوستها عاشقانهت اوج هنرمندي شاملو، در استواري و ایستادگی زبانِ گف توان یمانجام شده در این تحقیق 
به اوج این قدرت مداري زبان نزدیک » آیدا در آینه«در شعر . نتوانیم بشناسیم که این گونه از عشق با قدرت و فخامت سخن گفته باشد

تا به  دیجو یمکه جاندار غارنشین از آن سود / کند یمرا به شرمی چنان مبدل  ها بوسهشهوانی ترین / به ظرافت شعر/لبانت«: میشو یم
شاید علت این موضوع، ناتوانی . کند یماما شعر سپید بعد از شاملو، به مرور صمیمیت را جانشین این فخامت . »صورت انسان در آید

ي ها صورتم تر آن، میلِ شعر ایران به تازگی و پرداختن به شاعران بعد از شاملو در خلق چنین فضاهایی باشد، اما بی تردید دلیل مه
  .ي هفتاد و بخصوص در اوایل دهه ي هشتاد شدت بیشتري گرفته است دههاین روند حرکتی بعد از . تازه تر است

بانی رو ي تازه تر زها کیتکن، بدیهی است براي خلق شاعرانگی به کنند یمدر فضاي جدید که شاعران فخامت زبان را فراموش 
، نزدیک تر شدن به مخاطب براي ابراز همدردي با او و احساس اشتراك بین شعر و شاعر و مخاطب ها کیتکن، یکی از این آورند یم
ي زبانی و معنایی مخاطب را غافلگیر کند و هیجان نواندیشی و نو  تازهي ساختارهابا ارائه ي  کند یمدیگر اینکه شاعر سعی ؛ و باشد یم

  .در او ایجاد کندباوري را 
  

  پی نوشت
اعث ب شوند، یمی مشهور هستند و با عنوان تلمیح در ادبیات خوانده خاصهاي  یژگیویت و روابا  کهنها آ ی،اسامین ایان ماز -1

و ی است زبانی تداخل نوعتنها  کهدر اینجا آن دسته از اسامی . ي شعر هستند که در این مقاله محال بحث در مورد آن نیستفضاساز
 .شود یمی بررسشود  یمیی زدایی آشناموجب 

همه خانی، -یایی، یک لخته تنفس منرؤیداهللا -یده اشعارگزي، لنگرودشمس  -ها یابانخاز مجموعه شعرهاي مالح  ها نمونهاین -2
 -البرز ي، به وقتباقرعباس -سنگ پلکي، ا ز نجدیژن ب-یدارسپي پسرعمویات معاصر، ادبیده گزی، آتشینه اشعار منوچهر گز

 .ی گزینش شده استقربانعلمهرنوش 
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یایی، اشعاررؤیده گز، خاکسترتدر حضور نقره ي -زیده شعرگ ی،آتشینه اشعار منوچهر گزاین نمونه از مجموعه شعرهاي -3
 .ی گزینش شده استبابا چاهی علیده اشعار گزشاملو،  -در مه شکفتنو  خاكهاي  یهمرثي، لنگرودی شمس تق -ها یهسای چوپان

 .ي داستان نویسی ایرانها مکتببر گرفته از مقاله ي پیش در آمدي بر -4

، گزیده ي ادبیات 380ص مجموعه اشعار قیصر امین پور  -283و  287این نمونه از گزیده اشعار منوچهر آتشی صفحات -5
 .گزینش شده است 71ص معاصر، علیپور 

 .انتخاب شده استشمس لنگرودي،  -ها یابانخاز کتابهاي مالح  ها نمونه-6

کوروش همه خانی، عقل عذابم -، یک لخته تنفس منخاکسترتدر حضور نقره ي -از کتابهاي گزیده شعر ها نمونهاین -7
 .ی پور، گزیبنش شده استعلی مصطف ي سوخته،انگورهاچاهی، باران ا علی باب -دهد یم

ی انتخاب ترابین الدیاء ض-زخمه بر زخم، )ستان هرمزگاني اهنرشاعران جوان حوزه (-نمونه ها از کتابهاي ساده تر از صدا -8
 .شده است

  
  منابع

 دوند، موسی بیدج، یمشعرهایی که در کوچه .1376اپ پنجم،چ ید،مروار هران،ت حمدشاملو،ا درخت و خنجرو خاطره،:یداآ
 .1384هران، تکاء،ت

 .1386یر،صر هران،ت ي،باقرباس ع سنگ، پلکا ز 

 .1379سید علی میرباذل، تهران، تهران،اندوهی که عصاي من است، 

 .1386،تکا هران،ت ی پور،علی مصطف ،ي سوختهانگورهاباران 

 .1386یگر،دی آهنگ ی، تهران،قربانعلبه وقت البرز، مهرنوش 
 .1386،تکا هران،ت ي،نجدیژن ب یدار،سپي پسرعمو

 .1386،تکا هران،ت ي،شکارسررضا  یدحم یست عاشق،ترور

  .1387،تکا هران،ت ي،لنگرودی شمس تقمد حم ها، یهسای چوپان

 .1380،گاهن هران،ت ی،آتشنوچهر م حادثه در بامداد،

 1386اپ نهم،چ مت،س هران،ت ی،عمرانغالمرضا /یارکامیدیان وحی تق ،1 یفارسدستور زبان 

 .1384ي آفتاب،هنر ی،فرهنگؤسسه م ،کرمان ،خاکسترتدر حضور نقره ي 
 1377یام،ق هران،ت عباس مخبر،:ترجمم پیترو،/ویدوسون/ اما سلدنر ،راهنماي نظریه ي ادبی معاصر

 .1386،تکا هران،ت ی،ترابین الدیاء ض ،زخمه بر زخم

 .1380شر مرکز،ن بابک احمدي، تهران، ساختار تأویل متن،

 .1378اپ سوم، چ ، مصطفی علی پور، تهران، فردوس،ساختار زبان شعر امروز

 .1387وره مهر،س تهران، ،)ي استان هرمزگانهنروزه شاعران جوان ح( ساده تر از صدا

 .1385یروزه،ف هران،ت یمیان،کر کاظم ،یر تحول در شعر امروزس

 .1372اپ پنجم، چ نگاه، –مانه ز در مه، احمد شاملو، تهران، شکفتن

 .1391کند، مریم رحمانی، تهران، فصل پنجم،  یمشعرهایت از شال گردنم عبور 

 .1387،تکا هران،ت ی محمد مؤدب،عل یست،نی گلیچ هعطر 

 .1379شر همراه،ن هران،ت ی،بابا چاهی عل دهد، یمعقل عذابم 
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 .1379ید،مروار هران،ت یایی،رؤیداهللا  یده اشعار،گز

 .1381اپ دوم،چ یستان،ن هران،ت یپور،علی مصطف یات معاصر،ادبیده گز

 .1375روارید، چاپ سوم، م گزینه اشعار آتشی، منوچهر آتشی، تهران،

 .1372رسا، چاپ دوم، د چاهی، تهران،ا لی بابع چاهی،ا گزینه اشعار علی باب

 .1375اپ پنجم، چ ید،مروار ي اخوان ثالث، تهران،مهد ینه اشعار،گز

 .1391گزیده آثار شعر جوان کرمانشاه، مریم رحمانی، تهران، فصل پنجم، 

 .1388یلوفر،ن هران،ت یاء موحد،ض ی نور سرد،مشت

 .1386یگر،دهنگ آ هران،ت ي،لنگرودها، شمس  انیابخمالح 

 .1387،تکا هران،ت ي،داوودی عل یارند،بسمردگان 

 .1390مجموعه مقاالت همایش کشوري افسانه، علی اکبر کمالی نهاد، تهران، فرتاب،

 .1379ء واران، جلیل صفر بیگی، تهران، تکا

 .1386،تکا هران،ت ی پور،حقتمام گل سرخ، رحمت ...یا تو

 .1378ی، تهران، تارخ، خانهمه  کوروش، لخته تنفس من یک

ماره ي ش ال چهارم،س احد رود هن،و ی،اسالمانشگاه آزاد د ژوهش نامه ي فرهنگ و ادب،پ ی،پژوهشی علمدو فصل نامه ي 
 .1387هار و تابستان ب ششم،

ال س انشکده ي ادبیات و علوم انسانی تبریز،شریه ي دن کتر قهر مان شیري،د ي داستان نویسی،ها مکتبمقاله ي پیش در آمدي بر 
 .189ماره مسلسل ش ،1382مستان ز ،46
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٢٨٥  

  منوچهر احترامی يبررسی ساختار آثار کودکانه

  1سادات طاهريفاطمه

ي ر 2زهرا د   

  :چکیده

هانس کریستین " 1835پیدایش ادبیات مکتوب و رسمی کودکان به قرن نوزدهم میالدي می رسد که براي اولین بار در سال  
نوشت و بدین ترتیب ادبیات کودك را به عنوان  "قصه براي کودکان "اولین داستان مکتوب کودکانه خود را با عنوان  "اندرسن 

اگرچه بین ادبیات به معناي اعم با ادبیات کودکان تفاوت چندانی وجود ندارد ، اما . حوزه اي مستقل در ادبیات جهان پایه گذاري کرد 
محدودیت تجربه کودکان ، کوتاهی مدت زمان تمرکز و دقت : ف بین امکانات و نیازهاي کودکان و بزرگساالن و عواملی؛ نظیر اختال

از این رو . کودك و عدم درك رویدادهاي مختلف به صورت همزمان تفاوت هایی بین ادبیات کودك و بزرگسال ایجاد ي کند 
ادبیات . هنري اطالق می شود ، که براي کودکان نوشته می شوند و جنبه درسی ندارند ادبیات کودك به تمامی متون علمی،ادبی و 

کودك در زبان فارسی نیز در نوع عامیانه  و شفاهی خود مثل سایر کشورها قدمتی دیرینه دارد ، اما شیوه مکتوب و مرسوم آن درجهان  
منوچهر ". د استقبال شاعران و نویسندگان فارسی زبان قرار گرفت امروز بعد از انقالب مشروطه در ایران آغاز شد و خیلی زود مور

، یکی از موفقترین نویسندگانی است که با مهارت و استادي کامل در این مسیر گام نهاد و با سرافرازي با نوشتن بیش  "احترامی 
دزده و "،  "حسنی نگو یه دسته گل "نظیر داستان شعرهاي وي ؛ .ازپنجاه عنوان کتاب عالی براي کودکان این راه را پشت سرگذاشت 

کودکان سه دهه معاصر ایران را به خود جذب کرده و با موضوع هاي جذاب و شخصیت هاي ... و "گربه من نازنازیه "،  "مرغ فلفلی 
داستان هاي کودکانه این پژوهش قصد دارد ساختار .دوست داشتنی ، زبا ن روان و بیان کودکانه ، ایشان را تحت تاثیر قرار داده است 

طرح ، موضوع ، عمل یا حادثه ، شخصیت ، رفتار و گفتار بررسی کند و ( وي را ،که در قالب شعر بیان شده اند ، از نظر عناصر داستان 
معاصر با تحلیل محتوا و نحوه پرداخت داستان هاي وي به این نتیجه برسد که رمز جاودانگی آثارکودکانه احترامی در میان نویسندگان 

چیست تا شاید مطالعه آن راهگشاي نویسندگان حال و آینده ادبیات کودك فارسی باشد و پهنه ادبیات ما دوباره بتواند شاهد خلق 
  .داستان هایی باشد که براي مدت طوالنی در حافظه کودکان و والدینشان نقش ببندند

.و عناصر داستان منوچهر احترامی، داستان هاي کودکانه ، ساختار  :هاکلید واژه

                                                        
 fatemehtaheri2000@yahoo.com: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان ایمیل  - 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - 2

mailto:fatemehtaheri2000@yahoo.com
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  مقدمه 

از آنجــا کــه اندیشــمندان دوره کــودکی را مرحلــه خطیــري در زنــدگی مــی داننــد ،پــس ادبیــات کــودك کــه بــراي کودکــان و  
کودکــان بـراي پــذیرش یـا رد بســیاري از افکـار، باورهــا    .رشـد و تعامــل ایشـان نوشــته مـی شــود از اهمیـت بســیاري  برخورداراسـت      

  .دارند و عادت ها استعداد بسیار

تعریف ادبیـات کـودك بـا تعریـف ادبیـات بـه معنـاي اعـم تفـاوتی نـدارد ، امـا میـان نیازهـا و امکانـات کودکـان و بزرگسـاالن                 
  :این تفاوت ها عبارتند  از .تفاوت زیادي وجود دارد ،چرا که این نوع ادبیات براي انسانی کم تجربه ایجاد می شود

 .وع ، وسعت و میزان  تجربه محدود بودن تجربه کودکان از نظر ن  -

  .محدود بودن زمان دقت زیرا کودکان نمی توانند از نظرفکري مدت زیادي درامري مثل خواندن دقت کنند   -

 .ناتوان بودن در دریافت رویدادهاي مختلف در یک زمان  -

ــ   ــوان ای ــه ایــن محــدودیت هــا و نیازهــایی کــه کودکــان در ســنین مختلــف دارند،شــاید بت ــات بــا توجــه ب ــف را بــراي ادبی ن تعری
کــودك پــذیرفت کــه ادبیــات کــودك تمــام متــون ادبــی ، علمــی و هنــري را کــه بــراي کودکــان و نوجوانــان و در حــد اســتعداد و   

  ) 89:  1387شعاري نژاد ،.(فهم آن ها گردآوري و تدوین شده اند و جنبه درسی ندارند ،شامل می شود

  :ي کودکان باید چند نکته را در نظر داشت در نوشتن آثار کودکانه و انتخاب کتاب برا

ــف  ــا        )ال ــه ه ــرف بچ ــرفتن آن  از ط ــوجهقرار گ ــورد ت ــودن آن م ــم ب ــل فه ــان و قاب ــه کودک ــوا ب ــودن موضــوع و محت ــوط ب مرب
  .بیشترین اهمیت را دارد

ــا قصــه خــاص کودکــان     ) ب ــد حتم ــدگی کودکــان دور بزن ــل کــه موضــوع اصــلی قصــه اي ،حــول محــور زن ــه ایــن دلی فقــط ب
  . نیست

  .اگر فقط نثر وشیوه  بیان و طرح پرداخت یک قصه ساده و کودك فهم باشد ،آن نوشته خاص کودکان نیست) ج

ــه نیســت    ) د ــود، آن کتــاب کودکان ــه صــرف آنکــه شــکل ظــاهري و قطــع ونقاشــی هــاي یــک کتــاب کودکانــه ب رهگــذر، (".ب
1366  :41(  

ــا عبارتنــد از  هرداســتان داراي عناصــر وقســمت هــاي مختلفــی اســت کــه مهــم تــرین   ــه ،  :آنه ــا حادث طــرح ، موضــوع ، عمــل ی
  .شخصیت ، رفتار،گفتار، زمان و مکان 

سـاختار ، شـیوه   .ساختار داستان  نیز بـا عناصـر آن مـرتبط اسـت زیـرا هـیچ عنصـري بـه تنهـایی نمـی توانـد سـازنده داسـتان باشـد              
ــی اســت    ــر ادب ــی و اجــزاء ســازنده اث ــین عناصــر ادب ــتن    ســاختار داســتان. اتصــال ب ــه ،م ــوع پرداخــت آن کــه شــامل مقدم ــی ن ؛ یعن

ــانی مــی شــود  ســاختار ، منتخبــی از حــوادث زنــدگی شخصــیت هاســت کــه درنظمــی  .،موضــوع ،حــوادث ،اوج ، فــرود و نتیجــه پای
ــان کننــد  درایــن ) ذیــل واژه :  1387داد ، . ( بامعنــا قــرار گرفتــه انــد تــاعواطف خاصــی را برانگیزنــد و نگــاه خاصــی را بــه زنــدگی بی

ــه   ــژوهش ســعی شــده داســتان هــاي کودکان ــردازي مطالعــه شــود   "منــوچهراحترامی"پ ــوا و ســبک داســتان پ ازلحــاظ ســاختار و محت
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ــد           ــز بتوانن ــودك نی ــندگان ک ــاید  دیگرنویس ــا ش ــفکند  ت ــده کش ــار ش ــن آث ــدگاري ای ــتگی و مان ــب برجس ــه موج ــاتی را  ک و نک
  .ندمسیرترقی وسبکی که احترامی مبتکر آن بوده است ، ادامه ده

  

  شناخت منو چهر احترامی 

در مـدارس مـروي و دارالفنـون و دانشـکده حقـوق تهـران       . در تهران متولد شد1320تیرماه سال 16در ) پورنگ(منوچهراحترامی "
اله پسـرخ .م: برخی از اسامی مستعار او عبارتند از .آغازکرد "توفیق "با روزنامه 1337او طنزنویسی حرفه اي خود را ازسال . درس خواند

بـراي  . شـد   "توفیـق  "احترامی از هفده سالگی عضو هیئت تحریریه مجلـه  ) 50:گل آقا 119صابري فومنی ، ماهنامه ("اینکاره .الف  –
گذان زندگی به سبب مرگ پدرس در و پنجره می ساخت و آهنگري هم می کرد پس از دیپلم تمام وقت در روزنامـه توفیـق بـه کـار     

او از قدیمی ترین ومعـروف  .حقوق دانشگاه تهران رشته حقوق خواند و درسازمان آمار ایران شاغل بود سپس در دانشکده. مشغول شد 
ترین نویسندگان ادبیات کودك و نوجوان است که آثارکودکانه او از دهه ي شصت تا کنون ، با مجموع تیراژ چندمیلیونی هم چنان از 

 .محبوب ترین کتاب هاي کودکان ایران به شمار می رود

گربـه ي مـن نازنازیـه همـش بـه      "،  "دزده و مـرغ فلفلـی   "، "حسنی نگو یه دسته گـل  ": معروف ترین آثار کودکانه او عبارتند از 
 "حسنی و گرگ ناقال "،  "کرم ابریشم "، "خرس و کوزه ي عسل "، "،حسنی ما یه بره داشت  "خروس نگو یه ساعت "، "فکربازیه  

دویـدم و  "، "،فیـل اومـد آب بخـوره    "مهمـان هـاي ناخوانـده    "،  "،ده تا جوجه رفتن تو کوچه  "ده موش دم بری"، "موش موشی  "، 
،  "بچـه هـا مـنم بـازي      "،  "عروسی خاله سوسکه و آقا موشـه  "،  "حسن کچل و سه بزغاله "،  "حسنی باباش یه باغ داره  "،  "دویدم 

  . "سلیمان بابا سلیمان "و  "مثل کنه چسبیدن "،  "کی بود کی بود رفت زیرمیز؟"

از دیگر آثار  "پژوهشی درطنز در ادبیات تعزیه "و  "جامع الحکایات "احترامی هم چنین از طنزپردازان پیشکسوت ایران است که 
هم چنین  مدرس و پژوهشگري  قوي  و داور بسیاري از جشـنواره هـاي طنـز و    . او با رادیو ،تلویزیون و سینما همکاري داشت. اوست 

از جمله کاریکاتوریست هاي مطرح قدیمی ،تصـویرگري آثـار کودکانـه او     "غالمعلی لطیفی "دوست و همکارقدیمی او .دکان بودکو
وي در وصـف  .لطیفی با طراحی هاي شاد و طنزآمیز شخصیت ها، به ماندگاري آثارکودکانه احترامی افـزوده اسـت   .را برعهده داشت 

من طی .درمجله توفیق با هم آشنا شدیم و شش سال را هم دریک اتاق سپري کردیم1337سال  من و احترامی در":احترامی گفته است 
هـر دو از  .سال کار بااو ،از وي جدا نبوده ام و دراین مدت کارهاي مختلفی اعم از روزنامه نگاري و کتاب کودك انجـام  داده ایـم  40

وقتـی دیـدیم کتـاب هـا     .می گفت و من هم نقاشی می کشیدم  سر بی کاري دست به کار کتاب کودك شدیم که احترامی شعر آن را
گـل  "انتشـار  "کیـومر صـابري   "پس از آنکه )  28: 1387محمدزاده ،( ".محبوبیت یافته ، فهمیدیم که این موفقیت تصادفی نبوده است 

مناعـت طبـع و آزادگـی داشـت بـه      به سـبب  . آقا را آغازکرد ،احترامی به پیوست و هجده سال یعنی تا زمان مرگش به آن وفادار ماند 
درسـن   1387بهمـن  22تـا اینکـه  در   )  17: 1387مهـدي نـژاد ،   .( صورت مستقیم و غیر مستقیم افـراد زیـادي را تحـت تـاثیر قـرار داد      

  .سالگی درتهران  به علت عارضه قلبی براي همیشه چهره در نقاب خاك کشید67

  
  ویژگی هاي سبکی منوچهر احترامی 

  )کودك(مخاطب شناخت کامل .1
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چون ازنظرساختاري بین ادبیات کودك و بزرگسال تفاوت چندانی نیست وهر دو گونه با جوهر ادبی خلق می شوند و تنها تفـاوت  
اما برشاعر واجب است ازطبـع ممـدوح آگـاه بـودن و بدانسـتن کـه وي را چـه         ":در مخاطبان آنهاست چنانکه عنصرالمعالی می نویسد 

احترامی نیزکه با اندیشه و زبان کودك آشنا بود و توجـه داشـت کـه کودکـان از لحـاظ ظرفیـت       ) 191: 1345ه،قابوسنام( ".خوش آید
پذیرش هاي روانی در چه سنی هستند ، اگرمی خواست با بیان پیچیده و دشوار ، داستانی بنویسد،هرگز با دنیاي عاطفه و ذهـن حسـاس   

 .کودکان همسو نمی شد

او خـود را آن قـدر   .آگاه بود و همین آگاهی موجب خلق آثارماندگار او درحوزه ادبیات کودك شد احترامی از نیازهاي کودکان
توجـه بـه ویژگـی هـاي مخاطـب کـودك و       .کوچک می کند که به دنیاي کودك دست می یابد و مسائل را از دید او مطرح می کند

ودکان از مهم ترین دغدغه هـاي او درپـرداختن داسـتان    نوجوان در ژرف ساخت و رو ساخت و پرداختن به نیازهاي واقعی و حقیقی ک
گوینده باید مخاطب را شناسد و در حد ذوقیـات و دریافـت او    "ازآنجا که یکی از اصول سخنوري و بالغت این است که .هایش است
خاصـی بیـان مـی    احترامی دقیقا درحد ذوق و دریافت کودك سخن مـی گویـد و آن را بـا شـیرینی     )43: 1386شمیسا ،(".سخن بگوید

او آن قدر با روحیه لطیف کودك همراه است که هرگز موضوعات دردناکی مانند مرگ را درهـیچ یـک از آثـارخودمطرح نمـی     .کند
نه تنها موضوع ،بلکه یک واژه دردناك هم درآثار او دیده نمی شود،چون به خوبی می داند روان حساس کـودك را مـی آزارد،   .کند 
باید در کودك شادي ایجاد کند و پایان خوشآیند و مسرت انگیزي داشته باشـد و هرگـز او را بـه سـوي بـدبینی      داستان کودکانه "زیرا 

ازین رو قهرمان کتاب کودك نباید بمیرد یا مغلوب شـود و یـا مرتکـب اشـتباهات جبـران      .،نومیدي ،افسردگی و عصبانیت سوق ندهد
می شود و خود را به جاي او می گذارد ،بنابراین حاضر نیست شکست و مـرگ   ناپذیري شود،زیرا کودك به قهرمان داستان عالقه مند

  )178: 1387شعاري نژاد ، (".و خطاي جبران ناپذیر خود را به چشم ببیند

حسـنی نگـو یـه    "مـثال در  . احترامی از روان شناسی کودکان بسیارمطلع و با آن مانوس بود و کودك ایرانی را خوب مـی شـناخت  
  مطالعـات ! بـازي بـی بـازي    : کسی با حسنی به خاطرکثیف بودن بازي نمی کند ،مساله روان شناختی را مطرح می کندوقتی "دسته گل 

  رویارویی با زندگی ودوران  براي  تمرینی مطمئن  ، بلکه سرگرمی نیست  تنها براي کودکان   بازي  که  است  داده  نشان  مدرن شناختی  روان
بـراي    کـودك گـاهی  . بزنـد   دسـت   آن  تواند بـه  می  کودك   که  است  کاري  ودلخواهترین  و طبیعی ترین  ترین بازي مناسب.   است  بلوغ

دهد  می   ها نشان این.خود می نشاند  آزارد و یا سر جاي دیگر رامی   کودکان  می اندازد و حتی  و زاري راه  ، گریه  ابزار آن  و تأمین  بازي 
. بیند، و احترامی با این شناخت ، حسنی را از بهترین لذتش محروم می کند تا تمیز بشود می   و لذت  آرامش در بازي نوعی  کودك  که

او مـی  .احترامی درنوشتن داستان هایش به سن و شرایط زندگی ،توانمندي ها ،فرهنگ حاکم ،محیط و نیازها ي کودکان می اندیشـید  
  .ذهن کودك می کارد، فردا بارور می شود دانست بذري که امروز با هرداستان یا شعر در

  

  سادگی طرح داستان .2

یت و روابط علّی و معلولی است  و )  176:  1387شمیسـا،  ( طرح در اصطالح داستان نویسی  به عنوان نقل حوادث با تکیه بر موجبی
:  1364ایرانـی ، .(استان منتهی مـی شـود  زنجیره اي ازحوادث مرتبط و به هم پیوسته اي است که در کشاکش نیروهاي مخالف به اوج د

در واقع این طرح داستان است که می تواند با ترکیب و چینش هاي متفاوت  سلسله حوادث شکل هاي گوناگون روایت را براي ) 164
بزرگسـاالن ممکـن اسـت    . پس طرح درست براي قصه هاي کودکان طرحی است کـه پـر از تحـرك و هیجـان باشـد     .داستان رقم بزند

تان هایی را که مطلقا حدیث نفس هستند و تفکرات فلسفی قهرمان صفحات بسیاري از کتاب را پرکـرده اسـت ،بپسـندند ، ولـی بـا      داس
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کودك از قصه اي خوشـش مـی آیـد کـه معمـایی در آن      .قاطعیت می توان گفت که هیچ کودکی از چنین قصه اي خوشش نمی آید
کـودك دوسـت دارد کـه    .میان برداشته شود و هدفی که باید به آن دست پیدا کـرد   مطرح است که باید حل شود و مشکلی که باید از

صفحه به صفحه قهرمان قصه را دنبال کند تا دریابد که آن قهرمان از چه راهی معما را حل می کند یا مشکل را از میـان بـر مـی دارد و    
نسجم ،داراي تعلیق مناسب ،ریتم و ضرباهنگ وآغازوپایـان  طرح باید کامل ،تازه ،م)21: ،جلد سوم  1360وزیري ،(به هدفش می رسد 

همان طور که نقشه مسافرت را می توان واضح تر و بـا مقیـاس   .رابطه طرح داستان با خود داستان مانند رابطه نقشه با مسافرت است .باشد
در طرح )31: 1387پراین ، .(کاغذ آورد بزرگ تري ترسیم کرد ،طرح داستان را نیز می توان با شرح و تفصیل کمتر یا بیشتري بر روي

طرح ،چارچوب و قالب اولیه اثراست که با حذف کـردن و اختصـارمطالب اضـافی    .داستان فقط باید حوادثی بیایند که با هم ربط دارند
آن هـا باعـث   باقی می ماند و پایه و اساس داستان است ،به طوري که نکات کلیدي و اساسی داستان را شامل می شود و حذف یکی از 

طرح ،خطوط اصلی یک داستان را نشان می دهد و طبیعی است که شامل عمل ،حادثه ، گفتگو ،زمـان ،مکـان   .نقض درداستان می شود
 )49: 1381عبداللهیان ،.(و شخصیت به طورمختصر باشد

نده هرگز با نویسنده نامنظم خوان.داستان هاي احترامی طرح مشخص و منسجمی دارند و نویسنده می داند که چه می خواهد بگوید
احترامی طرح و سوژه داستان را با اندیشـه طنزگونـه خـویش انتخـاب     .و یا بازاري نویس روبه رو نیست که طبق خواسته ناشر پیش برود

طـرح داسـتان هـاي او همیشـه     .گروه سنی مخاطب ، کودکان و نوباوگان هستند و همه چیز سر جـاي خـود اسـت   .می کرد و می نوشت
است و سرانجام حوادث و ماجراها را براي مخاطب روشن می کند، به گونه اي که خواننده داستان را در ذهـن خـود کامـل مـی     کامل 

  :یابد 

  توي ده شلمرود "

  )16: 1368احترامی ،("حسنی دیگه تنها نبود 

  توي اتاق فلفلی "یا 

  کنار رختخواب پیچ 

  یه پیله باقی مونده بود 

  )16:  1371همو ،( ".دیگر هیچ 

شگفت انگیزي داستان از روي غیرمنتظره بودن حوادث آن مشخص می شود و با .هم چنین طرح داستان هاي او شگفت انگیز است
اگرمخاطب بداند بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد ، دیگر شـک و انتظـار در داسـتان وجـود نـدارد و تـا       .شک و انتظار رابطه تنگاتنگ دارد

پـراین ،  .(ند بعدا چه اتفاقی می افتد ، آنچه در داستان روي می دهد ، غافلگیرکننده و شگفت آور خواهد بودزمانی که خواننده نمی دا
1387 :37(  

خـرس و کـوزه   "در.زیرا مخاطب نمی تواند بقیه داستان را حدس بزند.در داستان هاي احترامی با طرح شگفت انگیزروبه رو هستیم
و با شخصیت هاي مختلف روبه روست ،اما تا داستان تمام نشده نمـی تـوان دربـاره عاقبـت     ،خرس هم چنان در حال فرار است  "عسل 

نمی توان حدس زد در کجا فلفلی دزد  "دزده و مرغ فلفلی "داستان حدسی زد که کوزه عسل عاقبت نصیب چه کسی می شود ؟ یا در 
  را دستگیر می کند و یا اصال دزد را می یابد یا نه ؟ 
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  ایه داستان ها همراه با تنوع موضوعی آنها سادگی درونم.3

خط یا رشته اي که در خالل اثر کشیده می شود و وضـعیت و  .فکراصلی و مسلط بر هر اثر است  ،)  Them( درونمایه یا مضمون 
اند کـه نویسـنده در    به بیانی دیگر درونمایه را به عنوان فکر و اندیشه حاکمی تعریف کرده.موقعیت هاي داستان را به هم پیوند می دهد

 ".به همین جهت است که می گویند درونمایه هر اثري جهت فکري و ادراکـی نویسـنده اش را نشـان مـی دهـد     .داستان اعمال می کند
از این رو نویسنده می تواند زنـدگی را  .پس درونمایه جهت گیري نویسنده را نسبت به موضوع نشان می دهد) 174: 1379میرصادقی ، (

اصوال درونمایه ،آنچـه هسـت بـه صـورت آشـکار و      .ا ، پوچ ،بامعنا ،هدفمند ،بی هدف ،یاس آور یا امیدوارکننده نشان دهدزشت ، زیب
مستقیم در داستان دیده نمی شود و خواننده آن را از اعمال و رفتار شخصیت ها  و حوادث ،به طور شخصی دریافـت ،درك و اسـتنباط   

  .می کند

اندرزنامه ها ، راهنماي اخالق محسـوب مـی شـده    . رامی ، جنبه هاي اخالقی و آموزشی واندرزي است درونمایه آثار کودکانه احت
اند و دستورهاي اخالقی را شامل می شده اند  که تعدادي از آنها تنها ویژه کودکان و نوجوانان بوده اند و به عنوان کتاب درسی ایشان 

ادبیـات  ) 172: ، جلـداول  1380محمـدي ، . (ادبیـات رسـمی ایـران قبـل از اسـالم اسـت       ادبیات اندرزي ،گونه اي از.به کار می رفته اند
مشـهورترین وقـدیمیترین مـتن    .اندرزي فراتر از اندرزنامه هاست و در آموزش ارزش ها به کودکان نقش گسترده تـر و عمیقتـري دارد  

اي احترامی ،مناسب ،قابل درك وفهم ،درحیطـه نیازهـا   درونمایه هاي کودکانه ه.نصراله منشی است  "کلیله و دمنه "اندرزهاي فارسی 
و مسائل کودکان است ،به گونه اي کـه در ژرف سـاخت داسـتان هـا سـاخته شـده انـد و درك و دریافـت شـان بـراي کـودك میسـر             

زنـدگی دارد و   او فکر و اندیشه معینی درباره. موضوعاتی که احترامی برمی گزیند درعین سادگی و معمولی بودن ،متنوع هستند .است
او بـا گسـترش دادن تخیـل    .موضوعات انتخابی او مربوط به زندگی و احساس کودکـان اسـت   .احساس او با این اندیشه درارتباط است

درقصـه هـاي کودکـان بایـد موضـوعاتی ازقبیـل       .کودك ،تجربه هاي بسیاري را براي او فراهم می آورد و خالقیتش را برمـی انگیـزد   
همچنین مسائلی را بیان کرد که شـاید در ظـاهر بـه    .ندگی شان را مطرح کرد که به زندگی آنان مربوط می شودشناخت خود و محیط ز

  )32و31: 1366رهگذر ،. (کار کودکان نیاید ،اما دانستن و آگاهی یافتن ازآن موضوع براي زندگی آینده آنان مفید باشد

طرح هاي او هرگـز تکـراري و کلیشـه اي نیسـت و     .ان پردازي استتنوع موضوعی احترامی ناشی از طرح هاي تازه او جهت داست
زیرا هر قصه اي که ساختار و چارچوب خود را بدون هـیچ دخـل وتصـرف از قصـه هـاي      .همین از موارد ماندگاري آثار او شده است 

نده باشد تا براحتی بتوانـد پایـان   دیگر گرفته باشد ، از ابتدا محکوم به شکست است ،زیرا کافی ست خواننده ، آن داستان اصلی را خوا
  )45:همان (این قصه را حدس بزند و در نتیجه ،دیگروقت خود را براي خواندن آن صرف نکند

  طرح و درونمایه ، که آن را موضوع و مضمون هم معنی کرده اند ، درداستان کودك ازدیدگاه مخاطب شناسی کودك حاصل

 .ادبیات کودك را طرح داستان مشخص ومعین می کندمی شود، زیرا رابطه شناخت مخاطب کودك و  

  :درجدول زیر موضوع و درونمایه هشت اثرمعروف و خالقانه او مشاهده می شود

  درونمایه  موضوع  نام اثر
  اخالقی  دراهمیت نظافت و تمیزي  حسنی نگویه دسته گل
  آموزشی  آشنایی باشهرهاي ایران  دزده و مرغ فلفلی
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  خروس نگو یه ساعت
  وقت اهمیت

  اخالقی  هرکسی رابهرکاري ساختند

  آموزشی  آشنایی با تولیدلباس پشمی  حسنی ما یه بره داشت
  آموزشی  آشنایی با تبدیل شدن کرم ابریشم به پروانه  کرم ابریشم

  اخالقی  درعاقبت دزدي و دستبردبه مال مردم  خرس وکوزه عسل
  اخالقی  اهمیت باهم بودن و شجاعت  حسنی وگرگ ناقال

  اخالقی  مقایسه اخالق خوب وبد  من نازنازیه گربه
  ورود بی مقدمه در داستان . 4

او برخالف دیگر نویسندگان آثارکودکانه به توضیح و مقدمه سازي نمی پردازد .احترامی شیوه خاصی درشروع داستان هایش دارد
بـراي همـین در   .حوصـله مخاطـب را سـر مـی بـرد     او می داند که زیاده گویی و توضیحات اضافه ،.و بدون مقدمه وارد داستان می شود

  :داستان هایش هیچ مقدمه اي نیست و از همان بیت اول ، وارد داستان می شود 

 )1:  1374احترامی ،("خرسه یه کوزه عسل دید،کوزه عسلو برداشت و دوید " 

تمام این هـا  .را کوزه را برداشت دیگر توضیح نمی دهد که خرس چه جانوري است و چند سال دارد و قیافه اش چگونه است و چ
  .را به عهده ذهن کودك می گذارد که در خالل داستان خودش  کند

 :نحوه ورود شخصیت ها نیز بدون مقدمه است و خواننده همان اول متوجه شخصیت اصلی می شود

  ) 1:  1375همو ،("حسنی ما یه بره داشت ،بره شو خیلی دوست می داشت "

  )1: 1368همو ، ("نی تک و تنها بود توي ده شلمرود ،حس"یا

 توي ده شلمرود ،فلفلی مرغش تک بود "یا 

  )1: 1381همو ،("یه ده بود و یه فلفلی ،یه مرغ زرد کاکلی 

مثـل دانـگ   .چیزي که توجه را جلب می کند و بعد وارد قصه مـی شـود   .قصه هاي احترامی مانند موسیقی یک پیش درآمد دارند 
او  .که مفهومی ندارند و صرفا پیش درآمد داستان هستند "جمجمک برگ خزون "یا  "اتل متل توتوله "مثال دونگ دنگ فرنگی ها یا 

  .با این روش حواس مخاطب را جمع می کند، و بعد بالفاصله وارد فضاي داستان می شود

  کوتاه گویی . 5

 :ر استهمان گونه که داستان ها بدون مقدمه هستند ، پایان آن ها هم کوتاه و مختص

  توي ده شلمرود "

  )16: 1368همو ،("حسنی دیگه تنها نبود 
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" نکتـه  "در البه الي داستان ها هم ابیـاتی کوتـاه دارد کـه بـا کمتـرین کلمـات ،بیشـترین بـارمفهومی را مـی رسـاندکه بـه مفهـوم             

)Epigram  (الم کوتاه و پرمعنایی است کـه  نکته در لغت به معنی سخن لطیف و نغز آمده است و در اصطالح ادبی ک".نزدیک است
  )233: 1377میرصادقی ،( ".ظرافتی دربیان و مضمون بکري درفکر داشته باشد 

  ریسید و تابید و کالف کرد "

  شست و تمیز و صاف کرد 

  منظم و مرتب 

  )13: 1375احترامی ،("پیچید توي چادرشب 

  یا

  من و بابام و دایی و عموم "

  ) 7: 1368همو ،("هفته اي سه بار می ریم حموم 

او از خصیصه .احترامی به دلیل تجاربی که درنمایشنامه نویسی رادیویی داشت ، به ظرافت ها و قابلیت هاي گفتار تسلط کامل دارد 
  .کوتاه گویی در عنصرگفتگو نیزبهره می جوید و از کالم هاي شکسته و مخابره اي استفاده می کند

  :سب با روحیات و سن و سال و طبقه اجتماعی خودسخن می گویندشخصیت ها ي داستان هاي احترامی متنا 

  االغه چرا یورتمه می ري ؟  -"

 "دارم می رم بار بیارم ، دیرم شده عجله دارم  - 

  تو اردکی یا غازي ؟ -"یا 

  من غاز خوش زبانم -

  میاي بریم به بازي؟-

  )10-11: 1368همو ،("!نه جانم -

  استفاده از متل و ضرب المثل . 6

ثل ، فشرده افکار هر قـومی  .بزرگترین سرمایه ادب فارسی ضرب المثل هاست که تمام حکمت ها و دانش هاي بشري رادربردارد  م
زبان مثـل هـا برگرفتـه از زبـان     .زبان ضرب المثل ها ساده و صمیمی و بی تکلف  و زبان طبیعی مردم است )143:  1374همایی،. (است 

  .و به دور از نفوذ و تاثیر واژگان بیگانه است،با تمام ظرافت ها و شیرینی خود پاك و شفاف مردم است ،خالص 

: در مثل چهاربرجستگی وجود دارد ،که در سایر انواع کالم با هم یافت نمی شـود و آن چهـار عبارتنـد از    : ابراهیم نظام می نویسد 
. بالغـت سـخن اسـت کـه بـاالتراز آن قابـل تصـور نیسـت         اختصار لفظ ،وضوح معنی ،حسن تشبیه ، لطافت کنایه و این آخرین درجـه 
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در حوزه ادب رسمی و مکتوب ،آن جا که شـاعر خـود   .هر مثل و متلی نقطه اتصال فرهنگ عوام و خواص است )  18: 1381بهمنیار ،(
  .گیرد را به زبان و فرهنگ مردم نزدیک می کند ،وقتی است که از مثل هاي همان مردم ،در قالب ارسال مثل بهره می

احترامی از مثل ها و متل ها و گاه اشعار معروف یا تکیه کالم هاي عامیانه به موقـع و بـه زیبـایی اسـتفاده مـی کنـد و مطلـب مـورد         
  :نظرخود را در ذهن کودکان می گنجاند

  چطوري مشتی فلفلی "

  تنها میاي تنها میري 

  )17: 1381احترامی ،("بگو ببینم کجا می ري ؟

  و سرتاسرش باغ هل"

 )همان ("هلوهلو برو تو گلو 

  :و در جایی دیگر 

  حلواي تن تنانی "

  )20:همان ("تانخوري ندانی 

  چه انگوري چه انگوري "

 )24: همان ("مثل چراغ زنبوري 

  :همچنین 

  دنیا  رو آب برده   "

 ) 3: همان ( حسنی رو خواب برده 

  :و نیز 

  نه آشنا نه کس دارم "

  )11:ن هما(نه راه پیش و پس دارم 

  

  استفاده از ترانه و فولکلور و  ادبیات عامه  و سادگی زبان. 7

هـاي عامیانـه بخشـی از ادبیـات      است ، اشعار،ترانه ها، بازي ها و قصـه ) گفتاري (مهم ترین جلوه ادبیات کودکان ،ادبیات فولکلور 
ردمـی و یـا فرهنـگ عامـه اسـت کـه معـادل آن همـان         روند و ادبیات عامیانـه نیـز بـه نوبـه خـود، بخشـی از دانـش م        عامیانه به شمار می
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همچنان که فولکلور و فرهنگ عامه، سرآغاز پیدایش همه هنرهاست ، آغازگر ادبیـات و بـویژه ادبیـات کودکـان نیـز      . است »فولکلور«
عاشقانه و اسـطوره هـا    الالیی ها ،مثل ها ،ترانه هاي کودکان ،بازي ها، افسانه هاي خردساالن ،داستان هاي ماجرایی و حماسی و.هست

این مجموعـه کـه   .که همه زاییده تخیل و تفکر مردم اعصارمختلف هستند،بنیاد و اساس ادبیات کودکان و نوجوانان راتشکیل می دهند
 درطی زمانی بسیار طوالنی، سینه به سینه به نسل هاي بعدي منتقل شده است و می شود ،اثر روانی و تربیتی عمیقی بر کودك و نوجوان

بنابراین اگربگوییم سرچشمه ادبیات کودکان فولکلور و فرهنگ عامه است  وقدمت آن  به دیرینگـی زنـدگی بشـر بـر     .باقی می گذارد
  )112-113: 1387شعاري نژاد، (".روي زمین است ، خالف نگفته ایم

او از بازي ها .ق آثارکودکانه اش برسداحترامی با چند دهه تحقیق در ادبیات شفاهی و کتبی عامه ،توانست به ساختار جذابی در خل
  :،ترانه هاي عامه  و دعا درروایت قصه هایش بهره می جوید، براي مثال 

  بارون میاد ،جرجرجر"

  )2: 1381احترامی ،( "روي زمین ،تر تر تر 

  :همچنین مانند دعایی که مادردرحق فرزندش می کند

  باباش بهش نیگا می کرد "

  دود چپق هوا می کرد 

  : ش می گفت ننه 

 ننه حسنی، ماشااله 

  )16: 1375همو ،("چش نخوري ایشااله 

 :مثال براي استفاده از بازي ها

  گرگم و گله می برم "

  می شینم و لف لف می خورم 

  چوپون دارم نمی ذارم -

  )12: 1381همو،( "من از چوپون زرنگ ترم 

  هرجا برم قال مقاله "ویا 

  باید برم خونه ي خاله 

  له کدوم وره ؟خونه ي خا

  )16:همان ("نه این وره ،نه اون وره 
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او توانسته زبان را به حد اعالي سادگی همراه با .زبانی که  احترامی براي نوشتن به کار می گیرد ،یکی از دالیل استقبال آثار اوست
لف منظور خـود را بـه کودکـان برسـاند و     احترامی با این زبان سلیس ،عامیانه و محاوره اي توانست به شیوه هاي مخت.بیان هنري برساند

  .هیچ نگرانی هم بابت برداشت دیگران نداشته باشد ،چرا که خود مردم در آن اثرحضور دارند 

  

  استفاده از حیوانات . 8

یکی ازروش هاي زیرکانه بیان مقصود به صورت غیرمستقیم این است که داستان از زبان حیوانـات نوشـته شـود و شخصـیت هـاي      
ن حیوانات باشند این شیوه ، روش خوبی براي بیان کردن مطالب بسیاري است که نمی توان درباره انسان ها به صورت آشـکار  اصلی آ

  .جورج اورول از این گونه اند "مزرعه حیوانات "عبید زاکانی و  "موش و گربه "،  "کلیله و دمنه ". و علنی بیان کرد

در اصـل ایـن انسـان هـا     . تمام شخصیت هاي خود را از حیوانات انتخاب کرده است "خروس نگو یه ساعت "احترامی در داستان  
او از حیوانـات در  . هستند که از زبان حیوانات حرف می زنند و همین فرصت مناسبی به نویسنده می دهد تا ازاجتماع و افراد انتقاد کند

کودکـان ایـن   .هایش حیوانات در کنـار انسـان حضـور دارنـد     دیگر داستان هایش هم استفاده می کند و می توان گفت درهمه داستان 
احترامی ازاین عالقـه کودکـان بخـوبی    .ترکیب را بسیار دوست دارند و با لذت به قصه انسان و حیوان یا قصه حیوانات گوش می دهند

  .آگاه است

استفاده ازحیوانات درقالب داستان ،یکـی از راه   تشبیه به حیوانات یا.هم،  با انواع گربه ها سرو کار داریم "گربه ي من نازنازیه "در 
احترامی با این سبک ویژگی هاي  اخالقی ناپسند انسان هـا را بـا تشـبیه حیـوانی کـه بـه آن       .هاي ایجاد شوخ طبعی و طنز و انتقاد است

  .صفت معروف است ،نشان می دهد

  :صفات بدي مثل بدجنسی گرگ  وسربه هوایی بره -

  گرگ بال بیداره  

  دنبال شکاره به 

ه  می گرده توي در  

  )2: 1381احترامی ،(به دنبال یه برّه  

  :تنبلی یا غرغرو بودن گربه  -

  گربه ي مصطفی بالست 

  بهانه گیر و بد اداست 

  راه می ره و غر می زنه 

 ) 5: همان(می خوره و نق نق می زنه 
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  :و همچنین 

  گربه ي مهدي تنبله 

  تنبل دست اوله 

  خره مشغول خواب و خر

  ) 7: همان (ازجا تکون نمی خوره 

  یا 

  :کودن بودن خرس -

کودن بودن و حماقت خرس مانند تن پروري خـوك و مکـاري روبـاه از صـفاتی اسـت کـه ماننـد برچسـبی بـرآدم زده مـی شـود            
  .به نام خواندن اشخاص با برچسب هاي حیوانات در بین هجاگویان معمول بوده است) 20: 1384جوادي  ،.(

وقتی خرس با کوزه عسلی کـه پیـدا کـرده از دسـت     .به زیبایی نشان می دهد "خرس و کوزه عسل "می حماقت خرس را در احترا
  :زنبورها به درخت پناه می برد، به این فکر نمی کند که سرانجام به نیش زنبورهادچار می شود

  هی آقا خرسه جلز و ولز "

  زنبورا به دورش وز و وز 

  ، فرار کرد و رفت ، باالي درخت کوزه عسل ، درزیر بغل 

  ) 13:  1374احترامی ،("هی نیشش زدند،هی نیشش زدند 

 

  استفاده از طنز و فکاهه . 9

شوخ طبعی و شیرین زبانی ازموثرترین قالب هاي هنري است و به علت شیرینی و جاذبه هاي خاص خود با اکثـر روان هـا سـازگار    
درادبیات نوشتن چیزي فکاهی ،دشوارتر و ظریـف تـر از جـدي نویسـی اسـت      .صاص می دهدمی افتد و مخاطبان زیادي را به خود اخت

  .درك طنز و لطیفه بیشتر هوش انسان را به چالش و رویارویی می طلبد تا قلب و احساس او را .

 )5: همان (" یک آقاي میانه سال ، با یک تکه نون ، یه لیوان چایی ، یه قالب کره ، دید داره میاد"

! و تازه محتاج یک قاشق عسل خرس قصه هـم هسـت   ! قوت و غذاي یک مرد میان سال معمولی و کارمند ازین بیشتر نیست  یعنی
همین کودن نمایی خرس کوزه عسل هـم یکـی از شـگردهاي ایجـاد     !تصویر هم فکاهی است و مرد مذکور پابرهنه نشان داده می شود 

 .طنزاست
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مثال وقتی حیوانات به خـاطر تنبلـی خـود حاضرنیستندصـبح زود ازخـواب      .ی وجودداردهم طنز ظریف "خروس نگو یه ساعت "در 
 ":بیدارشوند ، شورا می گیرند و هریک نظري می دهند و خروس را مقصر می دانند و ازکاربی کارمی کنند و آخرسرباهم مـی گوینـد  

  )10: 1379همو ،("! ما همه خوش زبونیم ، بهتر ازتو می خونیم ! باشه  برنگرد 

این موضوعی است که درهمه جوامع انسانی حضوردارد و احترامی آن را به طنز حیوانات کشیده است تا بتواند این واقعـه را بـراي   
  .کودکان بیان کند و آن را درلفافه مذمت کند

فلفلی بایه کـوزه آب  .از شگرد بزرگ نمایی و اغراق براي ایجاد فضاي طنزآمیز استفاده می کند "دزده و مرغ فلفلی "احترامی در 
و یه سفره نون ،بدون هیچ پولی براي یافتن مرغ کاکلی همه ایران را در سی و دوصفحه می بیند و می گردد و سوغاتی هم مـی خـرد و   

 !دزد را هم دستگیرمی کند و به ده شلمرود برمی گردد

  :،کره االغ به حسنی می گوید "حسنی نگو یه دسته گل "در 

  کاري اگه نداري "

  )13: 1368همو ،("!بریم االغ سواري 

این که شخص کره االغ ،سواري دادن خودش را بیان می کند،با سادگی به بیان شده و کودکان این طنز را می فهمنـد و لـذت مـی    
  .برند

ا ،گرگ بی عرضه است و نمی تواند بره کوچک را گول بزند ؛ یعنی روزگاري که دیگر گرگ بـره ر  "حسنی و گرگ ناقال "در 
  :این تناقض به طنزآمیزبودن داستان افزوده است .گول می زد، سر رسیده است

  چوپون دارم نمی ذارم -"

  من از چوپون زرنگ ترم 

  گرگ بالي بد ادا 

  !وایسا عقب جلو نیا 

 وگرنه فریاد می زنم

  )13: 1381احترامی ،( "!جیغ می کشم و داد می زنم 

وقتـی مرغـه مـی گـه     . بچه ها طنز را خوب می فهمند":ن کودکانه هایش اشاره می کند احترامی خود درمصاحبه اي به طنز داربود
بسـتگی دارد بـه   .ناخودآگـاهم ایـن هـا را پیـدا مـی کنـد      . قدقدقدا ،جلو نیا توروبه خدا ،فکرنمی کنم،  بچه اي باشد که ایـن را نفهمـد  

اگرهدفمند کارکردي ، خوب کارکرده اي .کار خیلی مهم است به نظرم نوع نگرش به! بچه دارم هزارکیلو : فیله می گه  "موضوع؛مثال
... البتـه ایـن هـم بـد نیسـت،ولی مـن عـادت دارم کـه انتقـاد کـنم          .به فـرم خـالص   . گاهی ممکن است آدم فقط به زیبایی کاربیندیشد. 
  )170،ص 1384موسوي  ،(".

  رفتن آگاهانه از وزنی به وزن دیگر. 10
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بحور شعر فارسی و بویژه وزن ترانه و بحرطویل ،احترامی را به جهتی سوق داد که بنا به موقعیـت   آشنایی کامل با قافیه و عروض و
و فضاي داستان یک یا دو هجا کم یا اضافه کند و به وزن دیگري برسد،در حالیکه این تغییر وزن بسـیار نامحسـوس و ظریـف اسـت و     

البتـه ایـن گونـه تغییـروزن فقـط  در شـعر کـودك        ... ر و شعر شناس باشد خواننده به سختی متوجه تغییر وزن می شود ،مگر اینکه شاع
  :اشکالی ندارد؛ براي مثال به نمونه هاي زیر توجه کنید 

  از آنجا رفت به تبریز"

  منظره هاش دل انگیز 

 شیرینی هاش چه عالی بود

 )21: 1381احترامی ،( "جاي من و تو خالی بود

  :و همچنین 

 ازتوي شهر اهواز "

  ره رفت به شیراز یک س

  حافظ و سعدي راببین 

  )27:همان ("چه دل فزا چه دلنشین 

شعر گفتن براي بچه ها ،با توجـه بـه محـدوده خـاص ،محـدودیت خـاص خـودش را دارد و        ":احترامی خود در این باره می گوید 
  )169: 1384سوي ،مو(".بعد بحرطویل را وارد شعر بچه ها کردم که در فارسی باستان هم هست...حسش مشکل است

  .این تغییر وزن نامحسوس نیز با ایجاد غافلگیري از عوامل ایجاد طنز دربیان محسوب می شود

  

  تکرار یک بیت در کل داستان . 11

درنظام بدیع لفظی یکی از روش هایی که موسیقی کالم را به وجود می آورد یا به موسـیقی کـالم اضـافه مـی کنـد ، روش تکـرار       
او باتکرار یک .احترامی از این روش در آثارخویش بهره بسیاربرده است.رجیع بند ،بعد از چند بیت ،بیتی تکرار می شودمثال در ت.است 

بیت ،هم به ماندگاري آن در ذهن کودك کمک می کند و هم کودك را با خود همراه می کنـد کـه االن زمـان تکـرار بیـت داسـتان       
  .است

  :بیت  در دزده و مرغ فلفلی درسراسر داستان

 اینجا و اونجا سرکشید "

  "نه مرغو دید ،نه دزدو دید 
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  .تکرار می شود

  :بیت  "حسنی نگو یه دسته گل "در 

 "موي بلند ،روي سیاه ،ناخن دراز ، واه واه   واه "

  :بیت گفتاري  "خرس و کوزه عسل "و در 

  سالم علیکم توخرسی ؟ - "

 "تو که می بینی پس چرا دیگه می پرسی ؟-

 .همان عنوان کتاب تکرار می شود "گربه من نازنازیه ، همش به فکربازیه"و در 

آیـا کتـاب   ":این ساختار آن قدر درجذب مخاطب موثر بوده است که اگر از کودکی که یکی از آن آثار را خوانده باشد، بپرسـید  
حتـی گـاهی بیـت تکـرار شـده      ! .  "ه واه موي کثیـف ،روي سـیاه ،نـاخن دراز ،واه وا   ": بی معطلی می گوید  "حسنی را خوانده اي ؟

  .درسراسرکتاب ،معروف تر از عنوان کتاب شده است

  :بعضی از آثار او نیز با همان بیتی که شروع شده و با کمی تغییر که شامل  داستان هم می شود ،پایان می یابد

 :بیت آغازین 

  توي ده شلمرود "

 )1: 1368احترامی ،("حسنی تک و تنها بود

  :انی بیت پای

  توي ده شلمرود"

  )16: همان ("حسنی دیگه تنها نبود

  :یا ، بیت آغازین 

  آهاي آهاي گرگ اومد  "

  )1: 1381همو،( "کدوم گرگ ؟ -

  :بیت پایانی 

 آهاي آهاي گرگاي بد-"

  )16:همان ("فرارکنید،حسنی اومد
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  استفاده از روش آموزش غیرمستقیم . 12

کودکـان  .آن ها خشک و مستقیم باشد ،هرگزکارآرایی ونخواهند داشت و موثر نخواهند بـود شعر یا داستان هایی که موعظه ها در 
آمـوزش  . چیزهایی را می پذیرند که به شکل نیکو و آراسته و غیرمستقیم به آنان داده شود ،نه مغشوش و آشفته و مسـتقیم و دسـتوري   

ی دارد،زیرا غالبا شکل پند و انـدرز بـه خـود مـی گیـرد و چـون       مستقیم ،مخصوصا در دنیاي کودکان ، مخاطب را از تفکر خالق باز م
پند و اندرز روي کسـانی  .اندرز مستقیم خیلی موثر نیست ، خواننده شخصا با مطلب آن درگیر نمی شود و تحت تاثیر آن قرارنمی گیرد

  )127،ص 1387شعاري نژاد ،.(اثر می گذاردکه مضامین آن ها را تجربه کرده باشند

اگرچه حسن از لخت شدن و چیده شدن پشم بره اش ناراحت می شـود،اما در زمسـتان لبـاس پشـمی      "ا یه بره داشت حسنی م"در 
  .زیبایی  را که ازهمان پشم گوسفند مادرش برایش می بافد ، می پوشد

 .با تمام شهرهاي ایران ،دیدنی هاي کشور ، سوغات هر شهرمعرفی می شود "دزده و مرغ فلفلی "در 

  .حسنی می آموزد که عدم نظافت موجب از دست دادن دوست ها و تنهایی می شود "نگویه دسته گل  حسنی"در 

کودکان دنیاي داستان هاي احترامـی را  .همه رفتارها غیرمستقیم آموزش داده می شود و در فکر و احساس کودك نهادینه می شود
  .و با آنها پیوند برقرار می کنند واقعا حس می کنند و خود را جاي قهرمانان داستان قرار می دهند

 

  :استفاده از وزن هاي شاد و ریتمیک و واژه هاي ضرب دار . 13

تمام کودکانه هاي احترامی وزن هاي خوش ساختی دارند و تقریبا می توان بـا دسـت زدن یـا ضـربه تـق تـق سـاده خوانـده شـوند          
فَعلـن  : حسنی : اسم هاي شخصیت ها نیز وزن ریتمی شادي دارند .ده اندساخته ش "مفاعل "و  "مفاعلن "،  "مفتعلن "ومعموال از ارکان 

هـزج  (مفـاعلن  ) رجزمطـوي  (مفـتعلن  :مفتعل و بیشترین وزن هـا ي کـاربردي او   :مفتعل ،کدخدا :مفتعل ،فسقلی : فَعلن ،فلفلی :، مملی 
من در توفیق هاي قدیم با وزن ترانـه  ":گوید  مرحوم احترامی خود درباره این موضوع می.است ، که وزن شادي بخشی است) مقبوض 

آن هـا یـک   .مدتی هم روي وزن هاي هجایی و کارهاي سیالبی کار کردم.به این زمینه عالقه مند بودم.کارهاي ریتمیک.کار می کردم
ا در آن وزن دقیقـا  یعنـی کلمـه هـ   .همان موقع به این نتیجه رسیدم که زبان فارسی با آن وزن ها خیلی روي هم سوارند.وزن خاص دارند

  )169: 1384موسوي ،(".اگر لهجه اصلی آن ها را هم پیدا کنی چه بهتر.می غلتند و می روند سرجایشان

موسیقی کالم احترامی بسیار قوي است ، وقتی که از همحروفی وهمصدایی با هم استفاده می کند؛ مثال در حسـنی و گـرگ نـاقال    
انگارازصداي خش خش برگ در زیر پا و آمدن بـی سروصـدا    "ش  "کند، تکرارحرف وقتی از جمع شدن و آمدن مردم صحبت می 

  :خبرمی دهد

  تنگ غروب "

  اومد شقلقلی با بابا

  اومد شکدخدا با عصا

  مش صفرآسیابون
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  اومد شهمراه بچه ها

  فلفلی از روي دیوار

  اومد شیوا شخیلی یوا

  مملی خودش پیدا نبود

  !اومد شازتوي باغ صدا

  "اومد شحسنی صداي پا

  :از ویزویز و حضور زنبور خبرمی دهد "ز  "یا تکرار حرف 

 هی آقا خرسه جلز و ولز "

  زنبورا به دورش وز و وز 

  ریز ریز ریز :خرسه هی خندید

  )14: 1374احترامی ،("ویز ویز ویز:زنبورا گفتن 

  

  :برخورداري از احساسی پویا. 14

ویژگی دیگر ساختار داستان هاي احترامی برخورداري از .ن این حوادث استپرداز، مجسم کرد نوشتن یعنی دیدن و کار داستان 
منظور از احساسی پویا در داستان این است که تقریبا همیشه به نوعی با احساسات درونی شخصیت ها سروکار دارد . احساسی پویا است

  . در ابتداي آن بوده است و این احساس در انتهاي داستان به گونه اي است که هرگز مانند احساسی نیست که

  :حسنی با داشتن بره زیبایش جلوي در و همسایه سرفراز است . درابتدا حس برتري جویی وجود دارد "حسنی ما یه بره داشت "در 

 حسنی ماسرش باال "

  سینه ش جلو 

  "نگاه می کرد به بچه ها

  :داردو بعد از این که پشم بره چیده می شود ، حس عدم اعتماد به نفس وجود 

  حسنی ما سرش پایین "

  "نگاه می کرد روي زمین 

  .احساس پویا در برگیرنده ي حرکت احساسی شخصیت هاي قصه و درگیري آن ها با موضوعاتی خصوصی ودرونی است
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  :،احساس طردشدگی خروس از طرف همسایه ها و بعد از آن قهر کردن و رفتن او وجود دارد "خروس نگو یه ساعت "در 

  شما قهر کردم من با  -"

  بهتره برنگردم 

  باشه برنگرد  -

 ما همه خوش زبونیم 

  "بهتر ازتو می خونیم 

  :احساس غصه خوردن فلفلی از گم شدن کرم ابریشم وجودارد "کرم ابریشم "در 

  فلفلی زار و گریون "

  الغر مثل نی قلیون 

  توي اتاق نشسته بود 

  "پنجره ها رو بسته بود 

  :حس شادي فراوانی به مخاطب منتقل می شود  –که به پروانه تبدیل شده  –ابریشم  و بعد از پیدا شدن کرم

  فلفلی پروانه را دید"

  ازجا پرید

  پنجره ها رو وا کرد

  :بچه ها رو صدا کرد

  بیاین که پیله وا شد

  "! پیدا شد ! پیدا شد 

  

 برخورداري از عنصر حرکت. 15

ادث و رفتار قهرمانان است که با اولین کارشخصیت شروع می شود و با سـیرطبیعی  حرکت ، عمل و رفتار ،زنجیره به هم پیوسته حو
در نقطه اوج که غالبا درپایان داسـتان اسـت ،تمـامی بحـران هـا  و      .بحران و انتطار سرانجام به نقطه اوج و گره گشایی نزدیک می شود 

و این تعریـف شـامل   ) 49: 1380عبداللهیان ،.(ن به پایان می رسدانتظارها و گره ها با یکدیگرتالقی کرده و گره ها گشوده شده و داستا
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اگرموقعیت شخصـیت هـا و شـرایط    .داستان هاي او هرگز به شیوه ایستایی نیست و درنتیجه کسالت بار هم نیست.آثار احترامی می شود
  ! مکانی کامال ثابت باشد،مخاطب نمی تواند چندصفحه را براحتی تحمل کند ، آن هم مخاطب کودك

داستان او در زمان و مکانی آغـاز مـی شـود و در    .یکی از ویژگی هاي برجسته بودن کودکانه هاي احترامی است "حرکت "عنصر 
احترامی نمی تواند در مقام نویسنده، . این جابجایی شاید حرکتی بسیار ظریف باشد، اما وجود دارد. زمان و مکانی دیگر خاتمه می یابد

بخش عمده ي کاراو، مشخص کردن مکان . یند و مدام صحنه اي با افراد بی حرکت و صامت را توصیف کندبراحتی در گوشه اي بنش
  . و زمان آغاز و پایان داستان است

فلفلی به دنبال مرغ خود از ده شـلمرود یکسـره بـه    .عنصر حرکت درلحظه به لحظه داستان وجود دارد "دزده و مرغ فلفلی "مثال در 
س به تبریز ، اردبیل ،آستارا، انزلی ، رشت ، الهیجان ، تنکابن ، شهرهاي شمالی و سراسر ایران رفته و درنهایت بعد ارومیه می رود و سپ

  .از زاهدان ردپایی می بیند و دزد را دستگیرمی کند

حرکت حسنی به همه کسانی که می شناسد سر می زند و طلب بازي می کنـد ،پـس همـان عنصـر     "حسنی نگو یه دسته گل "یا در 
  .دراین داستان هم وجود دارد

هم خرس حرکت زیادي دارد و جابه جایی هاي هیجان انگیزي را دربرخورد با پرنـده مـاهیخوار،پیرزن    "خرس و کوزه عسل "در
  .،مرد میانه سال و زنبورها دارد

  :ی شویم آن قدر غرق در پویایی داستان هستیم که متوجه پایان یافتن آن نم "حسنی و گرگ ناقال "و در 

  آهاي آهاي گرگاي بد -"

  "فرارکنید ، حسنی اومد

 

  :زاویه دیدسوم شخص . 16

نوع روایت . هرداستان به طریقی روایت می شود و حتی ممکن است دریک داستان واحد ازشیوه هاي مختلف روایت استفاده شود
که نویسنده از طریق آن مصالح و مواد داسـتان خـود را    زاویه دید نمایش دهنده شیوهاي است. داستان را زاویه دید نویسنده می گویند

داستان زنجیره اي از رخـدادها را  ) ذیل واژه :  1387داد ، . (به خواننده ارائه می دهد و درواقع رابطه نویسنده با داستان را نشان می دهد 
که داستانی را نقل می کنـد و چیـزي را    راوي کسی است... دربر می گیرد که درچارچوب یا طی نوعی دوره زمانی صورت می گیرند

همه داستان ها راوي ندارند،به عبارتی بعضی از داستان ها را شخصیت هایی اجرا و بازي می کنندکه یکی از آن ها .به اگاهی می رساند
  )24تا20: 1380آسایر گر ،.(عموما کارکرد راوي را دارد،اما فی نفسه راوي نیست 

درروایت اول شخص خود نویسنده درقالب یکی .است) او (و سوم شخص ) من (تفاده از اول شخص معمول ترین شیوه روایت ،اس
  .از شخصیت هاي داستان قرار می گیرد و گاهی خود قهرمان اصلی است

خص سوم شـ "ازاین شیوه روایت استفاده کرده ، اما دربقیه آثار مورد بحث این پژوهش،از روایت  "گربه من نازنازیه "احترامی در 
ایـن شـیوه را   .درروایت سوم شخص ، نویسنده بیرون از داستان قرار دارد و اعمـال قهرمانـان را گـزارش مـی دهـد     .استفاده کرده است"
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. گفتـه مـی شـود   ) او(در زاویه دید داناي کل ،داسـتان بـه وسـیله نویسـنده و از دیـد سـوم شـخص        .نام نهاده اند "زاویه دید داناي کل "
  )78: 1387پراین ،.(نش و مزایاي بی حدي برخوردار است ،یعنی داناي کل استهمچنین نویسنده از دا

شیوه داناي کل ، انعطاف پذیرترین شیوه در نقل داستان است ، به زبان دیگر ایـن شـیوه وسـیعترین عرصـه را پـیش روي نویسـنده        
 .می تواند به عمق و وسعت واالیی دست پیدا کند اگر نویسنده اي با مهارت و چیره دستی از این شیوه استفاده کند ، . قرارمی دهد

وقتی نوینده داستان شخصیت هاي داستانش را به عنوان سوم شخص درنظرمی گیرد ،درواقع وي  درنقش یک خداي عالم برهمه  "
وت می کند و بـه اشـاره   مثل این است که بر فراز تپه اي ایستاده و از آن باال درباره حوادث قضا.کارمی کند و در واقع داناي کل است 

ممکن است در شیوه داناي کـل ،نویسـنده   )147:  1368براهنی ،. (دست خود مخلوقات را به سوي سرنوشت محتومشان هدایت می کند
بین خواننده و داستان قرار بگیرد،یا یا تغییرمداوم زاویه دید ازیک شخصیت بـه شخصـیت دیگـر ، ممکـن اسـت موجـب ازبـین رفـتن         

 شود ،اما احترامی با چیرگی و تسلط خود بر ادبیات ،هرگز دچار این انحطاط نشـده  و داسـتان هـایش را بـه گونـه اي     وحدت داستانی 
  . نوشته است که همیشه منطقی و واقعی به نظر می رسند

  ویژگی هاي کتاب هاي مورد عالقه کودکان 

  :کتاب هاي مورد عالقه کودکان باید این مشخصات را داشته باشند 

  .بق استعداد درك و فهم کودك باشدمطا.1

 .موضوع هاي کتاب به محیط زندگی کودك مربوط باشند.2

  .به نیازهاي سنی کودك پاسخ گوید.3

به پرورش صحیح عقل و عاطفه کودك کمک کند و داراي داستان ها و مطالبی باشد که قهرمان آن ها در اثر پیـروي از عقـل و   .4
  ) 48: 1363راي کتاب کودکان ،شو.(کنترل عاطفه اش موفق شده است

  :بر اساس پژوهش هاي انجام شده نظرکودکان مقطع تحصیلی دبستان در مورد شرایط اصلی کتاب خوب چنین است 

  پسران دبستان  دختران دبستان  نظریات کودکان درباره شرایط اصلی کتاب خوب  ردیف

1  
زبانی ساده و عاري ازپیچیدگی داشته و لغاتش مشکل و دور از 

  .ذهن نباشد
84 %  86 %  

  % 39  % 43  .قابل فهم بوده و محتوایش مفهوم و هدف داشته باشد  2

  % 49  %  18  .باعث ایجاد تفکر و رشدفکري شود  3

  % 39  % 40  .مطالب ونگارش کتاب جالب بوده وجذابیت وکشش داشته باشد  4

  % 61  % 65  .مصور باشد  5
  % 43  % 52  .آموزنده باشد  6
  % 61  % 51  .باره تاریخ و فرهنگ ایران داشته باشدمطالبی در  7
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  % 36  % 36  .درراهنمایی وتربیت کودکان ونوجوانان موثرباشد  8

  % 39  % 47  .سرگرم کننده و درعین حال مفید باشد  9
  % 34  % 14  .منحرف کننده نباشد  10

  % 32  % 30  .کتاب هاي ترجمه شده،ترجمه روان داشته باشند  11

  % 29  % 36  .خوانا و درشت باشد حروف کتاب  12

  % 36  % 43  .مطالب کتاب کمک درسی باشد  13

  % 16  % 22  .نویسنده اش خوب و مشهور باشد  14
  % 34  % 43  .مناسب سن ما باشد  15
  % 14  % 18  .داستان ایرانی باشد  16
  % 14  ///  .قیمت کتاب ارزان باشد  17

  )180،ص  1387شعاري نژاد ،(

نظرسنجی بال به نظر می رسد ، عالیق کودکان در تمام آثـار احترامـی رعایـت شـده اسـت و وي توانسـته تخیـل         با توجه به جدول
او توانسته در کودکان شادي ایجاد کند و ارزش و اهمیت زنـدگی اجتمـاعی   . کودك را با واقع بینی و نپذیرفتن محاالت امور برانگیزد

جالب و خواندنی ،تحسین کودکان را برانگیزد و به خود شناسی و خـود پـذیري کـودك    را به ایشان بیاموزد و با سبک و شیوه نگارش 
  . کمک کند

  .یادش گرامی باد.این است راز جاودانگی کودکانه هاي منوچهر احترامی 

  

خوانـدنی   منوچهر احترامی با تسلط کامل بر زبان و ادبیات فارسی و متون کهن و شوقی کودکانه براي کودکان ایرانی داستان هایی
و به یاد ماندنی به یادگار گذاشت و با اینکه خود هرگز فرزندي نداشت ،برترین آثارکودکانه سه دهه اخیر را با قلم شـیرین خـویش در   

  . قالب قصه اي به شعرکودکانه آفرید

نه او   بـر  ایـن اصـول     با مطالعه و بررسی ساختارمجموعه آثار کودکانه احترامی ایننتیجه حاصل می شـود کـه داسـتان هـاي شـاعرا     
  : استوار است

  .  نویسی درداستان  خاص و ابتکاري  و رسمی  راه  به  بندي پاي .1

  .زنده مردم  وزبان  از لحن  جویی و بهره  زبان  به  آمیزنسبت نگرانی وسواس  دل. 2

  .اي بیان طرحکوتاهی زمان رخداد حوادث، روایت به زمان حال و استفاده ازحداقل عناصر داستانی بر.3

بـه  . دهـد  چنان که خواننده احساس کند حوادث پیش رویش رخ می. هاي او هدف نشان دادن یک واقعه بیرونی است در داستان.4
  . اي میان کودك و حوادث وجود ندارد همین دلیل واسطه
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ن ، آشـنایی بـا شـهرهاي ایـران     تمیزبودن ،شجاع بود: هاي اخالقی و آموزشی کودك است هاي او اغلب دغدغه درونمایه داستان.5
  .است...،ناامید نشدن ،دوستی و محبت با دیگران و

 "تلخیص وکوتاهه گویی"، "وگو گفت"اما در میان این عناصر، . شوند،حتی در حداقل خود همه عناصر داستان به کار گرفته می.6
  .گیرند نتقال اطالعات داستانی بر عهده میچرا که این سه عنصر، سرعت بیشتري در ا. بیشترین کاربرد را دارد "روایت"و 

منظور از قصه جذاب، روایـت مـاجرایی جالـب    . هاي او ، مسئله طرح قصه پر جاذبه است نکته مهم دیگري که در ساختار داستان.7
  .توجه است که ذهن خواننده را براي شنیدن تحریک کند

زه است و هم اجتماعی و انتقادي است هم نحوه بیان آن تازگی سبک احترامی هم داراي مضمون جالب و پرداخت بی نظیر و تا.8
  .دارد

رعایت همین اصول هشتگانه است که مرحوم منوچهر احترامی را در کـار خـود بـه حـد اعـالي مـو وقیـت رسـانده اسـت و دیگـر           
آثـاري بیافریننـد کـه چـون      نویسندگان ادبیات کودك بویژه کسانی که در آغاز راه هستند می توانند بـا سرمشـق قـراردان ایـن اصـول     

   .احترامی براي همیشه در حافظه ادبیات کودکانه فارسی جاودانه شوند 
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  :منابع 

، روایت درفرهنگ عامیانه ، رسانه و زنـدگی روزمـره ، ترجمـه محمدرضـا لیـراوي ، ،چـاپ اول تهـران ،        ) 1380(آسایرگر،آرتور 
  ) .کانون اندیشه پژوهش هاي سیما (سروش 

  .،دزده و مرغ فلفلی ،چاپ چهاردهم ،تهران ،نشرگزارش )1381(منوچهر  احترامی  

  .، خروس نگو یه ساعت ،چاپ بیست و هفتم ،تهران ،نشرگزارش ) 1379(_________

  .،حسنی ما یه بره داشت ،چاپ دوازدهم ،تهران ،نشرگزارش ) 1375( _________

  .کتاب هاي الك پشت ،خرس و کوزه عسل ،چاپ بیستم ،تهران ،)1374( _________

  .، کرم ابریشم ، چاپ یازدهم،تهران ،کتاب هاي الك پشت ) 1371(__________

  .، حسنی نگو یه دسته گل ،چاپ شانزدهم ،تهران،کتاب هاي الك پشت ) 1368( __________

 .،حسنی و گرگ ناقال ،چاپ اول ،تهران ،نشرگزارش )1381( __________ 

 .ن ناز نازیه ،همش به فکربازیه ،چاپ بیست وهفتم،تهران ،نشرگزارش ،گربه م) 1381(___________

  .،داستان ،تعاریف ،ابزارها و عناصر،تهران ،کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان)1364(ایرانی،  ناصر 

  .،داستان نامه بهمنیاري ،تهران ، نشردانشگاه تهران ) 1381(بهمنیار، احمد، 

 .نویسی ، چاپ چهارم ،تهران ،البرز  ،قصه) 1368(براهنی ، رضا ، 

  ، تاملی دیگر درباب داستان ،ترجمه محسن سلیمانی ، ،چاپ هفتم ،تهران ،نشرسوره مهر )1387(پراین ، الرنس  

  .،تاریخ طنزدرادبیات فارسی ،تهران ،نشرکاروان ) 1384(جوادي حسن ، 

  .ید؛ فرهنگ اصطالحات ادبی ،، تهران ، مروار)  1387(داد، سیما  

  .،تهران ،نشرحوزه هنري ...،واما بعد) 1366(رهگذر، رضا ، 

  .ادبیات کودکان ،چاپ بیست وششم ،تهران ،نشراطالعات )  1387(شعاري نژاد، علی اکبر  

  .، سی و نه مقاله درباره ادبیات کودکان ،تهران ،نشرشوراي کودك )1363(شوراي کتاب کودك   

  .ان ، میترا  معانی ، تهر) 1386(شمیسا، سیروس  

  .، انواع ادبی ، تهران ، میترا  ) 1387(  _________ 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٥٦٤

  .، تهران 119،گل آقا ، ،شماره )1380( صابري فومنی، کیومرث ،  

  .،شخصیت و شخصیت پردازي در داستان معاصر،تهران ،نشر آن )  1384(عبداللهیان حمید،  

  .مه تصحیح غالمحسین یوسفی،تهران ،نشرعلمی فرهنگی، قابوسنا)1345(عنصر المعالی ، کیکاووس بن اسکندر ،  

 .، تهران56-55،مجله گفتارسبز، ،شماره مسلسل ) 1378(محمد زاده ، محمد جعفر ،  

 .، تاریخ ادبیات کودکان ایران ،جلد اول ،تهران ،نشرچیستا ) 1380(محمدي، محمدهادي ؛ قائینی، زهره ، 

  .ران ،سوره مهر ،ته1،کتاب طنز )1384(موسوي ، عبدالجواد 

  . ، تهران ) ویژه نامه طنز( ، فصل قند فروشان ، ماهنامه شعر ) 1387(مهدي نژاد ، امید  

  .،عناصرداستان ،چاپ دوم ،تهران ،شفا ) 1367(میرصادقی ،  جمال  

 .،واژه نامه هنر داستان نویسی ،تهران ،کتاب مهناز) 1377(میرصادقی ،میمنت  

 .تاب کودك و نوجوان ،جلد سوم ،تهران ،نشر انجام کتاب ،ک) 1360(وزیري ، فردوس 

  .،صناعات ادبی ،به کوشش ماهدخت بانوهمایی ،تهران ،نشرهما) 1374(همایی ، جالل الدین  
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286 

  کور فوکو، هدایت و راوي مستبد بوف
  

  1سهراب طاوسی

  چکیده

یکی از موضوعات چالش . ت معاصر ایران بوده استهاي بحث انگیز ادبیا بوف کور نوشته صادق هدایت همواره یکی از رمان
برخی از منتقدین بر این باورند که استفاده . برانگیز در این رمان نحوه بیان داستان و استفاده هدایت از زاویه دید اول شخص است

مقاله حاضر ضمن . اکید شودهدایت از زاویه دید اول شخص به این منظور بوده است که بر تنهایی راوي به عنوان شخص اول داستان ت
این مقاله به این زاویه دید که قدرت مطلق را در . احترام به این نظر، در نظر دارد دیدگاه جدیدي درباره این نوع زاویه دید ارائه دهد

یا  panopticonفوکو با استفاده از استعاره زندان . اختیار راوي داستان قرار داده از منظر تئوري قدرت میشل فوکو نگریسته است
مقاله حاضر پس . سراسربین جرمی بنتام به تبیین تئوري خود پرداخته است، سپس طرفداران او این نظریه را وارد ادبیات داستانی کردند
رسد که ساختار  از تشریح نظریه سراسربینی فوکو، و یافتن شواهد کافی این نظریه در ساختار بوف کور، در پایان به این نتیجه می

 .تان بوف کور استبدادي و در خدمت گفتمان غالب دوره هدایت بوده استداس

 

  

 میشل فوکو، قدرت، سراسربینی، زاویه دید، گفتمان: هاکلیدواژه

                                                        
  واحد دزفول-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد  ١
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  مقدمه

  میشل فوکو

در طول دوره نویسندگی خود به عنوان یک مورخ و انسان شناس به شکل عمیقی به نقد جامعه مدرن و ) 1984-1926(میشل فوکو 
هایی درباره پیدایی و شکوفایی درمان کلینیکی، پیدایش سیستم زندان مدرن، تاریخ دیوانگی و  او کتاب. پردازد رایی غربی میخردگ

در این آثار او تاکید خود را بر این نکته گذاشته بود که . مفاهیمی از این دست نوشت که ریشه در خردگرایی عصر روشنگري داشت
البته به تعریف  –اي  ثبیت نهادها و قوانینی داشته که با کمک آنان، جوامع انسانی به شکل خردمندانهعصر روشنگري سعی در وضع و ت

نامید  می 1که خود آنان را تبارشناسی –ها  در این پژوهش. به یک نظارت و کنترل خود خواسته دست بزنند -دکارتی عصر روشنگري 
. آ. به عقیده د. کنند هاي حکومتی قدرت خود را بر مردم یک جامعه اعمال می نظامهایی پرداخت که از طریق آنان  او به تبیین راه –

توان متعلق به یک نهاد یا  میلر در رمان و پلیس این شکل تازه قدرت که در اواخر قرن هجده میالدي شروع به ابراز وجود کرد را نمی
ها و ساختارها ابزاري در خدمت این سیستم گسترده قدرت  یک دولت یا یک ساختار خاص دانست اگرچه همه این نهادها و دولت

یک سلسله گسترده از ابزار، فنون، روندها، ] قدرتَ["دهد که  خود فوکو تعریف خود را از این مفهوم این گونه ارائه می). 553(اند  بوده
  ). 215انضباطو تنبیه؛ تولد زندان، ("ها است و سطوح مختلف کاربردها و هدف

کو، نهادهاي اجتماعی و حتی علوم مدرن مانند جرم شناسی، روان درمانی، زیست شناسی انسانی همه به اَشکال گوناگون از دید فو
اند و افراد به طور  هاي افراد از مفاهیم مختلف را در ذهن آنان شکل داده ها، تعریف حقیقت، نظام در.در خدمت این هدف هستند
کند که از نظر فوکو در مرکز  دیوید رینبو در خوانندهفوکویی اشاره می. کنند ها حرکت می امهاي این نظ ناخواسته در خدمت خواسته

اند  خردمندان دکارتی غربی همواره تالش کرده. جاي دارد که از زمان دکارت بر تفکر غربی سلطه داشته است 2فلسفه مدرن، ذهن
از دید . شی بوده است براي پنهان ساختن پیوند تاریخی جسم با سلطهذهن یا سوژه را غیرجسمانی معرفی کنند که از دید فوکو این تال

  ). 53(امري تقریباً محال است ) subjection(و انقیاد ) subject(او، جداسازي ذهن 

سري جذام ) 1975(تولد زندان : فوکو در انضباط و تنبیه و ابتدا توصیف دقیقی از واکنش و پردازش جوامع اروپایی به دو بیماري م
ها  ها کاهش یابد واکنش گوید براي این که خطر ابتال و تسري بیماري آنطور که فوکو می. دهد طاعون در اواخر قرن هفدهم ارائه می

اما براي . شد ها کامالً از جامعه طرد شده و هرگونه ارتباط با آنان شدیداً منع می جذامی. ها متفاوت بود در برابر مبتالیان به این بیماري
داد جامعه قرن هفده تمام تالش  بنابراین، زمانی که این بیماري خود را نشان می. هاي دیگري مورد نیاز بود یان به طاعون مکانیسممبتال

اي نیازمند گیرانه یک چنین کنترل سخت). 195(کرد هایشان میخود را براي کنترل طاعون از طریق محبوس کردن مردم در خانه
گیرانه بر رفتار خود و  این نظارت سخت). 197(ها بر عهده داشتند  ها و گزمه دید بود که این امر را داروغهمراقبت و نظارت بسیار ش

هاي حکومتی در دوران مدرن استفاده  دیگران در جهت تالش براي فرار از بیماري از نظر فوکو ریشه همان نظارتی است که سیستم
در . داد ه نقش ناظرینِ واقعی و فیزیکی را از طریق فعال کردن خود افراد تقلیل میخاصیت مهم این نوع نظارت این بود ک. کنند می

ها قرار داده و آنها از طریق نیروهاي امنیتی مردم را تحت مراقبت و نظارت دایم قرار دادند  حقیقت، بیماري ابزار را در اختیار حکومت
ودخواسته گردید که در طی آن افراد بدون این که حتی نیروي ناظري که این مراقبت به زودي تبدیل به یک نظارت خودانگیخته و خ

شد و هم به شکل نامرئی که در این  این نظارت هم به شکل مرئی اعمال می. کردند هم وجود داشته باشد خود خودشان را کنترل می
  ). 553میلر، (کرد  پنهان می صورت خود را در زیر پوشش ساختارها و نهادهاي مربوط به آموزش، درمان، تولید، و دفاع
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ساخته جرمی بنتام نشان  "سراسربین")panopticon(جایی خود را در طرح زندان  از دید فوکو، این نوع مراقبت بیشتر از هر
و فوک. جرمی بنتام فیلسوف انگلیسی در اواخر قرن هیجدهم طرح خود براي کنترل زندانیان را در یک ساختمان مدور ارائه داد. دهد می

  :کند این زندان را این گونه توصیف می... در انضباط و تنبیه

هاي عریض مشرف بر نماي داخل ساختمان  اي در اطراف و برجی در مرکز با پنجره ساختمانی مدور، متشکل از بناهاي زنجیره
اي  و از هر دو طرف به پنجرهشود که هر یک پهناي ساختمان را طی کرده  هاي دوبري تقسیم می ساختمان پیرامونی به سلول. مدور

  ).201(یکی رو به داخل و به موازات پنجره برج و دیگري رو به خارج، تا آفتاب تمامی طول سلول را طی کند . شوند منتهی می

گوید، با کمک نوري که از  گونه که فوکو می در این ساختمان یک رابطه انحصارگرایانه قدرت وجود داشت که زندانبان، همان   
تر این است که به گفته  نکته عمیق). 202(تواند تمام جزییات درون آنها را ببیند بدون این که خود دیده شود  تابد می ها می ت سلولپش

در حقیقت این برج مراقبت ). 150تئوریادبی، (دانند که مدام در حال نظارت شدن هستند وقت حتی نمی هانس برتنز خود زندانیان هیچ
در یک دایره بسته، یکی کامالً : کند خلق می "دیدن"کند که یک دوگانه را در موضوع  ماشینی عمل می"و مانند مرکزي از دید فوک

که این ) 201فوکو، ( "بیند بدون این که دیده شود شود بدون این که ببیند؛ در حالی که در برج مرکزي یکی همه چیز را می دیده می
ها شده و حتی  طوري که احساس دیده شدن و مورد نظارت بودن وارد شخصیت زندانی شود به خود باعث کارکرد ماشینی قدرت می

کس در برج مراقبت نیست نیز احساس ترس از دیده شدن وجود دارد و در نتیجه رعایت نظم و عدم ارتکاب جرم  در مواردي که هیچ
ترل زندانیان و جلوگیري از ارتباط آنان با یکدیگر در طرح بنتام در اساس براي کن). 151برتنز، (شود  به طور ناخوداگاهی رعایت می
این . کند دانش و قدرت به نکته ظریفی اشاره می: فکو محمد ضیمران در میشل. طرح ریزي شده بود... جهت ایجاد شورش عمومی و

آن، یعنی اسارت و محرومیت از  بدین معنا که از سه کاربرد عمده. چال را واژگون ساخت در واقع، طرح سراسربین بنتام نظام سیاه: که
  ).153(نور و اختفا، تنها اسارت باقی ماند و دو کاربرد دیگر، یعنی محرومیت از نور و اختفا، به کلی حذف شد 

که از دید او این طرح بنتام کم کم  منظور فوکو از بیان این استعاره ریشه یابی یا تبارشناسی پیدایش قدرت در جوامع غربی بود چرا
ها گسترش یافت و نگاه نظارتی  ها، و حتی خانواده ها، کودکستان هاي عمومی و به ویژه آموزشی مانند مدارس، بیمارستان مام مکانبه ت

برتنز معتقد است که به نظر فوکو زندان سراسربین بنتام نمادي از تمام جهان . اقتدارگرایانه در این نهادها و مؤسسات استیال پیدا کرد
  .اي که لویی آلتهوسر نیز به نوعی به آن اعتقاد دارد نکته). 151(هاي مدرن در آن در ذهن و فکر خود اسیر هستند  است که انسان

یک نظارت همه چیز بین نامرئی که بدون این که خود دیده ) الف: در حقیقت طرح انضباط فوکو داراي سه مشخصه اصلی است   
) ب. شود کند در عین حال که به هیچ یک از این نهادها به طور خاص خالصه نمی ت میشود از طریق نهادهاي درهم تنیده اعمال قدر

) ج. ها که در آن نظم بخشیدن به مفاهیم، تجویزها، و احکام از طریق گفتمان غالب اجتماعی پخش شده است یک سلسله ارزش
ي خودداوطلبانه در جهت حفظ نظم اجتماعی  و جنسیت که شخص را وادار به یک نظارت خودانگیخته "خود"هاي متعدد  تکنولوژي

  .کند صاحبان قدرت می

وقت دامنه نظریه خود را به ادبیات و رمان گسترش نداد اما پیروان او بعدها این نظریه او را وارد ادبیات داستانی  فوکو خود هیچ
در بخش مهمی از کتاب رمانو پلیس با عنوان  میلر. آ. د. هاي مختلف کردند کرده و سعی در یافتن مؤلفه هاي این تئوري در داستان

او به ویژه درباره . پردازد هاي دوره ویکتوریا می هاي روایت و دیدگاه سراسربین در رمان تکنیک به بررسی "خوانش فوکویی از رمان"
پلیس بالزاك در . اردتسلط د "پیرنگ"و بر  "جهان"گوید که مانند رمان، پلیس بر  هاي اونوره دوبالزاك می پلیس یکی از رمان

  ). 23(کند  هاي اجتماع نفوذ می حقیقت مانند رمان نویسی است که به درون الیه
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گیرد  و در پایان نتیجه می. پردازد هاي هنري جیمز می مارك سلتزر نیز در هنري جیمز و هنر قدرت به بررسی سراسربینی در رمان
هاي زندان بنتام که فوکو آن را سراسربین  گیرد مثل زندانی وي داناي کل قرار میها در سیطره قدرت را خواننده نیز مانند شخصیت"که 

  ).75( "نامیده است

ها مانند زندانیان در درون آن اسیر  اي از یک رمان باشد که شخصیت تواند در حقیقت استعاره بنابراین، طرح زندان بنتام می   
شوند در حالی که خود هیچ چیز  به طور کامل دیده می –داستان داناي کل باشد  به ویژه در حالتی که راوي –ها  این شخصیت. هستند
. ها از یکدیگر است مسئله مهم زندان بنتام جداسازي زندانی. بینند و درباره دیده شدنشان به دست نویسنده آگاهی چندانی ندارند نمی

  :کند فوکو اشاره می

ها، و ظهور اثري جمعی کنار رفته، جاي خود را  ت متعدد، آمیزش و اختالط فردیتي متراکم مردمان، کانون تبادال در اینجا توده
بخشد که از دیدگاه نگهبان قابل شمارش و نظارتند، اما همین وضع براي خود محبوسان معنایی  هاي مجزا می اي از فردیت به مجموعه

  ). 205(ندارد جز تنهایی و انزواي تحت نظر 

  صادق هدایت

داستان در دو بخش نوشته شده است و روایت . در بمبئی چاپ کرد 1315نوشت و در سال  1309را در سال  کورهدایت بوف
به هنگام خروس (تمامی رویداد از غروب سیزده بدر آغاز و در تاریک روشن هوا . داستان بین رویا و واقعیت مدام در حرکت است

هاي داستان نویسی مدرن  اخواسته در غروب شروع شده و با استفاده از تکنیکاین داستان با یک رویاي ن. یابد پایان می) خوان فردا
ها بهتر از همه در جیمز جویس که همواره مورد  که هر سه این تکنیک(مانند جریان سیال ذهن، بازگشت به عقب، شکستن زمان 

در پیرنگ،بوف کور داستان . رسد ایان میروایت شکل گرفته و صبح فردا با یک خواب به پ) شود تحسین هدایت بوده است دیده می
تواند با جامعه اطراف  راوي داستان، هنرمند بدبینی است که نمی.رود مردي است که لحظه به لحظه در ورطه هولناك بدبینی فروتر می

  .شود تمام داستان از زبان راوي و با زاویه دید اول شخص بیان می. خود ارتباط برقرار کند

). 182(شود  وضعیتی که داستان از آن طریق بیان می: کند دبی راتلجزاویه دید داستان را این گونه تعریف میفرهنگ اصطالحات ا
به طور کلی، دو روش براي بیان یک ). 385(اند  گرِگ جانسون و توماس آرپ نیز در ادبیات؛ آوا و احساس تعریف مشابهی ارائه داده

طبق دیدگاه راتلج، در کنار برخی نقاط ضعف، روایت اول شخص به ). 182تلج، را(اول شخص و سوم شخص : داستان وجود دارد
). 182(هاي او بپردازد  دهد که به شخصیت اصلی خود نزدیکتر شده و بهتر به بیان احساسات و دیدگاه نویسنده این امکان را می
ه اول شخص روایت کرده تا بهتر بتواند دنیاي درون توان به این نتیجه رسید که هدایت داستان خود را ب بنابراین، در نگاه اول می

. شخصیت خود را بیان کند و شاید همین نکته باعث گمراه شدن برخی منتقدین شده که راوي بوف کور را با هدایت یکی دانسته اند
هاي درون رمان  ر شخصیتکند؟ دیدگاه او درباره دیگ اما راوي داستان بوف کور چه مشخصاتی دارد و چگونه روایت خود را بیان می

  ها چه تصوراتی دارد؟ چیست؟ و درباره دیگر انسان

در حقیقت، داستان بوف کور شرح تنهایی اوست به طوري که اولین جمله داستان . راوي بوف کور انسان بسیار تنهایی است   
قرار است بیان کننده داستان براي خواننده راوي که خود ). 9هدایت، ( "شود به کسی اظهار کرد نمی"کند که  هایی می صحبت از زخم

او در تمام طول داستان در اتاق خود نشسته است و به شرح رویاها و تجربیات درونی خود . ها ندارد باشد هیچ ارتباطی با دیگر شخصیت
هاي داستان برقرار  بین شخصیت -به معناي شکستن تنهایی  -ي مهم این است که در تمام داستان هیچ دیالوگی  نکته. پردازد می
خواهد بیان و حتی تفسیر کند خود  تواند همه چیز را آنطور که خود می تنها شخصیتی که در داستان قدرت بیان دارد و می. شود نمی
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هاي پیرمرد خنزپنزي یا مرد قصاب است و چند جمله هم زن داستان  اگر دیالوگی هم برقرار شود در حد تک جمله. راوي است
به این نکته اشاره  "بازنویسی بوف کور"رضا براهنی در . شود ها به شکل غیرمستقیم و از زبان خود راوي بیان می قیه گفتهب. گوید می
  کند که می

پیرمرد خنزرپنزري، چند جمله تکراري . زند زن اثیري اصالً حرف نمی. زند از اول بوف کور تا آخر آن فقط یک نفر حرف می
شود که در آن فقط یک  خود راوي یک بار وارد یک دیالوگ کوبیک می. زند تی ده جمله هم حرف نمیتر نمی گوید، لکاته ح بیش

  ).325منقول از شناخت نامه هدایت، (همین . خوانند سه بار ها می مست. گوید جمله می

عمار و تسلط زبان و ذهنیت داند که باعث گسترش است براهنی این نوع بیان را ریشه در مدرنیته و تفکر دکارتی دوره رنسانس می
دهد که همه وقایع و اتفاقات را از زاویه دید خود براي خواننده بازگو  به هر نحو، این به راوي این قدرت را می. غربی بر جهان گردید

هاي خود را راويِ تنها کسی را ندارد که درد. ترین دلیل استفاده از زاویه دید اول شخص نیز همین نکته است در حقیقت، مهم. کند
البته این تنهایی تنها ). 10هدایت، ( "دیوار افتاده است جلو چراغ به"نویسد که  برایش بازگو کند بنابراین فقط براي سایه خودش می

  .شود از همین درد مشترك در رنج هستند ها نیز تا آنجا که خواننده مطلع می مربوط به راوي نیست بلکه دیگر شخصیت

هاي فیزیکی درون داستان که در تعامل یا  تمام کنش. دهد گ، کنش فیزیکی چندانی هم در داستان رخ نمیبه غیر از دیالو   
دهد مانند گفتگو با پیرمرد، ماجراي پدر و عموي راوي، گور کردن زن اثیري، تکه تکه کردن زن  ها رخ می ارتباط با دیگر شخصیت

او تنهایی خود . گذرد شود و یا در رویاهاي او می و اکنون فقط به یاد آورده می یا در گذشته رخ داده... اثیري، شراب آوردن از رف،
  :کند را با سایه خود تقسیم می

ببینم شاید بتوانیم یکدیگر : خواهم آزمایشی بکنم براي اوست که می -...-ام معرفی کنم  سایه فقط براي اینست که خودم را به..."
  ).10هدایت، ( "خواهم خودم را بهتر بشناسم ام می دیگران بریده همه روابط خودم را باچون از زمانی که . را بهتر بشناسیم

دیوار  ام میان چهار سرتاسر زندگی ":و باز ). 10هدایت، ( "نویسم فقط براي سایه خودم می"کند که  کمی جلوتر باز تاکید می   
هر، در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی بیرون ش"اش نیز  خانه "حسن اتفاق"و از ) 10هدایت، ("گذشته است

  ). 10هدایت، ( "کامالً مجزا و دورش خرابه است"که اطراف آن نیز  "مردم واقع شده

بهتر "گوید که  در اولین جمله می. کند در ابتداي بخش دوم داستان، او باز بر تنهایی خود و فقدان ارتباط با دیگران تاکید می   
تواند  اصوالً همین که تنها عنصري که راوي می). 36هدایت، ( "مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند و تنها بنشینداست آدم 

کند که براي رفع تنهایی با سایه خود حرف  او تاکید می. با آن ارتباط برقرار کند سایه است خود نشان دهنده عمق تنهایی اوست
تنهایی راوي . وه بر این شواهد مستقیم، صور خیال مربوط به تنهایی در تمام طول روایت سایه گسترده استعال). 75هدایت، (زند  می

  .کند دهد که خود راوي بارها درباره آن اظهار عقیده می که عامل نوشتن این رمان بزرگ شده است درون یک جامعه رخ می

دومین مشخصه عمده راوي که کامالً در ارتباط با مشخصه . رتباط برقرار کندتواند با آن ا اي است که نمی تنهایی راوي در جامعه   
هاي  جا خود را در ناتوانی راوي در برقراري ارتباط با شخصیت اول است همین فقدان ارتباط با دنیاي بیرون است که بیشتر از هر

توان تحلیل کرد چرا که انسان  عین حال جداگانه نیز می در -که در ارتباط کامل با تنهایی اوست  –این مشخصه را.دهد داستان نشان می
دهد از اجتماع فاصله  به دالیلی ترجیح می تواند با دیگران ارتباط برقرار کند اما بنا کند یعنی می گاهی خودخواسته تنهایی اختیار می

  . بدبینی او به انسان و جامعه استفقدان ارتباط او بیشتر ناشی از . بگیرد اما حکایت راوي بوف کور اندکی دیگرگونه است
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در جاي دیگري ). 9هدایت، (گوید که چه ورطه هولناکی میان او و دیگران وجود دارد  در همان اولین صفحه داستان، راوي می 
من آینه  در زندگی محدود ": و کمی جلوتر) 38هدایت، ( "ها بریده شده همه روابط من با دنیاي زنده کهشاید از آنجایی ": گوید می
رفتار و "تواند  داند که نمی او دلیل این فقدان ارتباط را در این می). 39هدایت، ( "تر از دنیاي است که با من هیچ ربطی ندارد مهم

  :کند باز تاکید می). 47هدایت، ( "ها را یاد بگیرداخالق رجاله

  ). 51هدایت، (کردم دور هستم  میانشان زندگی می دیدم و کردم از همه این مردمی که می که تحمل ناپذیر است حس می چیزي

  :ویا

هاي آنها  دروغ و دونگ چه احتیاجی به. خورد ها بدرد من نمینه تنها کتاب دعا بلکه هیچ جور کتاب و نوشته و افکار رجاله
  ).62هدایت، (داشتم؟ 

    :و

... ام کرده بودند که سابق برین جزو دنیاي آنها بودهطوري که فراموش  ها یک نژاد مجهول و ناشناس شده بودم، بهمن میان رجاله
  ). 63هدایت، (کردم  و آسایش مرگ استفاده می ها داشتم و نه از فراموشی یک مرده متحرك بودم که نه رابطه با دنیاي زنده

  :یا 

اي زندگی گوشم را حرف مردم و صد "و ) 69هدایت، ( "کردم که این دنیا براي من نبود حس می"کند که  و باز تاکید می
  ).76هدایت، ( "هاي زنده را فراموش کرده بودم هاي دنیا، با آدم گویا من طرز حرف زدن با آدم": کمی جلوتر). همان(خراشید  می

 –به ویژه با زن داستان  –که او بسیار مشتاق است که با دیگران  این فقدان ارتباط به دلیل غیراجتماعی بودن راوي نیست چرا
او مشتاق ارتباط است چرا که اگر چنین نبود چه دلیلی براي نوشتن کتاب وجود داشت؟ باالخره در هر . تواند برقرار کند اما نمیارتباط 

نویسد که خوانده شود هرچند که  هاي این ارتباط است و هر نویسنده براي این می ارتباط گفتاري یا نوشتاري، خواننده یکی از جنبه
رسد راوي  به نظر می. بنابراین دلیل بی ارتباطی او با دیگران را باید جاي دیگري جستجو کرد. نویسد اش می یهخود ادعا کند براي سا

در حقیقت، دلیل تنهایی و عدم ارتباط او با جامعه بدبینی اوست و نه عدم . برد داستان از یک بدبینی خیلی عمیق و ریشه دار رنج می
  : گوید او می. تمایل او

ام مال نیشابور یا بلخ یا بنارس است  م کجا هستم و این تکه آسمان باالي سرم، یا این چند وجب زمینی که رویش نشستهدان من نمی
ام و از بسکه دید  هاي جور به جور شنیده من از بس چیزهاي متناقض دیده و حرف. در هر صورت من به هیچ چیز اطمینان ندارم –

  ).37هدایت، (کنم  حاال هیچ چیز را باور نمی... ه شدههایم روي سطح اشیاء مختلف سابید چشم

دهد که  حقایق آشکار و روشن همین االن هم شک دارد و ادامه می کند که به همین دلیل به ثقل و ثبوت اشیاء، به و باز تاکید می
جواب مثبت باید حرف او را باور  داند که اگر انگشتانش را به هاون سنگی بزند و از او بپرسد آیا ثابت و محکم هستی در صورت نمی

  ). همان(بکند یا نه 

هاي دوروبر خود را تحقیر  شود که خود را برتر از دیگران پنداشته و مردم جامعه و انسان این نگاه بدبین به محیط اطراف باعث می
. بیند می "معمولی"هاي به گفته خودش  ناو به یک خودشیفتگی اقتدارگرایانه دست یافته است که خود را کامالً برتر از دیگر انسا. کند

او مثل یک زندانبان است که خود را صاحب عقل، احساس، و . برتربینی نتیجه منطقی تنهایی و بدبینی راوي است در حقیقت، خود
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در رجاله و : ردنگاه تحقیرآمیز او در تمام کلمات داستان جریان دا. ها هاي داستان را فاقد این داند و شخصیت قدرت تصمیم گیري می
در همان .... ها و هاي شخصیت ها، در توصیف لباس هاي مضحک شخصیت لکّاته خواندن زن و مرد، در توصیف کالم و تکیه کالم

 "چون براي من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور کنند یا نکنند": گوید که نظر دیگران هیچ اهمیتی برایش ندارد صفحه اول می
کند که فقط به خوردن و خوابیدن و ارضاء جنسی  یاد می "هادنیاي رجال"هاي داستان  تمام داستان نیز از دنیاي آدمدر ). 9هدایت، (

فن بودند و عشقشان با کثافت توام بود"هایی که رجاله. کنند فکر می همه قیافه طماع دارند و "، که )47هدایت، ( "بی حیا، احمق و متع
 "کند یک مشت روده آنها را به آلت تناسلی وصل می"که  "یک دهن هستند"و همه ) 52هدایت، ( "نددو به دنبال پول و شهوت می

). 48هدایت، ( "کند حال او را بدتر می"نامد که داروهاي خرافاتیش  می "هاحکیم باشی رجاله"ها را نیز  او طبیب جامعه انسان). همان(
وقت به برتري خودم پی  در آن": رسد ي پر از خودشیفتگی به این نتیجه می ودخواهانهو در انتهاي داستان، بعد از یک قضاوت کامالً خ

  ). 77هدایت، ( "طبیعت، به خداها حس کردم ها، بهبردم، برتري خودم را بر رجاله

تفسیري که از  دهد مثالً در شود خود را در مشخصات دیگر راوي نیز نشان می این بدبینی که بارها و بارها توسط راوي بیان می   
هاي دیگرِ جامعه بدون  راوي، هنرمند تنهایی است که در گوشه اتاق خود نشسته است و درباره انسان. دهد جامعه اطراف خود ارائه می

راويِ . کند که این قضاوت غالباً یاس آلود، ناامیدکننده و پر از نفرت و تحقیر است این که بتواند با آنها ارتباط برقرار کند قضاوت می
کند چرا که به غیر  اما او به این امر بسنده نمی. هاي داستان را واکاوي کند اول شخص این قدرت را دارد که درون ذهن تمام شخصیت

در حقیقت، او به دو گونه به تفسیر . دهد هایی درباره انسان در معناي عام کلمه نیز ارائه می هاي درون داستان گاهی تحلیل از شخصیت
از طریق تفسیر انسان در مفهوم ) هاي داستان، دوم از طریق تفسیر و تحلیل حرکات، رفتار و دنیاي شخصیت) اول: پردازد ا میه شخصیت

  :گوید براي مثال در مورد اول می. کلی کلمه و گاهی حتی کل فلسفه هستی

د ببیند، مثل اینکه مرگ را دیده باشد، توان هاي خسته او مثل اینکه یک چیز غیرطبیعی که همه کس نمی چشم: درباره زن اثیري
آن : و) 19هدایت، ...(هاي حساس او که باید بیک موسیقی دور آسمانی و مالیم عادت داشته باشد گوش او، گوش... آهسته بهم رفت

آخر بارها تکرار که این تعبیر ). 23هدایت، ...(حال سرزنش بود مثل اینکه گناهان پوزش ناپذیري از من سر زده باشد که بهچشمهایی
  .هاي داستان را بهم وصل کند شود تا تمام زن می

آن سگ زرد گردن  –برد  جور کیف و لذت هم می من مطمئنم یک! دهد کارها را با چه لذتی انجام می تمام این: درباره قصاب
  )40هدایت، ! (برد داند که قصاب از شغل خودش لذت می هم می... کلفت

و به ). 41هدایت، (اي مثل علف هرز روئیده است؟  پشت پیشانی کوتاه او چه افکار سمج و احمقانه: يدرباره پیرمرد خنزرپنزر
  .ها همین طریق درباره دیگر شخصیت

توانست درون  هاست وگرنه از کجا می کامالً روشن است که به عنوان یک راوي اول شخص او در حال تفسیر کردن شخصیت
ها درباره آنها اظهار نظر  تواند از روي ظاهر شخصیت ت تشخیص دهد؟ راوي اول شخص تنها میها را به این ظرافت و دق شخصیت

دانست که افکار پیرمرد خنزرپنزري احمقانه و  کند و گرنه از کجا می ها هم نفوذ می کند اما راوي بوف کور به دنیاي درون شخصیت
؟ به عبارت دیگر، راوي داراي دید )66هدایت، (برد  نی لذت میسمج است و یا قصاب از کشیدن دست بر روي ران گوسفندان قربا

  .ها نفوذ کرده و درباره آنها قضاوت کند تواند به درون شخصیت اي است که می خودساخته

او هر از چند گاهی . پردازد هاي کلی درباره انسان می اما بیشترین حجم تفسیرهاي راوي به زمانی برمی گردد که او به تحلیل
  : اولین جمله کتاب یک تفسیر یا تحلیل کلی از زندگی است. گوید اه بدبینانه خود درباره نوع انسان را به خواننده میدیدگ
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کسی اظهار  شود به این دردها را نمی. تراشد خورد و می در زندگی زخمهائی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می"
هاي باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهاي نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید کرد، چون عموماٌ عادت دارند که این درد

  ).9هدایت، ( "...یا بنویسد

  :هایی دیگر و یا مثال

کنند که سابقاً یکدیگر را دیده بودند، که رابطه مرموزي میان آنها وجود داشته  آیا همیشه دو نفر عاشق همین احساس را نمی"
  )15هدایت، ( "است؟

  )15هدایت، ( "مانند اشخاص خونی که به محل جنایت خودشان برمی گردند"

کند،  رود مست می شود، عرق خور می جور مواقع هرکس بیک عادت قوي زندگی خود، بیک وسواس خود پناهنده می در این"
در محرك قوي زندگی خود خالی را بوسیله فرار  کند و هرکدام دق دل و عقده خودشان نویسد، حجار سنگ تراشی می نویسنده می

  ).22هدایت، ( "وجود بیاورد تواند از خودش شاهکاري به نفر هنرمند حقیقی می کنند و در این مواقع است که یک می

هاي بعد انتقال داده شده، یکی از واجبات  ها به نسل گویا حرکات، افکار، آرزوها و عادات مردمان پیشین که توسط این مثل"
 "اند هاي بچگانه را داشته اند، همین گرفتاري ها را کرده همین جماع. اند ها را زده هزاران سال است که همین حرف. ستزندگی بوده ا

  )49هدایت، (

قصه فقط یک راه فرار براي آرزوهاي ناکام ... آیا سرتاسر زندگی یک قصه مضحک، یک متل باورنکردنی و احمقانه نیست؟ "
  ).همان( "که هر متل سازي مطابق روحیه محدود و موروثی خودش تصور کرده است آرزوهایی. اند هکه بآن نرسید آرزوهایی. است

  ).50هدایت، ( "کند براي کسی که در گور است زمان معنی خودش را گم می"

  ).52هدایت، ( "شد دنبال آن آویخته و منتهی به آلت تناسلیشان می همه آنها یک دهن بودند که یک مشت روده به"

کنند در صورتیکه بسیاري از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و  جان کندن می سانی هستند که از بیست سالگی شروع بهک"
  ).60هدایت، ( "شوند آهسته مثل پیه سوزي که روغنش تمام بشود خاموش می

اقی نبود؟ آیا گذشته در خود من نبود؟ هاي گذشته نبودم و تجربیات موروثی آنها در من ب آیا من خودم در نتیجه یک رشته نسل"
  ).62هدایت، (

میرند، مثل اینکه  پیرهایی هستند که با لبخند می! اند حس مرگ خودش ترسناك است چه برسد به آنکه حس بکنند که مرده"
 بدنش تا مدتی برمیرد و همه قواي  نفر جوان قوي که ناگهان می اما یک. شود روند و یا پیه سوزي که خاموش می خواب بخواب می

  )68هدایت، ( "جنگد چه احساساتی خواهد داشت؟ ضد مرگ می

  ).69هدایت، ( "!گوید تنها مرگ است که دروغ نمی"

  .شود هایی از این دست که در کتاب به وفور یافت می و مثال   

  :هاي راوي را این گونه خالصه کرد ترین مشخصه توان عمده در یک جمع بندي کلی می   
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نگاهی اقتدارگرایانه و از موضع قدرت درباره ) 3. تواند با دیگران ارتباط برقرار کند اي که دارد نمی با وجود عالقه) 2. تهاس تن
ها رخ  در روایت او هیچ ارتباطی بین شخصیت) 5. کند ها را تحقیر می ها و شخصیت بدبین است و انسان) 4. هاي داستان دارد شخصیت

  .کند تفسیر و تحلیل می ها را شخصیت) 6. دهد نمی
  

  هدایت و فوکو

بیند  ها را نیز دقیقاً می هاي داستان با این تفاوت که راوي داستان تنهایی دیگر شخصیت هاست مانند دیگر شخصیت راوي داستان تن
کند حتی اینکه  میها را براي خواننده بازگو  او جزیی ترین حرکات دیگر شخصیت. کند و این تنهایی را براي خوانندگان آشکار می

دهد هر کدام از زندانیان در سلولی جداگانه قرار داده  در طرحی که فوکو از زندان بنتام می. گذرد کنند و درونشان چه می چه فکر می
 رو به بیرون. شود هاي جداگانه داراي دو پنجره بزرگ هستند که یکی رو به بیرون و دیگري رو به درون باز می این سلول. شوند می

براي این است که نور خورشید همه جزییات حرکات زندانی را براي زندانبان آشکار کند و رو به درون براي این که زندانبان، زندانی 
زندانبان با مراقبت دائمی ترس را درون این زندانیان نهادینه . هاست ترین عامل تنهایی زندانی این نظارت دائمی مهم. را دقیق ببیند

اي  گونه مکالمه کور هیچ در تمام داستان بوف. ا جرات نزدیک شدن به یکدیگر و از میان برداشتن تنهایی خود را ندارندکند و آنه می
حتی راوي داستان . ها مثل زندانیان بنتام توانایی برقراري ارتباط با یکدیگر را ندارند شخصیت. وجود ندارد –به معناي واقعی کلمه  –

 –این دیدن دائم از سوي زندانبان . بیند ها را می بیند مانند زندانبان بنتام که همه چیز زندانی ها را می شخصیت او همه چیز. هاست نیز تن
کند که کفه سنگین این رابطه به سود  ي قدرت ایجاد می یک تقابل دوگانه –ها  شخصیت –و دیده شدن دائم از سوي زندانی  -راوي 

او . دهد ها اجازه اظهار نظر و کنش می راوي به هر میزان که خود صالح ببیند به دیگر شخصیت به همین دلیل است که. زندانبان است
  .کند جا که الزم بداند به آنها آزادي عطا می مانند یک زندانبان تمام حرکات آنها را زیر نظر گرفته است و هر

فلسفه ساخت این زندان جلوگیري از ارتباط مجرمان با که اصوالً  برقراري ارتباط براي زندانیان زندان بنتام غیرممکن است چرا
. شود تا به زندانی سلول دیگر دسترسی نداشته باشد هر زندانی در یک سلول جداگانه تحت نظارت کامل نگه داشته می. یکدیگر است

او هر . ارتباط برقرار کنند دهد با همدیگر هاي خود اجازه نمی هدایت به شخصیت. شود این نکته نیز به وضوح در بوف کور دیده می
. کند نگهداري و کنترل می –شود مانند سلول یا زندان است  که بارها توسط راوي تاکید می –کدام از آنها را درون یک اتاق خاص 
ان طور که شوند هم مرتبه در داستان تکرار می 33و  127،39به ترتیب  "دیوار"و  "خانه"، "اتاق"باید به این نکته دقت کرد که کلمات 

شود که این البته غیر از تصاویر و اشارات مربوط به حبس  به کرات در داستان تاکید می "زندان"و  "حبس"کلمه و کلمات مترادف با 
برد روز سیزده بدر  که بار سیزدهم که کلمه اتاق را به کار می طور روشن است که این تاکید بی دلیل نیست همان. و زندانی بودن است

در : استفاده از این کلمات یا صور خیال گاهی کامالً غیرضروري است مثالً. دهد همه اتفاقات نحس داستان براي راوي رخ می است که
مواردي از این دست . تواند به راحتی حذف شود دوم می "اتاق"که ) 18هدایت، (اتاقم را باز کرد و منهم پشت سر او وارد اتاقم شدم 

دهد هدایت براي تاکید و جلب توجه خواننده به این مسئله سعی کرده آن را به هر طریق  خورد که نشان می در این داستان به چشم می
به ویژه اتاق  –ها  هاي شخصیت تکرار این کلمات و تصاویر مربوط به آن در خدمت این مسئله است که اتاق. ممکن برجسته سازد

د یک سلول هست که آن شخصیت درون آن زندانی بوده و اجازه خروج از آن هرکدام مانن –شود  راوي که بارها به وضوح گفته می
ها درون اتاق محبوس هستند و راوي همه چیز را درباره  وقتی که شخصیت. ها را نخواهد داشت و برقراري ارتباط با دیگر شخصیت

مین دلیل است که در تمام طول رمان هیچ گفتگویی به ه. توانند با یکدیگر گفتگو کنند بیند روشن است که آنها نمی داند و می آنها می
  .توانستند راوي داستان را بشناسند داد آنها بهتر می ها رخ می شاید اگر گفتگویی بین شخصیت. شود روایت نمی
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ضع قدرت او از مو. ها را کنترل کند دهد تا بتواند به راحتی زندانی نظارت دائمی و فقدان ارتباط اسلحه را به دست زندانبان می
راوي داستان . افتد که در داستان بوف کور این اتفاق می طور بیند همان خواهد می ها را کنترل کرده و آنها را آنطور که می زندانی

 آنها را هر. کند که نشان داده شد، از آنها با تحقیر و بیزاري کامل یاد می طور او، همان. کند ها احساس برتري می کامالً بر شخصیت
این دیدگاه کامالً افقی و استبدادي . دهد کند و آزادي بیان براي دفاع به آنها نمی که خود دوست دارد براي خواننده بازگو میطور 

  .گفتمان غالب دوره هدایت بوده است

هاست  رتیک رشته از نهادها، جمالت، و عبا "او معتقد است که گفتمان . پردازد فوکو در تبارشناسی دانش به تبیین گفتمان می
هایی از کلینیک، تاریخ روان درمانی، و  و براي توضیح بیشتر این تعریف مثال) 107("که به یک سیستم ساختاري واحد تعلق دارند

: کند رسد آنچه مد نظر فوکو است همان چیزي است که برتنز نیز اشاره می به نظر می. آورد هاي مختلف می تاریخ طبیعی در دوره
هاي دروه  کند و در ذهن انسان ها و نهادهاي مختلف اعمال می دوره خاص که قدرت خود را به وسیله دستگاه دیدگاه غالب در یک

که از گفتمان  –شود، به طوري که چنانچه شخصی بر خالف این گفتمان غالب عمل کند مورد تعرض و شماتت دیگران  نهادینه می
  .کند وم در خدمت قدرت غالب دوره عمل میاین مفه). 155(گیرد  قرار می -کنند غالب تبعیت می

. اي که منتقدین و تذکره نویسان هدایت شناس درباره آن اتفاق نظر دارند دلبستگی هدایت به ایران باستان قبل از اسالم است نکته
اي به نام  زیان در مقالهمحمد علی همایون کاتو. دانست ایرانِ پادشاهیِ استبدادي که هدایت آن را مظهر کمال و بزرگی تمدن ایران می

  هاي ناسیونالیستی هدایت نمایانگر  کند که داستان به این نکته اشاره می "هاي صادق هدایت روان داستان"

فکران،  است که از دوران جنگ جهانی اول در میان روشن -نیستی و و به زبان دیگر شو –احساسات تند، تهاجمی و رومانتیک 
ایران نامه، (درن ایران رواج یافت، و سپس در دوره پهلوي تقریباً به یک ایدئولوژي دولتی تبدیل شدهنرمندان و درس خواندگان م

  ).560سال دهم، 

مایوس به "ماشاءاهللا آجودانی پا را از این هم فراتر نهاده و نفرت هدایت از قوم یهود به تاسی از هیتلر و فاشیسم را نیز به ناسیونالیسم 
کند که این  آجودانی هم مانند کاتوزیان اشاره می). 480، ایران نامه، سال دهم، "هدایت و فاشیسم"(کرده استي هدایت اضافه آینده

نقش مهمی در شکل گیري ادبیات نوین ایران داشته  "مذهب و سوسیالیسم"نوع تفکر، تفکر غالب دوره خود بوده است و در کنار 
کند و این که از  پرستانه هدایت یاد می ر آشنایی با صادق هدایت بارها از دیدگاه میهنفرزانه د. ف.عالوه بر این، م). 474همان، (است 

همه . شود هاي او هم دیده می این موضوع حتی در نامه. دید هدایت حکومت رضاخان در حال نابود کردن این تمدن غنی است
به آن در دوره هدایت گفتمان غالب دوره او بوده است و او به  هاي مربوط هاي باال موید این نکته هستند که ناسیونالیسم و دیدگاه مثال

 .آن تعلق خاطر داشته است

  

  نتیجه

. توان به ساختار اقتدارگرایانه و استبدادي داستان بوف کور پی برد با توجه به آنچه درباره راوي بوف کور بیان شد به روشنی می
ها اجازه ابراز وجود و  ایی که در دستان راوي داستان قرار دارد به شخصیتهاي داستان خود در دنی هدایت با زندانی کردن شخصیت

توان ساختار داستان را مانند یک  در واقع می. کند اي که بیشتر از همه درباره شخصیت زن داستان صدق می نکته. اظهار نظر نداده است
ها  ها اشراف کامل دارد اما دیگر شخصیت و برون شخصیت زندان مدل جرمی بنتام فرض کرد که راوي مانند زندانبان بر دنیاي درون

آنها .دانند گیرند در حالی که خود هیچ نمی شوند، مورد قضاوت قرار می شوند، تحلیل می آنها دیده می. هیچ دانشی درباره راوي ندارند
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راوي مسبب "به نظر براهنی . نها را زیر نظر دارداجازه برقراري ارتباط و مکالمه با یکدیگر را ندارند چون راوي داستان مانند زندانبان آ
هر کدام از شخصیت درون دنیاي خود اسیر و تنها هستند چرا ).306،...منقول از شناختنامه( "هاست اصلی سکوت، سکون و اختفاي آن

داستان ببرند و هدایت اجازه این  توانستند پی به دیوانگی و استبداد راوي توانستند با همدیگر ارتباط برقرار کنند می که شاید اگر می
حرام زاده "به گفته براهنی راوي داستان . دهد، همان کاري که هدف اصلی بنتام از ساختن زندان بود اتحاد و بهم پیوستن را به آنها نمی

اد است. مرد است-راوي زن. است ه این به هم). 317همان، ( "خود راوي تک جنسی است. مادر راوي روسپی است. راوي قو
با .طور جنایتکاري و قاتل بودن او شود و همین توان جنون راوي را نیز اضافه کرد که در تمام حرکات و رفتار او دیده می مشخصات می

  .اش وارد شده و درون او را بشناسند دهد به حریم خصوصی ها اجازه نمی این مشخصات طبیعی است که راوي به شخصیت

و تبادل افکار و گفت و  "ي متراکم مردمان توده"کند که در زندان بنتام  طراحی شده اشاره میفوکو درباره هدف این زندان 
انضباط ( "بخشد هاي مجزا می اي از فردیت ظهور اثري جمعی کنار رفته، جاي خود را به مجموعه"افراد، و  "آمیزش و اختالط"گوها، 
کند، جلوگیري از همبستگی و متحد  که فوکو اشاره می طور ین طرحی، همانکامالً روشن است که هدف بنتام از چن). 205، ...و تنبیه

توان چنین نتیجه  بنابراین می. ها با یکدیگر است شدن مجرمان است و هدف هدایت از چنین پیرنگی نیز جلوگیري از ارتباط شخصیت
  . کرده است ها به دیده مجرم نگاه می ه شخصیتاو ب. ها مانند نگاه بنتام به زندانیان بوده است گرفت که نگاه هدایت به شخصیت

ي خود، به گفتمان ناسیونالیستی استبدادي دوره  فکران دوره در نتیجه این نگاه و با توجه به این که هدایت نیز مانند سایر روشن
رد که هدایت خواسته یا توان ادعا ک خود تعلق خاطر زیادي داشته است و حتی بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی خانوادگی او، می

رسد که  به نظر می. هاي استبدادي حکومتی دوره خود کمک کرده است ناخواسته در خدمت گفتمان استبدادي دوره به تحکیم پایه
ساختار بوف کور نمادي از ساختار . این گفتمان وارد روحیه و ذهن او شده است و او آن را به راوي داستان خود منتقل کرده است

شدیداً «ي فاقد آزادي که از نظر هدایت، به گفته براهنی،  یک جامعه بسته. کرده است اي ست که هدایت درون آن زندگی می جامعه
 ).316براهنی، همان، ( »دهد بوگندوست چون دهان همه مزه کونه خیار می
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  عربی و فارسي شعر معاصر ها يهمانندنگاهی به 
  

  1شیرزاد طایفی

  چکیده

که تأثیر و تأثّر  دهد یمي مختلف نشان ها پژوهش. ي تأثیر نپذیرفته باشدا گونهبه  ها زبان گریداز  کهیافت  توان ینم ایدنی را در زبان
بیشتر با هم در تعامل  ها زبانی مرده است؛ یعنی هر اندازه زبانتعاملی نداشته باشد،  گریدي ها زبانبا  کهی زبان. اصلی مسلّم است ها زبان

ی چندان دشوار نیست و پر ی و عربفارسي ها زباناثبات تأثیر و تأثّر  .شوند ینمو در گذر زمان خاموش  شوند یمو پویاتر  تر زندهباشند، 
. دارد تر منسجمو  تر قیدقواضح است که این امر صورت گرفته است؛ اما نوع تأثیرپذیري و تأثیرگذاري امري است که نیاز به بررسی 

ورت ی به صواژگانهم  زینی عربی وام گرفته، و زبان عربی از زبان حقوقی و مذهبی، فقهي اصطالحات  حوزهدر  تر شیبی فارسزبان 
ي  مقالهدر  . ی وام گرفته استفارساز زبان ) در قالب معرّب(ي به صورت آمیخته ادیزو هم واژگان ) یمبندر قالب (دست نخورده 

ي شعر معاصر فارسی و ها مشابهتتحلیلی،  –ي و با استناد به شواهد برجسته و به روش توصیفی ا کتابخانهحاضر با تکیه بر مطالعات 
ي ها نهیزمشعر معاصر عربی به دلیل . نیز تبیین شده است ها شباهتي وجودي چنین  فلسفهورد بررسی قرار گرفته و عربی از زوایایی م

از  کهی است تشابهاتي دارای ایرانیان دارند، با شعر معاصر فارسی فرهنگی و اجتماعي عرب زبان با اوضاع ها ملت کهمشترك فکري 
  .چند جهت قابل مطالعه و بررسی است

  

  

  .ادبیات، شعر معاصر، فارسی، عربی، وجوه تشابه، بررسی تطبیقی: هالید واژهک

                                                        
ي طباطبایی عالمهعضو هیأت علمی دانشگاه   1  
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  مقدمه

بر آن، تأملی مستمرّ و مستند  حاکم نِیموازاصول و  کشفی، براي نیب ژرفی با آگاهی و فارسدر گسترة زبان و ادب  کهی کسان
با قدرت  کهی زبان، آن است فارسبزرگ و افسونگرِ  انِیسرا نسخ آورِ شگفتاز جمله مظاهرِ توانمندي  که دانند یم کین، اند داشته

روزگار و  کارِدر  شهیاندبا مشاهدة مناظر هستی،  اند توانستهی خوب به، شیخو گر نشیآفرذهنِ خلّاق و  مِیتعمو  دیتجراستفاده از قانونِ 
ی موشکافبا دقّت و  – ها دانسته کالم کو در ی ها دهیشنو  ها خواندهو  ها خاطرهو  ادهابا ی ها آن بیترکی، و تیگي ها دهیپدي کاو ژرف

يِ ناشی از تأمل و تجربه در قالبِ سخنانِ منظوم و منثور، دستاوردهاپرداخته و با عرضۀ  حکمتي از عبرت و ا زهیآم -نیتحسدرخور 
 که – شیخو کمالِي ایجوز زادگانِ طبعِ را ا انیآدمساخته و  رابیسخود  مِیسلرا از چشمه سارِ زاللِ ذوق  شیخوخوانندگان آثار 

  . گردانند ابیکامبرخوردار و  –بوده است  زیلبرسرشار و  تیغای و هدف و معنهمواره از 

الت مختلف و پر فراز و نشیبی از سر  هر کسی با تاریخ ادبیات این . اند گذراندهدر یک قرن اخیر، شعر معاصر فارسی و عربی تحو
، هیچ قرنی به اندازة قرن بیستم عرصۀ ها عربکه در تاریخ حیات فرهنگی ایرانیان و  داند یمداشته باشد، نیک دو زبان اندکی آشنایی 

مطلق  طور بهدر قرن بیستم ساختار و قالب شعر معاصر فارسی و عربی . ي رنگارنگ نبوده استاندازها چشمي پر شتاب و ها یدگرگون
در این صد ساله در شعر معاصر عربی رخ داده، همان را عیناً در شعر معاصر فارسی نیز  آنچه به عنوان تحول و تغییر،. دگرگون شد
و ساختارهاي حیات این دو قوم است، در جاي خود  ها فرهنگي مختصري که برخاسته از شرایط متفاوت ها تفاوتالبتّه . شاهد هستیم

و  ي نسل شوقی و ایلیا ابوماضی،ریپذ ریتأثیی، از نوع ها تفاوتبا ي پروین و بهار و ایرج، ریپذ ریتأث. باشد یمقابل بحث و بررسی 
  . ي و البیاتی و آدونیس استالحاو لیخلي نسل ها يریرپذیتأثي فروغ و شاملو و سپهري، یادآور ریپذ ریتأث

و با تکیه بر  ي شعر معاصر فارسی و عربی را مد نظر قرار دهدها يهمانندچنین وجوه اشتراك پر بسامدي سبب شد، نگارنده 
 ها يهمانندو ضرورت و اهمیت این  ها خاستگاه، ها نهیزمتحلیلی  –ي توصیفیا وهیش، و به سنگ گراني ها پژوهشمستندات برجسته و 

  .را مورد بحث و بررسی قرار دهد؛ چیزي که بدین شیوه چندان مورد مداقّه قرار نگرفته است

و ساختار،  هیما درونتا به امروز از نظر شکل، ) ق. هـ 1285(د انقالب مشروطه شعر فارسی در طول صد سال گذشته، یعنی از حدو
الت گسترده و  پیش از آن، دوره و برهه و عصري از شعر فارسی را سراغ نداریم که در . ي را پشت سر گذاشته استا سابقه یبتحو

گفت تحوالتی که در  توان یمایجاد شده باشد؛ تا آنجا که  عرض مدتی چنین کوتاه، تغییراتی تا بدین حد پردامنه و همه جانبه در آن
التی که شعر فارسی در طول عمر حدوداً هزار  به خود دیده،  اش سالهصد سال اخیر در شعر فارسی ایجاد شده، در مجموع، با تمام تحو

  )12: 1387حسین پور، (. کند یمبرابري 

ي ادب این زبان، در دوران جدید به تدریج و به کندي صورت ها شاخهگر که تحول شعر معاصر عرب، همچون دی میدان یمنیک 
ي ها ارزشو  –که تا پایان قرن هیجدهم بر جهان عرب حکمفرما بود  –ي قرون وسطایی ها ارزشاین شعر، نتیجۀ برخورد میان . گرفت

به دست آورده بود، و  –یجۀ حملۀ فرانسه به مصر پس از مواجهه با اروپا، در نت –ي بود که ملّت عرب از اروپاي جدید ا تازهفرهنگی 
شفیعی کدکنی، (. براي خوانندة عرب زبان شناخته شده است –دست کم در خطوط گستردة آن  –بی هیچ گمان داستان این برخورد 

1380 :63(  

غان مسیحی از اروپا و آمریکا به لبنان که مبلّ ژهیو بهاندیشۀ اروپایی از زمان حملۀ فرانسه به مصر، در شرق عربی و سرزمین شام، 
؛ هر چند کشور مصر به دالیل سیاسی و اجتماعی، زیر سلطۀ استعمار رفت و به موازات آن )15، 1994هداره، (، راه یافت رفتند یمآنجا 

  .از فرهنگ کشور حاکم تأثیر پذیرفت
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ي شعر و ادب عصر انحطاط ها یژگیو روح یبشاعران و نویسندگان این کشورها که تا این برهه از زمان، تحت حاکمیت خشک و 
شده بودند، بستري را فراهم دیدند تا به واسطۀ آن  زده دلقرار داشتند و از یکنواختی و تکرار صور خیال، زبان و مضمون در شعر 

مطرح سازند؛ زیرا تا این زمان،  ي خود را با این زبان و بیانها آرمان، باورها و ها خواستهبتوانند به نوآوري و خلّاقیت ادبی دست بزنند و 
ي افراطی از صنایع گوناگون ادبی بود، و در واقع سخن تازه و توجه برانگیزي نداشت؛ به ریگ بهرهیی و گرا لفظادبیات غرق در 

  .خصوص در شعر که تقریباً اندیشه فرو نهاده شده و عناصر عاطفه و خیال فراموش گردیده بود

ن، در دورة کریم خان زند است که گروهی بر آن شدند سبک هندي را به سبک عراقی تبدیل کنند و سرآغاز تحول شعري در ایرا
. فتحعلی خان صبا بود، سبک عراقی را به سبک خراسانی تبدیل کردند ها آندر دورة فتحعلی شاه قاجار نیز گروه دیگري که رئیس 

  )348: 3، ج1375بهار، (

ي شاعران این دوره از تجربۀ شخصی و بازتاب آن در شعرشان بود؛ به ریگ فاصلهمشروطه، ي شعر عصر پیش از ها یژگیواز دیگر 
گفت در شعر این  توان یمي پیشین و فاقد فردیت و هویت تعریف شده بود؛ تا جایی که ها دورهي که این شعرها، تقلیدي از ا گونه

  .ي شخصی تجربه و ثبت نشده استا لحظهشاعران، گویا 

متأثّر از رکود و ایستایی شرایط اجتماعی آن روزگار بود، و در پی تغییر تدریجی اوضاع  شدت بهاز مشروطیت  شعر عصر پیش
ر ساخت و پایۀ  رفته رفتهزمانه، شعر نیز دگرگون شد و از آغاز عصر قاجار،  بسترهایی فراهم شد که زمینۀ جذب فرهنگ جدید را میس

  .تحول شعر فارسی گردید

ي ها نهیزمدر واقع، شعر هر دوره با . ابدی یمر زبان، با توجه به ضرورت تحول ادبی، و نیازهاي جدید اجتماعی تحقق حول شعر در ه
در آغاز تحول ادبی، تجدد و سنت در کنار . اجتماعی خود پیوندي ناگسستنی دارد و تحول شعر و زبان ادبی، فرایندي اجتماعی است

ي از نو و کهن است؛ به ویژه در قالب و فرم، شیوة کهن بر شعر تسلّط کامل دارد و تنها در ا زهیآم، یکدیگر قرار دارند و شعر جدید
  )32: 1384کریمی حکاك، (. ابدی یمحیطۀ مضمون و محتوا است که تجدد و نوآوري به شعر راه 

گاه بسط و ظهور، همیشه نوعی همانندي یا هستند و از دید ضوابط معاصر براي ارزیابی آثار نوین ادبی، به منزلۀ شالوده و اساس
ارتباط درونی زمان بندي شده میان توالی ضوابط و آثار ادبی وجود دارد، که تشخیص و تطبیق این دو توالی همیشه ممکن نیست؛ و 

  )86: 1359شفیعی کدکنی، (. وقتی قابل مشاهده است که بسط ادبی از ذوق ادبی پیشی گیرد و یا بر عکس

  :کند یم میتقسدو زبان، به دو دوره  نیای ادبی شعر معاصر عربی و فارسی را از نظر تحوالت شفیعی کدکن

   نینخستي  دوره

ي را، به خصوص با توجه به ا تازهي ها شهیاند کوشند یم، میقدی شعر فنّشاعران با حفظ سنّت و نگاهداشت نظام  کهي ا دوره
در  تیمشروطآغاز  اتیادبدوره همزمان است با  نیا. کنند منعکس شیخودر شعر  ی قرار دهند وبررسی مورد اجتماعي ها يازمندین
، )يمصر(ی شوقاحمد : عبارتند از ها آن ریمشاه کهمعاصر عرب،  اتیادبي  دوره نیاشاعران . 1320وریشهري مقارن ها سالتا  رانیا

 الممالکي بعد از آن مانند ادیب  دورهو  تیشروطمي  دورهی با شاعران جهاتاز ) یعراق(يالزهاوی صدق لیجمو ) مصري(بارودي 
  )38: 1380کدکنی، . (ی، قابل سنجش هستنداسمی دیرشی و اعتصام نیپروبهار،  الشعراء ملکفراهانی، 

از سردمداران این حرکت در زبان عربی، سامی البارودي است که تالش کرد تا قصیدة عربی را به شکل نخستین آن باز گرداند و 
این احیا و تجدید ادبی، به مکتب بازگشت در . او توانست عمود شعر عربی را در دورة معاصر تجدید و احیا کند. نق بخشدبه آن رو
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بارودي در تجدید و احیاي شعر کالسیک عربی، نقش مهمی . نامند یم» بازگشت ادبی«شعر فارسی شباهت دارد و به همین سبب آن را 
ي طبیعی براي ا مقدمهگفت که جنبش و حرکت احیاي شعر عربی،  توان یموفق بود، و به یقین را ایفا کرد و تا حد زیادي نیز م

ش، (. شود یمي تجدید در شعر عربی شمرده ها جنبش 58: 1999معو (  

  دیجدي  دوره

دی معاصر و تا ادبي ها جنبشی و همراه شدن با اجتماع عیسربا تحوالت  همراه  ها سنّترفتن  انیمی و از ادبی بازار نقد آشفتگي ح
با  زمان همو  رانیادر  1320ي ها سالاز حدود  کهدوره  نیا. معاصر جهان است اتیادبشاعران عرب با  میمستقي تماس  جهینتاست و 
ی هر ادبي نشریات جا يجاتحول را در  نیاي از ا آشفته ریتصو. ، هنوز ادامه داردشود یمی آغاز عربي کشورهای دوم در جهانجنگ 

  . و زبان با بسامد باالیی شاهد هستیمد

ي نمونه برا. ی مشابه وضعیت شاعران نوپرداز فارسی قرار دارندتیوضعی نسل جوان آن، از هرجهت در عنشاعران نوپرداز عرب، ی
 ابیالس رشاک، بدر )یعراق(یاتیالب، عبدالوهاب )يمصر(يحجاز. ع .ا) يمصر(، صالح عبدالصبور)عراقی(از نازك المالئکه  توان یم
 هیسا .ا .، هـ)نیما یوشیج(ی، مانند علی اسفندیاري فارسي زبان نوسراشاعران  ادآوری یجهاتاز  کهیاد کرد، ) یلبنان( سیآدونو ) یعراق(
شاعران امروز هستند،  گریدو ) بامداد. ا(، فروغ فرخ زاد، احمد شاملو )ي اخوان ثالثمهد(دیام. یی، مکسرا اوشیس، )هوشنگ ابتهاج(
ی موفّقي شعرهاي قابل خواندن دارند و کارهاي جدید ها قالب، در رانیاو سرشار  کهنسال اتیادبو  میقدزبان  امکاناتبا توجه به  هک

  )42: 1380کدکنی، . (اند سروده

انی در این زمان، دگرگونی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایر. گردد یمدورة معاصر در ادب فارسی با مشروطیت آغاز 
در این دوره که به . ي تازه بودها شکلموجب شد تا اوضاع جامعۀ ایران تغییر کند، و طبیعی است که این تغییرات و افکار نو نیازمند 

. نیما یوشیج شکل خاص خود را پیدا کرد لۀیوس به، شعر نو شود یمعنوان دورة تحول و انقالب ادبی در تاریخ ادبیات فارسی شمرده 
، شود یمنیما یوشیج که در گسترة شعر فارسی به عنوان بنیانگذار و مؤسس شعر آزاد، بدون رقیب شمرده ). 120: 1372مؤتمن، (

  .شود یمي بر شعر نیمایی محسوب ا مقدمه عنوان بهسرود، که  1301سرانجام منظومۀ افسانه را در 

شعر آزاد نخستین بار . رسید و وارد مرحلۀ جدیدي شد در هر حال، تحوالت شعر آزاد عربی بعد از جنگ جهانی دوم به اوج خود
، 1999شامی، . (اند دهینامسروده شده است؛ به همین سبب او را پدر شعر آزاد در ادبیات عرب  م 1946بدر شاکر السیاب در  لۀیوس به
را بنیانگذار شعر آزاد عربی  لمالئکها نازكالبتّه منتقدان دربارة بنیانگذاري شعر آزاد عربی، اختالف نظر دارند و برخی ). 89: 3ج
در عراق  م 1947پیدایش شعر آزاد در «: دیگو یمچنین  "قضایا الشعر المعاصر"، و خود نازك المالئکه در کتابش با عنوان دانند یم

  )35: 1974نازك المالئکه، . (»بوده و اولین قصیده آزاد، قصیده من است که عنوانش کلرا است

  ي اول دورهيِ شعريِ ها یژگیو

ی و اجتماع طیشرا، با تفاوت زینی مواجه هستیم، اعراب خواه يآزاد کاریپو  تیمشروطدر ایران با جنبش  کهي ا دورهدر همان 
 گونه همانی اجتماعدو جنبش  نیای دارند و عثمانیی فرمانروایی از قلمرو رهاراه  عنوان بهتالش را  نیهمیی، ایجغرافي مختلف ها طیمح
 نیا انیمدر  توان یمی حتّ. اند سهیمقاقابل  زینو واحد  مشتركي ها شهیرو  ها خاستگاه، ها نهیزمی دارند، از نظر مشابهی دباحاصل  که

  .اند داشته ریتأثی اجتماعي تحول و انقالب سودر هر دو  که افتی را یمشترکي ها چهرهی، اجتماعي ها جنبش
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الت  کهي است اسدآباد نیالد دجمالیسی کاست، ی آشکاری اجتماعجنبش  در هر دو ها آنتأثیر  که، ها چهره نیانمونۀ  در تحو
 رشیپذو  دیسي ها گفتهي تأثّر زیاد از  جهینتدر  -یکرماني رضا رزایمي او  پرورده دستي داشته و ا عمده ریتأث رانیای اجتماع

 کشتناست، اقدام کرد و با  ریاخلطنتش نماد استبداد در قرن ي س سالهي پنجاه  دوره کهشاه قاجار،  نیناصرالدبه قتل  –ي او ها شهیاند
ي فکر تیترب ریتأثمحمد عبده، تحت  خیشدر مصر هم . را رقم زد و شکل داد تیمشروطی انقالب اصلعوامل  نیتر مهمی از کاو، ی

عوامل نهضت در مجموع . دی ملل عرب را فراهم آورخواه يآزادي، توانست مقدمات جنبش استقالل و اسدآباد نیالد جمال دیس
 نیچن رانیادارالفنون در  لیقب، از دیجدمدارس  سیتأس که گونه همان، هیسوردر لبنان و مصر و  دیجدمدارس  سیتأساز : عبارتند

و در ی، الهالل و المقتطف و االهرام است عربي کشورهادر  ها آننمونۀ  کهی، ادبی و اسیسو نشریات  ها روزنامه سیتأس. ي داشتریتأث
اتی است  مجموعه، رانیا بیادي ادب از  روزنامهي خوب آن ها نمونهوجود داشته است و از  تیمشروطاز عهد  کهي روزنامه و نشری 

دو جنبش  نیاحاصل . کرد یمالشعراء بهار آن را منتشر  ملکاستاد  کهي دانشکده  مجلهي بعد،  دورهی است و در فراهان الممالک
ي شعر قلمروي در خدمت به برایی به تنگ آمده و سرا حهیمدي و گر شیستااز راه و رسم  کهی است شاعران داشیپی، اجتماعبزرگ 

  .انسانیت و مردم خواستارند

ي بعد،  دورهی و در ابوماض ایلیاو ) يالخور میسل دیرش(يالقروی، الشاعر شوقاحمد : شاعران عبارتند از نیاعرب،  اتیادبدر قلمرو 
ي  رانیادر . گریدو چند شاعر جبران  لیخلجبران  ی فرّخبهار و عارف قزوینی و اندکی بعد،  الشعراء ملکي و شاوریپ بیادنیز تا حد

ناگفته . است کیکالسي شعر ها قالبي نسبت به وفادارشاعران،  نیاشعر  مشترك تیخصوص. یاسمی دیرشی و اعتصام نیپروي و زدی
ي و قواعد عروض و شعري ها قالباز نظر  خصوص بهاست،  سهیمقاقابل  کامالً گریکدبا ی زیندو زبان  نیا اتیادبي  گذشته که داستیپ

  .ی و امثال آنعیبد عیصناو  هیقاف

ی و ستانیسی فرّخي دامغانی و منوچهري و عنصردر قالب شعر  کوشند یم) 20وریشهرو پس از آن تا ( تیمشروطي  دورهشاعران 
 کهی شاعران زیندر زبان عربی . کنند انیبي مردم روزگار خود دارند، ازمندیناز  کهی را ساحسای دوران و اجتماعناصرخسرو، مسائل 

اسلوب  قیدقاتمام  تیرعاهر دو دسته از شاعران، با . اند کردهی بازگو متنبي و أبوتمام و بحتررا در قالب شعر  کوشش نیا، میکرد ادی
ي  جهینتدر هر دو زبان،  کهني به اسلوب وفادار نیا. ندیبگوی تازه سخن عانمو  دیجدی زندگي ها يازمندیناز  اند دهیکوش میقدشعر 

، هر کهني از اسلوب دوري تازه و ها وهیششاعران به  شیگرا، تیخصوصدو  نیارنگ شدن  کمبا  جیتدراست، که به  تیخصوصدو 
ي  دورهو شاعران  سیامرؤالقرب از قالب شعر شاعران جوان ع) بعد از جنگ جهانی دوم(ي بعدي  دورهدر . کند یمجلوه  تر روشنروز 
را به  شیخوي  گذشته اتیخصوصو تمام  افتند یم، پل الوار و ازرا پاوند وتیال. سا .ي ت تازهي ها شهیاندی، ناگهان به دامن عباس

ی در رانیاو شاعر جوان  شود یم دهیدی مشابهبا وضع  قاًیدق زیننسل جوان ایرانی  اتیادبدر  تیخصوص نیهم. سپارند یمی فراموش
و از سن  کند یمي دامغانی و ناصر خسرو را رها منوچهر دیقصاربع قرن، قالب استوار  کي ی فاصلهدر  بلکهقرن،  میناز  کمتري  فاصله

ي  دوره اتیادبو  رانیادر  تیمشروط اتیادبی عنی(ي نخست  دورهدر  که نیادلیل . کند یم دیتقل) یمعندر قالب و ( وتیالژان پرس و 
نخست : ، عمدتاً دو امر استاند ماندهوفادار  کهني ها قالبشاعران هر دو زبان به ) یعثمانیی فرمانروااستقالل عرب از قلمرو  نینخست

 بیادي و شاوریپ بیاد که گونه همانی عن؛ یاند داشتهخود  کیکالسشاعران آن نسل با ادب  کهی،روحی و اجتماعخاص  وندیپ
ي و حافظ البارودی و شوقاحمد  زین، در قلمرو شعر عرب اند افتهپرورش ی رانیا کهنبا سنّت شعر  رانیابهار در  شعراءال ملکو  الممالک

  .اند شدهی تربیت متنبي و بحتربا سنّت شعرِ ابوتمام و  گرانیدو  میابراه

ي ها سرمشق نیهمچن. لب از راه ترجمه استو اغ اندك اریبسیی اروپا اتیادبنسل، در هر دو زبان، با  نیایی آشنا، گریدي سواز 
ي برا) در اصل و ترجمه( ها آني شعرهم زبان  کههوگو و آلفرد دوموسه  لیقباز  اند بودهنسل، اغلب کسانی  نیایی مورد توجه اروپا

ی بر سنّت شعر مبتن هکي است، استواري نظام ثابت و دارا ها آني شعراست و هم قالب  تر مأنوسی و عرب قابل احساس و رانیاشاعران 
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نظام  کباره، شاعران نسل جوان هر دو زبان ی)یبیتقربه طور ( تیخصوصدو  نیارفتن  انیمبا از  کهیی است و شاهد هستیم اروپا میقد
  ).40: 1380کدکنی، (. کنند یمي خود را رها شعر میقد

غلبۀ فرانسه بر کشور مصر، چیرگی (نفوذ غرب در شرق :چنین تبیین کرد توان یمدر واقع عوامل عمدة تحول ادبی ایران و عرب را 
در حقیقت، غلبۀ غرب بر . به وجود آورد ها یشرق، اندیشۀ پیشرفت و ترقّی را در میان )روس بر ایران و غلبۀ فرانسه و انگلیس بر هند

  .شرق، برابر بود با غلبۀ علم و صنعت

یک بر عهده داشت، رو به ضعف و نابودي نهاده بود، و در ایران نیز ی ممالنشاندگ دستعثمانی که حاکمیت بر کشور مصر را با 
ی تمام بر سر خاك ایران و همۀ منافع آن با مباالت یبي ناچیز خویش، با ها خواستهو  ها هوسشاهان قاجار بر سر کار بودند که براي 

  .کردند یمبیگانگان معامله 

بود، در  ها آنتحعلی شاه و فرزندانش که حکومت ایران همه جا در دست ف«: دیگو یمچنین  باره نیاعبدالحسین زرین کوب در 
نامعلوم  اش اجارهي که مدت ا اجارهمملکت نه به چشم یک وطن که باید آن را دوست داشت و حفظ کرد، بلکه به دیده یک ملک 

  )620: 1373زرین کوب، . (کردند یماست و باید هر چه ممکن است از آن بهره بیشتر برد، نگاه 

  دوره نیاي شعر نیمضام

ی و فرهنگی و قوم اتیخصوصشاعران، به سبب اختالف  الیخي و نوع ریتصوي ها جنبهدر هر دو زبان فارسی و عربی، از 
جستجو  که گونه همان. ی مطرح استملّی و قوممسائل  ها آناست و در تمام  کسانشعر ی نیمضامی کلي  نهیزم، میبگذر کهیی، ایجغراف

 نیا زین گرانیدي و زهاو، میابراهي، حافظ البارودی، شوق، در شعر احمد شود یماو احساس  دیقصادر شعر بهار و  شتریبي آزادي برا
ن  مینسي ها وزشی و نو شدن در برابر تیترباست و مسائل  آشکار ریتأث دختران و تالش  تیتربي زن و آزادي  مسأله لیقبی، از فرنگتمد
  :گفت یمی اعتصام نیپروی فارسدر شعر . دهد یم لیتشکی شعر هر دو زبان را کل نیمضام، دیجدن تمد کاروانبه  دنیرسي برا

  )261، 1333اعتصامی، (يمادرپرورده نادان  کجااست    طفل دانشور  کودكدامن مادر نخست آموزگار 

  :گفت یم میابراهو حافظ 

  .است نیای درماندگراز  کهبانوان همت گمارد در شرق؛ چرا  تیترب که ستیک

 کهاست  نینخستمادر، استاد استادان . است افتهو بزرگوار پرورش ی بینجی ملتچون آماده شود،  کهي است امادر، مدرسه 
  )46: 1380کدکنی، (. ي آفاق را فرا گرفته همهمآثرشان 

شدن در برابر  اریهشو  تیملي احساس داریبی در بزرگ ریتأث، تیمشروطي، به مانند فرمان دستور حکمی و اساسقانون   
مسائل را در کلّ  نیا، که واداشت شیخوي در شعر ا تازهشاعران را، در هر دو زبان، به طرح مسائل  کهي غرب داشت ها شرفتیپ
  :کردمحدود  ها بخش نیادر  توان یم

  بر اساس علم دیجدی زندگدعوت به . 1

و اختراعات تازه است و  مایهواپو  نیماش لیقب، از دیجدی ندگزي ها دهیپددوره، توجه به  نیاشعر  مشترك اتیخصوصی از کی
  .کنندي ابداع ا تازهی معان کوشند یم دهیپد نیاشاعران با الهام از 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٥٨٣

ن ناشحمله به معایب . 2 دیجدی از تمد .  

ن  مسألهی، عربی و فارسي  دوره نیاشعر  مشتركی و کلّ نیمضاماز  گریدی کی که مینیب یمو  است دیجدي حمله به مظاهر تمد 
  . کردند یمي آن دعوت سومردم را به  گریددر جهت  که نیا؛ با کنند یم محکومی را فرنگاغلب شاعران هر دو زبان، تمدن 

نمونۀ آن  اقیالشداست، که اشعار احمد فارس  دستیتهو  کش زحمتي  طبقهی زندگ، توجه به گرید مشترك تیخصوص. 3
و پرشور آن را در  حیصري  نمونهسال قبل وجود داشت، و  نیچندو امتداد آن تا  تیمشروطي  دورهمضمون در شعر شاعران  نیا. است

ی با حتي واداشته، اریبسي شعرهاشاعران را به سرودن  نیاو رنج،  کاردفاع از . ی شاهد هستیماعتصام نیپروي و زدی یفرخ وانید
  .»کارگر«و » رنجبر«ي ها فیرد

ی در آن قابل تازگبه  کهي مظاهری است با تمام انساني  جامعههر دو زبان،  اتیادبدوره در  نیار یِ شعکلّدر مجموع، مضمون 
ي، ریام ای یالیخطرف خطاب شاعر، معشوق  گریدو  اند داده شیگرابه اجتماع  تیفردي خطابشان را از اریبساست و شاعران  تیرؤ
ملّت را هرچه زودتر از اعتقادات تباه  نیا که کوشند یمي رو نیا؛ از انسان است و ملّت ها آنطرف خطاب . ستیني ریوز ای، یخان
ي شوایپ کشاعر به مانند ی. کنندیی بخشند و آزاد رهابوده است،  دهیچیپي او پاي بر دست و ریزنجبه مانند  ها قرن که، شیخوي ایدن

و  کندی معرف شیخوي سرنوشت  سازندهرا  ها آنفرا خواند و  شیپبا زبان شعر، مردم را به  که داند یمی خود را موظف اجتماع
  )49همان،(. کشد رونیبي را از مغز او قدري قضا ها شهیاند

  ي دوم دورهي شعري ها یژگیو

یی از ها نمونه شیبو  کم که نیاو با  شود یمجنگ جهانی دوم آغاز  نینخستي ها سالاز  باًیتقري دوم شعر در هر دو زبان،  دوره
ا  توان یم، در دورة قبل هم اند رفتهیپذدربست  دیجدشاعران دورة  کهرم را ی در قالب و فتازگ و همه جانبه شدن  وعیشسراغ گرفت، ام

  .شود یمعهد آغاز  نیامسأله در  نیا

ی بعضی و فارسدر ادب  جیوشی مایني ها کوشش، مانند میدار ها سال نیااز  شیپي شعري ها قالب شکستناز  کهیی ها نمونه
شاعران  که؛ چرا رود یمي به شمار رو تکی نوعیی دارد و استثنای در شعر عرب، حالت ابوماض ایلیاجبران و  لیخلجبران ي ها تالش

  .هستند میقدي شعري ها قالبی طرفدار همگ ها آنهمزمان 

هر دو  که، شود یمي مقارن با آغاز آن شروع ها سال ای دوم و یجهاني بعد از جنگ ها سالاز  قتیحقشیوه، در  نیای اصلظهور 
خود وفادار بماند و  میقدي شعر ها سنّتبه تمام  که ستینی نسلنسل، همان  نیا. ي رو به رو هستندای، با مسائل تازه اجتماعملت از نظر 

را  خود خواهد یمی قرار گرفته، جهان شۀیاندشعر و  میمستقي ها وزشدر برابر  کهی است نسل؛ کند تکراري دورة قبل را ها حرفهمان 
  .کندي غرب وجود دارد، هماهنگ ها نیسرزم اتیادببا تمام آنچه در 

ي ها انسانتموجات احساس همۀ  بلکه، ستیني آن دوره شعري و مسائل آزادو ظواهر  تیمشروط گریدنسل،  نیای روحبحران 
  )49ان، هم(. ی استطیشراخود در چه  که ستیني او چندان مطرح برا گریدو  دهد یم شینمارا  شیخوقرن 

در درجۀ نخست، توجه هر دو ملت به موضوع اندیشه معطوف شده بود، و شاید بتوان گفت این امر تابع تحوالت اجتماعی بود، که 
بعدها این تحول به . دیطلب یمرا ... ، فکري، مردمی و اجتماعی مثل حقوق زنان، آزادي زنان و)ملّی(ي سیاسی، وطنی ها مضموننیاز به 
  .عري نیز کشیده شد و موجبات تحول در قالب شعر مرسل و شعر سپید و شعر نو را فراهم ساختي شها قالب



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٥٨٤

شاعران نو کالسیک عرب، همگی از . ي کهن ادبی بیان کنندها قالبمضامین جدید خویش را در  دندیکوش یمدر آغاز، شاعران 
در نتیجۀ تحوالت شعر در عصر . و بزرگان عصر عباسی هستندو در قالب شعر، بیشتر تابع شعر قدما  کنند یماین زبان شعري پیروي 

قالب کهن شعر امري اجتناب ناپذیر بود، با گذر زمان، تحول  داشت پاسنهضت مشروطیت ایران و عصر نهضت ادب عربی، هر چند 
ایت وحدت موضوع در شعر و ها براي رععمیق زبان شعر ضروري شد و مسألۀ ضرورت تغییر قالب شعر و کم و زیاد شدن کردن تفعله

رویکرد به وحدت درونی شعر و بیان دقیق اندیشه و عقالنیت شاعر در شعر خویش، بدون الزام به پایبندي به رعایت تساوي ارکان 
  )87: 1358زرین کوب، . (ي هر دو زبان به صورت ناپخته در این مسأله آغاز شدها تجربهعروضی شعر، مهم و الزم تلقّی شد و 

 نیموازبا  تواند ینم کهنسل به این نتیجه رسیده است  نیاشاعر  که مینیب یمي قرن، ازهاینی و اجتماع اتیخصوص نیاجه به با تو
اکثری و خاني، ریام شیستا ابر اطالل و دمن ی ستنیگري برامحدود  ندیب یمي ا چهارچوبهآن را  که(خود  میقدادب  ی حالت انیب حد

ي ها قالبي جستجووسعت قلمرو نیازها، او را به  نیهمو  کند، بازگو کند یمروزگار احساس  نیادر  که آن چه را) مکرّرعاشقانه و 
  .اند سهیمقادو ادب قابل  نیا، زینی از نظر قالب حتّو  میدارهر دو زبان  نیامروز اتیادبي آن را در ها نمونه که، کشاند یم دیجدي شعر

یی به ها جهینت کهني ها قالبی محدود قیموسیی از رهاي برا کوشش، رانیانسل امروز در شعر  که چناندر شعر نسل امروز عرب، 
ي شعر برای عیوسی قیموسخود،  میقدی عروضبا توسعه دادن بحور  کوشند یمعرب هر دو  ای یرانیابار آورده است و شاعران جوان 

  .به وجود آورند شیخو

در ادب  که، همان است دهد یم لیتشکی شعر نسل جوان را اصلقالب  نکیاو در گسترة ادب فارسی ارائه داد،  جیوشی ماینآنچه 
 کهتجدد در فرم، خود قابل مطالعه است؛ همان گونه  نیاحاصل . ردیگ یمی مورد استفاده قرار اختالف چیهی ب زیننسل جوان عرب 

بهر گونه ي و به دور از انتقادي  دهیدبا  دیبا زینشعر  دیجدشاعران به قوالب  شیگراسبب  شفیعی (. ردیگی قرار بررسی مورد نظر و تعص
  )51: 1380کدکنی، 

در آغاز این دوره جماعتی از گویندگان به فکر انقالب ادبی افتاده، مدعی تجدید صورت و «: دیگو یمرشید یاسمی در این باره 
صورت، قطعاتی انتشار یافت که وزن و  از حیث. مضمون شدند، ولی به حکم آنکه فکر تجدد هنوز پختگی نداشت، کامیاب نشدند

رشید یاسمی، (. از حیث مضمون هم انقالب ادبی منحصر به آوردن الفاظ فرنگی شد. قافیه دلپسند نداشت، و بزودي متروك گردید
1352 :8(  

عضی اختیارات عروضی و برابر است؛ البته با اندکی اختالف، از قبیل ب باًیتقرعرب  میقدي شعر ها قالبفارسی با  میقدي شعر ها الب
خلّ به موسیقی شعر  اند بودهیی که شاعران عرب از قدیم براي خود قائل ها يآزاد اند دانستهو شاعران ایرانی آن را م .  

، تصوري که اند شدهرا دربارة قالب شعر قدیم یادآور  ها نکتهة شاعران نسل جوان هر دو زبان، که در مقاالت خود این دیعقبه 
نی اند داشتهناقدان و شاعران ایرانی و عرب از قصیده و مفهوم آن  ادیبان و باعث شده است که شعر همیشه در محدودة مضامین معی ،

الت اجتماعی و پیدایش نیازهاي روحی جدید، که جوالنگاه آزادي براي . بماند و موسیقی یکنواخت عروض بر آن حاکم باشد با تحو
معتقد شدند که قالب قصیده و به طور کلی قوالب شعر قدیم فارسی و عربی، دیگر مجالی براي بیان تمام  ها آن، دیطلب یماندیشه و خیال 

در هر دو زبان،  ها قالباین . ي تازه اي را به وجود آورندها قالبندارد؛ از این رو کوشیدند با حفظ موسیقی شعر،  ها شهیاندو  ها احساس
در . داد یم؛ اگر چه آزادي بیشتري به شاعر رفت یمی نبود و چه بسا که نوعی تفنن به شمار در آغاز چندان دور از حدود قوالب قدیم

این شعر، با همه تنوع شکل و آزادي که شاعر داشته، باز هم حدود عروض قدیم را رعایت کرده و اعتدال و میانه روي را از دست فرو 
جایی رسید که در هر دو زبان، شاعران جوان مفهوم وزن عروضی را توسعه ننهاده است؛ ولی پس از این دوره، دامنۀ این نوجویی به 
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ي عروضی در شعر هر دو زبان، سوابقی آشنا داشت و به اعتقاد شاعران نسل جوان ایرانی و عرب، این نیاز و ها قالبشکستن . دادند
  .وادار کرد ها قالبضرورت روزگار بود که شاعران را به توسعۀ این 

ي ا يآزاد، بخشد یمدارد و خصوصیتی که به شعر فارسی و عربی  -ة شاعران جوان هر دو زباندیعقبه  -روض جدیدامتیازي که ع
و به خصوص  رفت یمي ا شاخهي به ا شاخهکه در قصاید قدیم، شاعر از هر  مینیب یم، و ما دهد یماست که براي بیان احساس شاعران 

ي بود ؛ حال آنکه امروز در شعر گفت یمکه هر دو سه بیت و گاهی هر بیت از دنیایی سخن  در قصاید عرب، پریشانی مضامین در حد
ص اندیشۀ شاعر به روشنی احساس  براي نمونه قصاید جدید شاعران . شود یمنسل جوان هر دو زبان، وحدت اندیشه و طرح مشخّ

و زمستان ) طلوع(که در قصاید آخر شاهنامه همگی داراي وحدتی استوارند؛ چنان) میدا .م(معاصر ایران، به خصوص اخوان ثالث
اگرچه وي در (ایلیا ابوماضی » الطالسیم«در شعر معاصر عرب، قصیدة . نیست ها آن کی کو اینک مجال ذکر ی میخوان یم) چاوشی(

عر عرب، و از نسل جدید ش) این قصیده فقط در انتخاب قوافی آزادي داشته، ولی از نظر عروض تابع مقرّرات عروض قدیم است
السیاب همه و همه قابل یادآوري است، که وحدت  حجازي، عبدالوهاب البیاتی و بدر شاکر ع .ي نوآیین صالح عبدالصبور، اها دهیقص

به شاعران زیر  توان یماز شاعران برجسته و نسل جدید هر دو زبان، . ذهنی شاعران جوان در این قصاید جدید، کامالً محسوس است
، )مصري(حجازي . م .ع .، ا)عراقی(شاکر السیاب  ، بدر)عراقی(، عبدالوهاب البیاتی )مصري(صالح عبدالصبور : عربیاشاره کرد؛ در 
سایه، سیاوش کسرایی، و چند شاعر . ا. امید، فروغ فرخ زاد، ه. بامداد، م. ا: ، و در زبان فارسی)سوریه(آدونیس ) لبنانی(خلیل الحاوي 

  ).53: 1380شفیعی کدکنی، (دیگر

ي اجتماع و آشنایی با شعر و ادب ها يازمندینتحوالت ادبی در شعر هر دو زبان فارسی و عربی، یک پدیدة طبیعی است و زاییدة 
نباید از آشفتگی این عرصه، که هر . شود یم تر پرگسترهو  تر عیوس ها یینوجوهر قدر شعاع این آشنایی گسترش یابد، میدان این . فرنگی

، هراسید، بلکه باید با رساند یمو مجالت به چاپ  ها کتابي خود را به گونۀ شعر در ها گفتهرا شاعر می شمارد و  ي خوداستعداد یب
دقّت و هوشیاري، خوب و بد کار را سنجید و شاعران جوان را راهنمایی کرد، تا هر چه بهتر بتوانند با بهره بردن از استعداد خویش، 

  . کنندي را عرضه تر درخشاني ها نمونه

  

  يریگ جهینت

و  شود یمبیشتر و بهتر تضمین  ها زبانبا یکدیگر امري ضروري است، و هر چه این تعامل بیشتر باشد، حیات و بقاي  ها زبانتعامل 
  .ردیگ یمصورت  هنجارتر بهو  تر عیسر ها آنرشد و تحول 

ي را تر منسجمو  تر قیدقي ها یبررس ها آنتأثیرگذاري تعامل زبان فارسی و عربی، امري پرواضح است؛ اما نوع تأثیرپذیري و   
هم به  زینی عربی بوده، و زبان حقوقی و مذهبی، فقهي اصطالحات  حوزهدر  تر شیبی از زبان عربی، فارسي زبان ریگ وام. طلبد یم

چنین . ی وام گرفته استسفارواژگانی را از زبان ) در قالب معرّب(و هم به صورت آمیخته ) یمبندر قالب (صورت دست نخورده 
. رسد یمو اندیشه  هیما درون؛ تا اینکه دامنۀ آن به عرصۀ ساختار و ردیگ یمتعاملی در سطح اولیۀ ارتباط زبانی مورد بررسی قرار 

  ي شعر معاصر و فارسی نیز، ریشه در همین تعامل و تبادل دو زبان و اندیشه در دو بستر مختلف داردها يهمانند

عرصۀ دگرگونی مطلق ساختار و قالب شعر معاصر فارسی و عربی است، و هر تغییر و تحولی در این صد سال در شعر قرن بیستم   
سراغ  توان یمیی اندك و طبیعی، همان را به صورت عینی و ملموس در شعر معاصر فارسی نیز ها تفاوتمعاصر عربی رخ داده، با 
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ي فروغ و شاملو و ریپذ ریتأثي نسل شوقی و ایلیا ابوماضی،و ریپذ ریتأثایرج، و مقایسۀ آن با ي پروین و بهار و ریپذ ریتأثنگاهی به . گرفت
عا استالحاو لیخلي نسل ها يریرپذیتأثسپهري، و تطبیق آن با  ي و البیاتی و آدونیس گواه صادقی بر این اد .  

در واقع، غلبۀ غرب بر شرق، برابر بود با غلبۀ علم و . عامل تحول ادبی ایران و عرب ریشه در نفوذ غرب در شرق دارد نیتر عمده  
  .صنعت

ی قوم اتیخصوصي و تصویرسازي شاعران، آن هم به سبب اختالف در پرداز الیخدر هر دو زبان فارسی و عربی، صرف نظر از   
  به عنوان نمونه،. ی مطرح استملّی و مقومسائل  ها آن، که در تمام مینیب یمشعر را یکسان  نیمضامی کلي  نهیزمیی، ایجغرافو فرهنگی و 

یی و هوشیاري در برابر گرا یملّي احساس داریبي در ا برجسته، نقش تیمشروطي، همچون فرمان دستور حکمی و اساسقانون 
  واداشتي ا تازهي ها دهیابه تبع آن، شاعران را، در هر دو زبان، به سمت طرح مسائل و  کهي غرب داشت ها شرفتیپ

ی با تمام نیازها و انساني  جامعهدوره در هر دو زبان فارسی و عربی،  نیاگفت، مضمون اصلی شعر  توان یمگذرا  در یک نگاه
طرف خطاب، انسان است و ملّت، و شاعر به مانند . ردیگ یمرا  تیفردي جاي گر یاجتماعي مطابق با دوران جدید است و ها خواسته

به همین دلیل، دعوت به زندگی جدید بر اساس . واداردر، مردم را به حرکت و جنبش ی بر آن است با زبان شعاجتماعي شوایپ کی
و تهیدست، از جمله مسائل محوري است، که در شعر معاصر  کش زحمتعلم، انتقاد از معایب ناشی از تمدن جدید و توجه به طبقۀ 

  .شود یمپرداخته  ها بدانفارسی و عربی 

ي چشمگیري در ادب نسل ها يهمانند، با دهد یم لیتشکی شعر نسل جوان را اصلال حاضر قالب ي نیما یوشیج، که در حها افتهی
  . ردیگ یممورد استفاده قرار  زینجوان عرب 

الت موجود در شعر معاصر فارسی و عربی، یک پدیدة طبیعی است و ریشه در  سخن کوتاه   ي اجتماع و ها يازمندیناینکه، تحو
نیز  ها یینوجو، میدان ابتکارات و ها تعاملو  ها ییآشنابدیهی است که به موازات گسترش این . نگی داردآشنایی با شعر و ادب فر

ي موجود در این عرصه هراسید، بلکه بهتر است با هوشمندي و درایت و ها یآشفتگنباید از . خواهد شد تر پرگسترهو  تر درازدامن
  .فراهم کرد ها شهیاندي نو و تقویت زبان هم سو با این ها شهیاندي ریگ شکلزمینه را براي  تدبیر، سره از ناسره بازشناخت و بیشتر از قبل،
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ات سعدي بررسی متافیزیک در غزلی  
  

  1شیرزاد طایفی

  2زري جباري 

  چکیده

ي  دربارهبراي بسیاري از سؤاالت اساسی خود  تواند یم، یکی از مباحث برجسته در فلسفه است که انسان عهیمابعدالطبتافیزیک یا م
ي، به بازکاوي ا کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر منابع  -در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی. بیابد وجود و هستی، در آن پاسخی

دنیاي ادبیات قلمروي است مملو از فضاي متافیزیکی، و سعدي نیز یکی از  .موضوع متافیزیک در غزلیات سعدي پرداخته شده است
ي وي به  بانهیادي هستی و فراهستی داشته است؛ بنابراین در این مقاله، رویکرد  مدهعاندیشمندانی است که نگاه فرافیزیکی به مقوالت 

ي هستی، از ال به الي ابیات پر تعداد غزلیات وي،  دربارهبررسی شده و با استناد بر مباحث فلسفی، نگاه متافیزیکی او  عهیمابعدالطبامورِ 
، بیانگر این واقعیت است که متافیزیک به انداز چشمان غزلیات سعدي از این بررسی دیو .استخراج، دسته بندي و تحلیل گردیده است

  .ي وي داشته استها شهیاندي ریگ شکلي ناب فلسفی، نقش بنیادینی در  مقولهعنوان یک 

  

  .سعدي، غزلیات، متافیزیک، هستی، انسان :ها دواژهیکل

                                                        
  tayefi@yahoo.com :  ، رایانامه.استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علّامۀ طباطبایی 1
   zari.jabbari@yahoo.com: ، رایانامه.اییدانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه علّامۀ طباطب 2
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مه  مقد  

این موجود هوشمند، با ذهن . ي هستی گذاشته است عرصهو پا به انسان از بدو خلقت و به طور غریزي، کنجکاو و علت ج
یی که همواره ذهن ها ناشناختهي بسیاري که او را احاطه کرده، دست یابد؛ ها ناشناختهي خود، همواره درصدد بوده تا بر  کاوشگرانه

  .آدمی با آن درگیر بوده است

  )موالنا، غزلیات شمس(آخر، ننمایی وطنم  روم یمبه کجا                    ؟، آمدنــم بهرِ چه بودام آمدهاز کــجا 

  )71/حافظ(زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست                  ش ي بسیار نق سادهچیست این سقف بلند 

  چـون الله رخ و چـو سـرو باالست مرا                  اهر چنـد که روي و موي زیبـاست مر

  ) 138:خیام، متافیزیک حیرت(نقّاشِ ازل بهرِ چـه آراست مرا؟                   كۀ خـاطرب خاندر معلـوم نشـد که 

بدیهی است که انسان، به . بی اعتنا باشد ها آننسبت به حلّ  تواند ینمو سؤاالت بسیاري از این قبیل، که انسان هرگز نتوانسته و 
ي از روشنایی به سوي او ا چهیدرو  آورد یمشناختی از جهان اطراف به دست  ی به پاسخ سؤاالت اساسی خود،ابی دستي  واسطه

ي ارزشمند دست  جهینت، و به این آورد یمي ابزاري در جهت نیل به هدف متعالی به حساب  منزله، و کلّ جهان را به شود یمگشوده 
ر و توانا، طبق طرح و ي وجودي هو لهیوسي منظم و هدفمند، به ا مجموعهکه جهان به عنوان  ابدی یم ي نظام مند،  برنامهشمند، مدب

که همواره باید در مسیري گام بردارد که راه سعادت و بهروزي او در  رسد یمهمچنین او به این اصل مهم و اساسی . آفریده شده است
  .آن است

ت آن در زندگی انسان بیان ش عهیمابعدالطبي مسائل  دربارهبا توجه به آن چه  د، ضرورت تحقیق و بررسی در این موضوع و اهمی
ي ادبیات، به نوعی با متافیزیک و  گستره، که همین امر ما را بر آن داشت تا از میان آثار مختلفی که در شود یمبیش از پیش احساس 

ش داشتیم، دریافتیم که از ي که به سعدي و آثارا عالقهمرتبط هستند، غزلیات سعدي را برگزینیم؛ زیرا با توجه به  عهیمابعدالطبمسائل 
بین آثار سعدي، کمتر به غزلیات وي پرداخته شده است و نگارندگان، تاکنون در جستجوهاي خود که شامل جستجوي کتب، مقاالت 

دارد و مقاله یا کتاب مستقلی در این زمینه وجود ن. که بدین شکل و شیوه انجام شده باشد اند نشده، با اثري مواجه شود یمو پایان نامه 
ي این غزلیات را  هیماي غزلیات سعدي صورت گرفته، مربوط به عشق بوده که جان  دربارهیی نیز که ها پژوهشبیشترین تحقیق و 

  .دهد یمتشکیل 

ي مقدماتی، با توجه به  مطالعهپس از . میا کردهدر این تحقیق، روش تحلیل محتوا را براي بررسی دیوان غزلیات سعدي، اختیار 
ي برگزیده، از ها مقولهي  دربارهي شواهد را از دیوان غزلیات استخراج نمودیم و سعی شد تا  هیکلمورد نظر؛ یعنی متافیزیک،  مفهوم

ي تحلیلی برگرفته از متن غزلیات سعدي و ها برداشتي خام از صافی ها دادهي بعد، با گذراندن  مرحلهدر . سراسر متن شاهدیابی شود
  .ي سعدي در غزلیات پرداخته شده استها شهیاندجزیه و تحلیل ي فلسفی، به تها آموزه

  ی در غزلیات سعديهست

  ی هستشناخت جهان  

چنین شناختی . باشد یم» یهستشناخت «است،  نیآفر نقشی اثرگذار و مکتبمسلمان  کی یزندگدر  کهیی ها شناختاز جمله 
ي و رمادیغ، ابعاد نیآفری هستی و وجود، شناخت هست تیماهاخت شن: ی قرار گیرد؛ همچونبررساز ابعاد مختلفی مورد  تواند یم
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انسان در مقام  گاهیجای، هستي ها یشگفتو  بیعجای، هستی گستردگ، عظمت و بخش یهستی و هستي  رابطهی، هستی در کیزیرفیغ
خداوند در عالم  ریرناپذییتغي ها سنّتی، وجود هستي دار هدف، تیابدو  امتیقي  مسألهی و هست انیپای، هستدر جهان » اهللا فهیخل«

  .گریدوجود و موضوعات 

و نقش  دهد یممند سوق  ی هدفزندگو  کین کاری، در عمل انسان و اصالح رفتار او مؤثّر است و او را به هستشناخت جهانِ 
  .ی داردزندگیی در گرا پوچی در عمل و فساد اخالق و تباهی از بازدارندگ

  يسعدی شناس جهان

دارد  تیاهم اندازه یبی براي او رونیب عتیطبجهان و . در آفاق و انفس است ستنینگر، کند یم ریتصوو  میترسي سعد کهی را جهان
ي او زنده و برا زیچهمه . ردیگ یه می بهرهستي ها ییبایزي  مشاهدهو  رونیبي آفاق و جهان  مشاهده، از اش یدرونحاالت  انیبي براو 
 نیآفری هستی، او را به هستي در زیچهر . داند یمي جاري و ساری هستي مظاهر  همهی را در اله ي جمال جلوهو آگاه است و  ایپو

  )175: 1344دشتی،(» .کند یماستخراج  ها شکوفهحتّی توحید و خداشناسی را از اوراق نباتات و «؛ سازد یمرهنمون 

  )ـ ط 296(کردگار ي است معرفت دفترهر ورقش ش خداوند هو شیپبرگ درختان سبز 

ی نشان از جمال رنگو  شکلیی با هر بایزهر  کهاست  دهیعق نیاو بر  ندیب یمیی او را بایزهمانند عارفان عاشق، در همه جا خدا و 
ي ارجاع یا رفت و برگشت مداوم باشد میان صورت و  عرصهبا این اوصاف، جاي شگفتی نیست که غزل سعدي «. ی استازلمطلق 

  )1383:188حمیدیان،( » .و حس و فراحس آدم و فرا آدمو انفس یا به بیان دیگر، میان  آفاقمعنی، مجاز و حقیقت، 

  :زدیانگ یمي بر سپاسگزاري خداوند، انسان را به ها نعمتي، تأمل در مظاهر صنع و سعددر جهان 

  ي بر اعضامو که کند یمحمد و ثـنا ش خود نه زبــان در دهــان عارف مــدهو

  )ط-1(رحمت فردا  بینصخورد بر  فیز حــپــاس نعـــمت امرونــداند س کــههــر 

  .شود یمها اشاره  ي از آنا پارهبه  کهي جهان مطرح شده است  دربارهی مختلفي مباحث متنوع و سعد اتیغزلدر 

  ی هستي نظام دار هدف

 حکمتاست و » میحک«داوند، خ. ي خلقت استدار هدفو  نشیآفریی چرا، شود یمی مطرح شناس یهستدر  کهي ا نکتهنخستین 
سو و به طرف  کی هماهنگ، به ینظامموجودات جهان، با «. ی داشته باشدهدفی و موجودات، هست نشیآفردر  که کند یماو اقتضا 

  )22: 1372ي، مطهر. (ستینو بدون هدف  هودهیبي عبث و موجود چیه نشیآفر. ابندی یم تکامل، مرکز کی

قت الجِنَّ و اإلِنس االّ «؛ داند یمجنّ و انس را عبادت  نشیآفرقرآن هدف از  لَ نِیلما خَ دو56/ ذاریات. (»عب (  

قت الجِنَّ و اإلنــس    )3/2990/يمثنو(مقصــود از جهان  ســتینجــز عبادت ن بخوا ــنیاما خَلَ

که «، اند گانهندگی و پرستش پروردگار یسعدي نیز به صراحت به این نکته اشاره کرده است که زمینیان و آسمانیان همه مشغول ب   
  )ط-10(» بر این در همه را پشت عبادت خم ازوست

  )ـ ط 23(و قعود  امندیقو مناجات و  ذکرهمه در و ا ـتیعبــودبه  ایثري تا بــه ثــراز 
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و در عین حال،  دینما یمعوت را به پرستش خداوند یگانه د انیآدمو  داند یمي واقعی انسانی ها ارزشي عبادت را یکی از سعد    
که اگر مراقب نباشد، ممکن است پرستش وي به شرك بدل گردد؛ بنابراین باید روي به سوي خدا نمود و  دهد یمهشدار  یآدمبه 

  .دو تا نمود زدانو پشت را در پرستش ی دیدري مخالفت با فرمان خدا را به دست توبه و بازگشت به حق  جامه

  میکنهمه رو در خدا  کزمحض  دیت توحخالص اس شركی، کنه ي از خدا به هر چرو

  )ـ ط 45( ـمیکنو پشت عبادت دو تا  میکن کـتایت خـــالف بـــه دســـت مراجع راهـــنیپـــ

  

  نظام جهان، نظام احسن است                                  

  .ي ظهور رسیده است منصهبه زیباترین شکل به  ، جهان اکمل و احسن است و همه چیزکند یمجهانی که سعدي ترسیم  

  ...صانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدمان آفرین بر جانت از سـر تا قـدم                        جانا، هـزار

  )ط -352(می بینمت چون نیشکر، شیرینی از سر تا قدم                     رگفتم چو طاووسی مگر، عضوي ز عضوي خوبت

. ي جمال بسیار مشهود استها جلوهحساسیت او در برابر . ي سعدي، عشق به زندگی و مظاهر زیبایی استها غزلاحساس حاکم بر «
شاید یونانیان قدیم . ابدی یمو این واکنش، در غزل او انعکاس  شود یماز هر چیزي که در آن حتّی یک لحظه زیبایی برق زند، متأثّر 

  )430: 1378ي موي دوست،  سلسلهیوسفی، (» .دندینام یم» زیبایی«حق داشتند که جهان را 

به  ای یهستو نظام احسنِ جهان  نوشد یمي آسوده در بهشت، میِ بی درد خاطربا  که دهیرس انیپادر نگاه سعدي، شاید عمرِ دنیا به 
  .نگرد یمرا » جهان خار یبگلزار «خودش  ریتعب

  ؟نـمیب یم خـار یب، گل نوشم یم درد یبی ت مـنّآزاد در ج نینچنیکاسرآمد  ـایدنمگـر 

  )ق-425(؟ نمیب یمدسته بندم، چون جهان گلزار  حانیرچه ؟ شد نیعنبرآگمغزم  که میبو یمآالله  کدام

ي جهان جز نیکی و زیبایی چیزي باقی  همهي این جهان بزداید و در  عرصهکه هر چه را زشتی و بدي است، از  کوشد یمسعدي «
» ندیآ یماز این روست که حتی شرّیران و ستمکارانِ وي نیز از گرایش به نیکی خالی نیستند و به اندك پندي از راه خطا باز  نگذارد؛

  )89زرین کوب، حدیث خوش سعدي، (

  .آورد یمی به شمار تیگگلزار  خار یبي ها گلرا،  پاکدلي خو کیني، مردم سعد

  )ـ ط 19( رندیس کوینجهان، مردم  خارِ یب گلن نشــود در بــستا ســّریم خــار یبگل 

  :آورد یمی وي، همگان را به وجد شادابیی و بایزي سرشار از ایدن

  )ط -226(ی به رقص برجستند عامعارف و  کهز بس ط ي نشاپاشد به  لگدکوببساط سبزه 

 آشکارخداوند  کماالتالم نبود، اگر نقص در ع. است کمالي  نشانهدر عالم مشاهده شود،  زینی نقصاني، اگر سعددر نگاه 
شتو  ها یزشتو اگر  شد ینم   )ط-246. (افتندی ینمنمود  ها یخوبو  ها ییبایزنبودند،  ها یپلَ
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، دیافزا یمي الیب نیتس وجود شر چون بر لذایذ ما  دهیعقبه . در تاریخ فلسفه است» الیب نیتس«این دیدگاه سعدي، یادآور نظر 
  )810: 1380وال، (» .کند ینمخوب جلوه  ها یناموزونبدون برخی  ها نغمهالً زیباترین ؛ زیرا مثدینما یمموجه 

این عالم خلقت، بهترین عوالمی است که ایجادش ممکن «که  کند یمالیب نیتس در مباحث خداشناسی و چگونگی آفرینش بیان 
البته، نه این که در . کند یم، آنچه را بهتر است اختیار بوده است، نظر به این که آفریدگار که فاعل مختار است، بنا بر حکمت بالغه

، به دهد یمآن چه در عالم آفرینش روي ؛ و جهان، بدي و شر وجود ندارد، اما اگر خیر و شرّ جهان را درست بسنجیم؛ خیر غالب است
  )107: 1344، 2ج فروغی، (» .بهترین وجه است

. کنند یم انکارو آن را  نندیب ینمي جهان را ها ییبایزها،  ي از انساناریبس کهي نفس سبب شده هواوجود  دیشاي سعدي  دهیعقبه 
  .کردي نفس را از وجود دور هواشهوات و  دیباشود،  نایب ها ییبایز دنِیدبه  دهید که نیاي برا شک یب

  )ط – 56(ی افکني وشاهد بود، هر آنچه نظر بر د دماغت به در رو الیخـگر شـــهوت از 

ي وجود آورده، در نظر بینادالن یکسان است و انسان حقیقت  پردهیی که نقّاش ازلی در ها نقشي  مشاهده، دیگو یم زینتان در بوس
 نیچــ انیخوبرودر  ل کـهانـــدر ابِ ــــندیبمحـــقّق هـــــمان . که در زیبارویان چین و چِگل ندیب یمشناس، در شتران همان زیبایی را 

 که ندیب، همان هنرِ صنع را افکندی بر ملخ و مور نگاهچون  که داند یمی کسی را واقعدر جاي دیگر، انسان ) 3227/ تان بوس(و چِگــِل 
  .نگرد یم بایزدر زلف و رخِ 

جهان  کلّ کهی عارف نیچنی است، هیبد) ط -58(ی کنتو در زلف و بناگوش  کهآن تأملّ کند نظر بر مــلخ و مـــور  که دیبامرد 
  .نگرد ینم شیخوو صالح  ریخو بد جهان را جز به نظر  کین، داند یمظام احسن را ن

  )یهستشناخت باطن (ی هستی در کیزیرفیغي و رمادیغابعاد 

ی هم وجود باطنظاهر،  نیادر پسِ . میکن یم ادراكو با حواس ظاهري  مینیب یمبا چشمِ سر  که ستین نیهمی، هستي عالم  همه
ا نندیب یمی، تنها، ظاهرِ عالم را سطحي ها نگاه. تافیزیکی هم، حقیقت نابی وجود دارد که فراتر از ماده استدر عمق جهانِ م. دارد ؛ ام

، آخرت و شناسد یمباطن عالم را  کهی عارف. رسند یمی هستو به عمق  گذرند یمو معرفت واال، از ظاهر و پوسته  رتیبصصاحبانِ 
ی رفتنیپذ، از نظر او کیزیمتافي خدا و ها منی هست؛ چون شناسد یمو  ندیب یمدنیا و عالم  ابدیت و بهشت وجهنّم را در متن همین

  .ستین

ن اةِیالحظاهراً منَ  علَمونَی: کند یم ادگونه ی نیای دارند، هستی از سطحی شناختنگاه و  کهی کساناز  میکرقرآن  نِ  ایالدم عه و
ن لوم غافرةِ ه7/روم . (اآلخ(  

  .واالي قدسی و فوق مادي ادراکی داشته باشیم میمفاهنیست از  ممکني فراتر نرود، مادی ما از مرز عالم شناس یهستتا  نیابنابر

ر، با ایسعد    )خ -35(اسرار دل  کندمعلومش  که دیباگوشِ جان ت ی خطاسقیموسسخن در علمِ  کَ

را تنها راه  ایدن نیادر  میمستقي، رفتن بر صراط سعد. ي داردا ژهیو گاهیجاي سعد اتیغزل، در زیرستاخاعتقاد به آخرت و روزِ 
درخور است تا از  زهیپاکي زر؛ خرند ینم چیهي زراندوده را به  ناسرهدر بازارِ حشر،  که کند یم دیتأکو  داند یم امتیقیی در روز رها

  .دیآ رونیب گزند یبآزمون آتش، 
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  میباست و  شیتشوي جابر صراطت  تامیقدر م یمستقی بر صراط نرفت ایدندر  کهي ا

  )ط-39( میسلاز آتــش  دیآ ـرونیبــ که دیبــای ر خـالصقلب زراندود نســـتانند در بازار حــش

 نیبی از زندگي ها چهیبازي ناپسند و کارهارا با پرداختن به  شتنیخوارج و قدر  دینبابه روز موعود اعتقاد دارد،  کهی انسانالبتّه، 
  .ببرد

رَت مشــکن ی مالهـــی و مناهـود به خ متیق   )ط-23(درست است به روز موعود  مانیاگَ

 تیاحدي به بارگاه دواریامراه  که دهد یمی به بنده آرامشبودن پروردگار، » وبیالعستّار «بودن و در پس آن، » وبیالغعلّام « ذکر
  . دارد یمي او گشاده برارا 

  )ط-39( میعل داند یمپنهان است و  هیهمسافعلت از ر یبص ندیب یمو  دستیپوش گانهیباز  بتیع

و راه  میمستقی را از صراط آدمي، سازی و هر دم به لباسي، هر لحظه در مادعالم  نیاي ورادر  که زین میرج طانیشاعتقاد به 
 عالم و  نیای باطني  چهرهي به سعداز اعتقاد  تیحکا، دارد یمی باز الهدرستنجات دسع. ی داردهست ملکوت رّ انسان و راه فَ ي، م

  .داند یمي خداوندی را لطف و رحمت آدم

  میرحبه رحمن  دارم یمــ دیامــهمــچنان د از راه انــصافـم ببــر ـمیرج طانیشــگرچــه 

ی قیتوفاگر خداوند، چراغ ) ط-39(هم ببخشاید چو مشتی استخوان باشم رمیم د آنکه جان بخشید و روزي داد و چندین لطف کر
  .برخواهد آورد نییعلّي شرمسار، سر به  بنده، )ط-27(راه بنده دارد  شیپ

  )ط- 27(یی سر بر آر گوبرآرم، گر تو  نییعلّسر به ش ـیپز  آرم ینمـاز شرم گنـه سر بر  کهمن 

  یهستي ها یشگفتو  بیعجا

در  که میرس یم جهینت نیا، ناخودآگاه به میده یمرا به دقّت مورد مطالعه قرار  نشیآفرموجودات جهانِ  زِیانگ شگفتی نظامِ وقت
 آن یب کهی، قدرت نامحدودي نهفته است هستجهان  میعظي  مجموعهوراء نیاو  شد ینمپوشانده  ها آن، هرگز، لباسِ وجود بر قامت 

  . یی خداوندتواناي است بر قدرت و ا نشانهخود، 

 ریزدر  کوچکي موراز حاجت  دیترد یبها آگاه است،  رار و نهفتهي اس همهدر همه جا حضور داشته و از  کهي خداوند    
  .ی داردآگاهي سخت در بن چاه  صخره

 ـا  صخره ریزی به چاهـدر بِن د بدان ـــبیغي به علـــم مـــورحاجت ط -1(ي صم(  

اَال یم ن خَلَقَ و هو  علَ طم ب فیاللَّ   )14/ ملک(؟ ستینآنها آگاه  از حال دهیآفرموجودات را  کهی کس ایآ. ریالخَ

 دارد یمی ارزان شکرو  نیریشی، شهد ن، به بخشد یم اتیح، ارزش یبي ا نطفهبه  کهیی است خدا، قدرت مطلق از آنِ قتیحقبه     
ی ندگزي نشاط براي جوشان را ها چشمهو از دلِ سنگ خارا،  بخشد یمي درختان  دهیخشکي ها شاخهی به زندگو با آمدن بهار، شور 

  .گرداند یمي جار
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  )ط -1(و چشمه ز خارا  خشکبرگ تر از چوب  یناز  شـــکر، کنــــد یمجانور از نطـــفه 

    »وصالَّذي ی وهکُم ی االَ ررحامِف یف شاء کَ 6/عمران آل( »ی (  

  .سعدي در بوستان نیز همین معنا را با مهارت خاص خود پرورانده است

  ي در شــکما نطــفهز صـُـلب اوفتــد م ره اي سـوي یـز ابر افگـند قــط

  )   38-37/ (بوستان(وز این صــورتـی ســرو بـاال کنــد د قـــطره لـؤلـؤي الال کنــ آناز 

  )35/بوستان(صــورتگري  آبکـــه کـــرده اســت بر  دهد نطــفه را صـورتی چـون پري

  .اوست اریاختقدرت مطلق در  کهي خداونداز جانب  تندسین کمدست،  نیایی از ها یشگفتالبته،     

ـــخل تـــناور ل از مگس نَح دیآفـــرشــــربت نوش    )ط-1(ي خرما  دانهز  کــندنَ

نخلِ  تشیتربیی به خرماشده و تخمِ  قیفای به قدرت او شهد تاکي  عصاره«. همین معنی آمده است گریدی نوعبه  زیندر گلستان     
  )49: 1377ی، وسفی. (»باسق گشته

ي براي ا چاره ایآ، آنیِ خلقت انسان از مشتی خاك، و بخشیدنِ روان و عقل و ایمان به شگفتهمه عظمت و  نیابه یقین در مقابلِ  
  ؟ماند یمي در مقابلِ خداوند صاحبِ انعام باقی خاکسارو اظهار  میتعظبشر جز 

  ؟میگزارنعمت  نیا شکرچگونه  يدیآفرما را  خـــاكی مشتـــز 

  )خ-43( میغباری مشتوگرنه ما همان ن مایاي روان و عقل و دیبخشتو 

  نیآفری هستشناخت 

سعدي کوشیده است تا شناخت «. خورد یمسعـدي به چشـم  آثارشناخت پروردگار و تأکید بر کسب چنیـن شناختی، همواره در 
باز نماید و در این راه از » گلستان«و هم در نثر نامدار خویش » بوستان«و قطعات و مثنوي بنامِ خود  ها غزلپروردگار را در قصاید و 

اعالي بالغت و معرفت است، بهره گیري کرده استآسمانکریم که کتاب  قرآني  وهیش تجلیل، ذکر جمیل (» .ی مسلمانان و حد
  )252: 1377، 1ج سعدي، 

الهی، قدم در راه بندگی حق نهند و از ظلمت و تیرگی جهل که تا با کسب معرفت  دینما یموي همیشه مخاطبان خود را دعوت    
  .    ی را احاطه کرده، رهایی یابندآدمهمواره 

  )ط، ب، ق-55(، جهالتست دیننماره به حق  کهی و علما ریغي لوح دل از نقش بشوي، سعد

انگیز که بر در و دیوار کاخ هستی  خواند و از این همه نقوش و تصاویر شگفت نشیآفردرس خداشناسی را باید از کتاب «    
ي  دربارهرجایی، مقاالتی (» .نیز با غور و تأمل در هستی و خلقت خود، خدا را شناخت؛ و نگاشته شده عبرت گرفت و پی به صانع برد

  )181: 1375زندگی و شعر سعدي، 
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و در هر  نکندی توجه زیچ چیهو  کس چیهبه  از خداوند، ریغ کهی ظرفیت رسیدن به جایگاهی را دارد آدمي، سعددر عرفانِ     
عالم پر از خدایان : دیگو یمطالس «شاید به همین دلیل است که . را مظهرِ حق بداند زیچو همه  ندیببی را الهبنگرد، تنها جمال  زیچ

الت فلسفی باستانی، جهان را متّحد با خدایان  853: 1380وال، (» .انگاشتند یماست و در یکی از نخستین تأم(  

  )ب-16( تیآدم مکانتا چه حد است  کهبنگر د نینببه جز خدا  کهیی جای به آدمرسد 

  .ی بنگردمعنی را در عالم آدمجانِ  ریستا پرواز و  دیایب رونیبي نفس هوااز بند  دیبای مقام نیچنبه  دنیرسي برا    

انِ مرغ  یرَ   )ب-16( تیآدم رانِیطی نیببي تا آبه در ت ي بند شهوپاي تو، ز دیدطَ

حرام  اش يباز، نظر فکندیبی نگاه تیعناي  دهیداگر به دو عالم به » ی نظر داردکي درون با یصفااز « کهی کسدر نگاه سعدي     
دوزخ پرستش  میبو خداوند را نه به طمع بهشت و نه از  دیشودم از دو جهان دست  کدر ی کهی کس نیچنو البته ) ب-168. (است
  .شود یم افتبرد، به ندرت یو فرمان  کند

فسسرِ هر دو جهان در  د کززیبرخی کس دیتوحنادر از عالم    )خ-17( زدیبرخی نَ

  .ردینپذی دگرگوني او هرگز  جاودانهی پادشاه که داند یم میقدي فرمانروای، تنها خداوند متعال را نیراست کتاپرستی نیچن    

لکی، تعالیی است، خداآن  م تــغ هم کــیقد الملکنکند ری لکَتق-32( دانشیجاو م(  

  ی بخشهستی و هستي  رابطه

گلستان، ( ندیاو بیغي  خزانهخور  فهیوظنگذاشته و گبر و ترسا،  بینص یبي را از لطف و بخشش خود موجود چیهخداوند 
ي خداوند در  فهیخلف مخلوقات است و اشر کهی انسان، از دیآفرصورت  نیباتریزعالم و آدم را به  کهیی است توانا، او صانعِ )باچهید

ي انعام  سفره خوارِ زهیررا  شیدروموجودات، همه و همه را از رحمت خود برخوردار نموده و منعم و  نیتر کوچکی تا هستجهان 
  .خود قرار داده است

ـــصـــانعِ پــــروردگارِ ا دانــ ــزدیااولِ دفـــــتر بــه نــــام  ی تواناح  

  بـایز ـرتیسو  دیآفرصورت خوب م ي عالـــم و آدخـــداعظـم، و ا اکبر

  ـایدری ماهـو  بینصمــرغِ هوا را  ينــواز بنــدهی و بخـــشنـــدگاز در 

  )       ط-1(پشّـه و عنقــا  برند یمي خـود ش روزیدرومنعم و  خورند یمقسمت خود 

و زمین، گردش روز و شب، سیرِ منظم سیارات  آسمانحرکت . اطندي هستی در ذات خود با مخلوق خویش در ارتبها دهیپدتمام 
خود و تحت فرمان او در کار طبیعتند، و  دگاریآفر، همه در ارتباط با »ابر و باد و مه و خورشید و فلک«بر مدار خود، یا به تعبیر سعدي، 

ي جز ا چارهانسان عارف،  ایآی، احسانلطف و  نیچندر مقابل . انسان نیز بهره مند از این همه مواهب، وامدار رحمت خداوندي است
  ي پروردگار خویش دارد؟منتها یب شیستاگشودنِ زبان به حمد و 

  )ط-1(ي بر اعضا مو که کند یمحمد و ثنا ش خود نه زبان در دهان عارف مدهو
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خدا «و » .ا انسان کرده استنسبت و رابطه داشتن با خداست که انسان ر«عارف مشرب دانمارکی، » سورن کرکگور«ي  دهیعقبه 
  )123: 1387وال،  –ورنو (» .نداشتن، خود نداشتن است

ي در دست روزي  خزانه که کندي دراز ازین یبی بخش هستدر برابر  دیبارا  اش يازمندیندست  که داند یمالبتّه، انسانِ عارف 
درگاه خود نزده و جز بر مصلحت بندگان خود،  ي سائالنِ نهیسهرگز دست رد بر  کهی کساوست و منبع رحمت و غفران است؛ 

  .ي ننموده استجاری حکم

  و غفور است و ودود مستیرحو  مستیکر ر کهخداوندي ب شیپي، بر کهدست حاجت 

رَمــش   )ط-23( مقـصود یبدر نرود  ــنیاخواهــنده از  چین هــایپا یبی، نعــمش نامتـــناه کَ

  ، و گذشت شیبخشا امکانهر لحظه  کهیی جا، در ستینرط انصاف از رحمت خداوند، ش زیني دینوم
حمۀِاهللاِ ان«. است میکري خداوند سواز  ن رطُوا م قنَ   )53/مرالزّ. (»نُوب جمیعاًاهللاَ یغفرُالذَُّّالتَ

  میکرعفو است از  دیام، هنوز کاران گـنهي د کــاده یمـي گرفتم، رحمتم دل دینومراه 

  )ط-39( میقدی، رحمتت عام است و احسانت ببخشور ت ي فعلِ ماسجزاندا، ی، خداوبسوزانگر 

  .ي استخداوند شِیبخشااست،  دواریامانسان در روز حشر، بدان  کهي زیآوتنها دست 

  )ط-27(پروردگار  کند شیبخشا آنکهاالّ  ستید نساعت در رس کهآن ساعت  زمیآودست  چیه

  قضا و قدر

 کهی سرنوشتي قضا و قدر و سرنوشت محتوم است؛  مسألهرفته،  کاري به سعد اتیغزلگسترده در  به صورت کهی نیمضامی از کی
  .ي همگان رقم خورده استبرادر لوح نخست خلقت 

  )ب-597(ی سرانجامي به وی رفته است، بر قلم کسهر  یخراباتمناجات است، ور رند  ریپگر 

به عنوان یک محور اساسی » دانند یمسعید را در بطن مادر سعد «که » جبر اشاعره« ي دشتی گفتهي قضا و قدري، یا به  هینظرتأثیر «
  )57: 1355هخامنشی،(» .خورد یمي سعدي به چشم ها نوشتهدر سراسر 

خواست و  کهی ازلی حکمی روان شده است؛ آدم ناکامو  کامبه  نشیآفرجهان  ریناپذ دگرگوني سعدي، فرمان  دهیعقبه 
  .ستین لیدخ ناخواست انسان در آن

  )ب-222(نمــــاند  اریاخــت، دیآبـــل چـــو قــــضا ت ـسیناهل ادب  اریاختـي عقل  وهیش

تواند کرد، مانند مبارزه و رنج  -اجتناب نمی ها آني مرزي خاصی هست که هیچ انسانی از ها تیموقع«، »کارل یاسپرس«ي  دهیعقبه 
سرکشی در برابر سرنوشت، . را تغییر بدهد آنتواند  -که نمی ردیگ یمقرار  بدین وجه، هر نفسی در سرنوشتی. و شکست و مرگ

تنها راه، همان تسلیم و . از طرف دیگر، خود را مضطر و بیچاره دانستن و دست بر روي دست گذاشتن، نابودي و فناست. بیهوده است
  )180: 1387وال،  –ورنو (» .، عشق به سرنوشت است که رواقیان هم توصیه کرده اند»نیچه«رضا و به اصطالح 
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  .یی نخواهد بردجااز روزگار، البته راه به  تیشکاو گله و  دنیکشي در هم رو، نیبنابرا

  )ط-169(ی، قـــضا چه غم دارد؟ نیبنشــتو گر تُرُش ت ي پسر، رفتسای نیریشی و تلخقضا به 

ي پنجه، شرط عقل قوی فیحربا  افکندناست و پنجه  دهیفا یبی مقدر شده، آدمي برا شیپدر مقابل آنچه از  زین کوششتالش و 
  )ط -162(» ی بر نتابد جهد مردآسماني قضابا « که ستین

  )ب - 232( زندیبستبا زورمند  که ستینشرط  که يسعد، کن اریاختقضا  حکمرضا به 

راهی که بتوان خود را از دام سرنوشت رها  ببرد؛ پس تالش براي یافتن شیپي از کار تواند ینمراستا  نیادر  زینیی داناو  تیدرا   
  .نمود، بی نتیجه است

  )ط -152( تیدراقضاء عشق در آمد، بدوخت چشمِ م گرد عشق نگرد کهی شده بودم کی نیبر

و سپر انداختن  میتسلي جز ا چاره، دهیگرددر لوح محفوظ ثبت  کهی الهي قضادر مقابل خواست پروردگار و  ایآبا این توصیف، 
  دارد؟وجود 

  )ط، ب -148(ي، احتمالِ چوگانت گوضرورتست چو ت دانیمراه برون آمدن ز  ستینچو 

ل  سـرنوشت را دوست دارم، اما نه «. و انجام داد آوردرا به صـورت دیگري در  ها آن توان یمي مرزي، ها تیموقعبنابراین، با تحم
و همان گونه که خودم را دوست دارم، سـرنـوشت را  دانم یماز خود  را آنبه عنوان امـري خارجی و تحمیلی؛ بلکـه با میل و رغبت، 

  ) 181همان، (» .و با اطمینـان و اعتمـاد به خود، گام برمی دارم دارم یمنیـز دوست 

  یهستی و زندگفلسفه و برداشت از  

  ایدني اعتبار یبتوجه به مرگ و 

. ي دارداریبستوجه  ایدني اعتبار یبي به مرگ و سعد که دید میخواه، میکني توجه سعدي  عارفانهي عاشقانه و ها مناجاتاگر به 
وي گاه و بی گاه خودش را مورد خطاب قرار دهد و بر خود نهیب زند که این دنیا  شود یمخداوند است و سبب  ادي ی مقدمهامر  نیا

  .بست و به مقصود نایل شد آنمنزلگاهی نیست که بتوان دل در 

  )ط-49(منزلگه احرار آنجاست  کهرخت بر بند ت سیني تو جای؟ کنچه  رانیومنزل  نیاي، سعد

ي انسان را  خوردهو او نیز هم چون خیام حرکت بی نشانِ اجزاي خاك  دارد یمزلزل و بی ثباتی دنیا، او را نیز همانند خیام نگران ت«
اپذیر صورت، وي دنیاي معنی را که باقی و جاوید و فنا اما در وراي تزلزل و تغییر این دنیاي فن. کند یمدر زیر پاي خویش احساس 

، و لرزاند یمترس از مرگ، ترس از گناه و ترس از دوزخ، او را . باره هیچ تزلزل و تردید ندارد آنو در  کند یمناپذیر است، کشف 
  )90: 1386زرین کوب، (» .کشاند یمبه سوي خدا  ها انساناین همه او را از دنیاي 

موضوع یاد  نیااز  حاًیصر، اتیابي از اریبسی توجه دارد و در هست تیواقعی از قسمتي همواره به مرگ به عنوان واز این رو، 
که تنها چند روزي فرصت شکفتن و زیستن دارد و در جایی دیگر، به مادري که  کند یمي مانند ا غنچهدر جایی زندگی را به . کند یم

  .عاري از هر گونه مهر مادري است
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  يِ دهنِ خنـدانشبقـاپنج روزســت ل ي گ غنچهچون  کهعمر  نیبرست  هیگر يجا

برد دندانش  ر کهنـدهـد مـادرِ دهــ کودكبه  ــریشی دهنـ ي ا که خورد یمدر جایی، افسوس ) ق-32(دگر باره به خون در، نَ
  .شد ینمی، ناگوار هستي ها یخوشی نبود تا مرگی، زندگ، در پسِ کاش

  )ق-313( وزی یبـگذاشتـآهــو، اگر  ــغیدر ينبودر مرگش ، اگشیع، غایدر

از نظر او، هر بنا و . نخواهد بود زیتمي اهل برای مأمنی، خانه و پل نیچنبر گذرگاه آخرت، و معتقد است  داند یمی پلرا  ایدني، سعد
دل نهاد؛  خاكي تنگنا نیابه  دینباپس ) ط-54( .ی خواهد گذاشترانیوزود، رو به  ای ریدساخته باشند،  خاکدان نیابر فرازِ  کهي ادیبن

  .ی نخواهد داشتآدمجان  کامِشرنگ مرگ در  ختنِیری جز سرانجام کهچرا 

ـــرَد یمهــر روز بــاد  یبلبــل نیمسکـــدلِ  کنــد یمــمجــروح  یگلـــاز بوســـتان  ب...  

  ...ـرش بـدرانـد بــه چنــگلیهمچـون کبـوتـد وین باز مـرگ، هـر که سـر از بیضـه بر کُنـ

ــري، گر آسمـان به سعد ـــد یمچـــون ا پــرورد تــر شکَ   )ط-54(ی تفضّلبه زهــر، ندارد  کُشَ

  یعقبو  ایدنعدم توجه به  

 نیا بند يپارا او  کهی تعلّقو از هر  کندی توجهی عقبو  ایدنبه  دینبای آدم، گریدمرگ را به دنبال خواهد داشت،  کهیی ایدن نیادر 
  .درگذرد دیبا، دینما یمی فاني ایدن

  )ب-8(ي اوست قفامرگ از  کهپنج روز عمر  نیت اسین چیه کهي و بگذر داربگذار هر چه 

ستغنی طبعان شاه، نیزمي  پهنهي، بر سعددر نگاه  ط-29. (رزدیني زیچ کمتردر نزد آنان، به  نیزمي روسلطنت  کهی وجود دارند م (
و شمارِ  کاالي حساب برایی جامحبوب را دارد و  ادی شیگنجاتنها ، دلِ آنان کهی است؛ چرا تهو آخرت  ایدنن، از حب ، دلشانانیا

  .ستینخواسته 

ــــرَم   ی پرخــاشکــسبا  ندینجـــوقفــا خـــورند و ت ی منّکسـبر  نندینبــو  کـــنند کَ

  حساب قُمـاش ای کرددوســـت تـوان  ذکـــر که یخــالو آخــرت  ـــایدندل از محـــبت 

  )ط-29(ی فــاش الابـــالي و رنـــدخــلق به  ــانیل مي قبوخـداي در حضــرت مرد کینبه 

بر به دست آمدن خواسته و  ابر مال و جاه او حسد ورزند، ی که، آن ارزش را ندارد نیفرودجهانِ  کهاست  کرده دیتأکي بارها سعد
 کهیی سرا؛ اند نکرده داریناپاي سراو  ایدني  توده نیبری تیعنا کهتنها صاحبدالنند . شوند نیاندوهگ دهیفا یبن، رفتن آ کفاز  امقام، ی

س حضرت اصلو وارث  مالک، دیترد یب ی آن، ذات مقدما «. است تیاحد لَهما ف و مواتی الس255/ بقره . (»ی األرضف(  

ــرو  کــهیی آن قـــدر نــدارد دنــ خورند هــودهیبوجــود و عــدمش را غــم  اید برن رشـکب  

  صاحــب نــظرند کــهالحق انصاف تــوان داد خاك ی مشتــ ــنیدر نکــردند کهنـــظر آنــان 

  )ط-19(نخرند  چشیهجهان است، به  ملکگر همه نکــند یی بقـــای و ثبــاتعارفــان هـــر چـــه 
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  شمردن فرصت متیغن

  .ها اختصاص دارد دانستن فرصت متیغنو به دنبال آن،  ایدني اعتبار یبي، به سعد اتیغزل نیمضامز ی اعیوس فیط

  )ط-19(تا دمی چنـد که ماندست، غنیمت شمـرند ق کاشـکی قیمـت انفـاس بداننـدي خل

در بدانند و روزگار را به بطالت تا لحظات را ق کند یم هیتوصیی، بارها به مخاطبان خود جو فرصتی و الوقت ابني  شهیاندي با سعد  
ي او، به جاي این که انسان در غم گذشته و  دهیعقبنابراین به ) ب-278. (»دیپا ینمـعهـد  نیوو  ماند ینمعمـر  نیا« کهنگذرانند؛ چرا 

  .است، غنیمت بشمارد آنباشد، باید دمی را که در  ندهیآ

  )ط-12(و آن، فرصت شمار امروز را  نیا انیمدر ت سیني رفت و فردا همچنان موجود د ایسعد

  )ط-15(را  ـامیا نیچن گرید افتننتوان ی کهباشد  یصاحب دلاگر  ابیدری، عاقلغافل مباش ار 

، یعنی دعوت به اغتنام وقت و تأسف از گذشت عمر، در سراسر ادب فارسی سیران مینام یم» ي خیامی شهیاند«چه را که  آن«    
از وضع روزگار،  –بر خالف خیام  -اما در نزد شاعران عارف منش. مضامین ادب جهان است نیتر یمیقدزو داشته، و به طور کلّی ج

  )174: 1381شن، و اسالمی ند(» .سعدي نیز از این گروه است. ، نه اعتراضشود یمتنها بیان تأثّر 

  .»آفات ریالتأخی ف« کهمده  کفرا از  ایمه شِیعفرصت  که دهد یمی را خطاب قرار جوانی، گاه   

  )ب، ق-10(را  ریتأخبود  کافتي پسر، انقد را باش، ت سین ــشیبي روزی پنـج جوانروز بازارِ 

            ﴾ط-178(» گذرد یمجهان  کهي دل، ا مکن عیضاعمر «که  زند یم بینهی دل را گاه   

  .گرددن تکراردگر باره  دیشا که داند یمی فرصترا  عتیطبي تماشا، زینی زمان   

  )ط-296(بهار  دیآتا دگر  ـستین ــامیابــر  ــهیم تکیروتا به تماشا  زیخروزِ بهار است، 

  .است کسانها ی آن نِیادیبني  شهیاندمحتوا و  کهسان  نیااز  گرید تیب ها دهو    

  ينگر ندهیآ

  ؟کندجستجو  شیفرداي درد برای درماناز امروز،  دینبا ایآي دارد؟ نگر ندهیآي جز ا چارهدارد،  رو شیپدام مرگ را  کهی انسان ایآ

قـبل امــروز  دلِ دارو کندم ریمپس از مرگ  ش کهیري درد نشود درمانش س  

خل بـه تابســتانش دیخاك نـاامدانه نفشاند به زمستـان در  کـههر  د از دوق-32(ي ب(  

مند  از عقل و خرد بهره کهی کسو معتقد است،  داند یم مندشیاندي افراد ها شاخصهی از کي را ینگر ندهیآی و شیدوراندي سعد
  .زند ینمرقم  شیخوي برا ندیناخوشای انیپاي، ویدنو در طلب جاه و منصب  نهد ینم خاکدان نیااست، دل بر 

  )ب-3(را  انیپا کند شهیاند کهعاقل آنست ل صاحــبِ عق نکنــدی فانــطلب منــصب 
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  نتیجه گیري

  . ي نکاتی قابل توجه است بردارندههفتصدگانۀ سعـدي، نتایجی حاصل شده که در  از بررسی غـزلیـات

ي اخالقی، عرفانی و فلسفی به ها ارزشاو، فیلسوفی خردمند و شاعري هوشمند است که شعر را براي ترویج افکار خردمندانه و نشرِ 
لی، بر زیبایی کالم خود کرده یمن اقتضا غافل نبوده و هر جا سیاق سخ ها ارزشاز بیان ریزترین . خدمت گرفته است ثَ با آوردن م ،

  .افزوده است

که هر مسلمان مکتبی  شناسد یمشناخت جهان هستی را به عنوان اصلی . ي داردا ژهیومباحث متافیزیکی نیز در غزلیات وي، جایگاه 
ت . ر استباید بر آن واقف باشد؛ چرا که چنین شناختی در عمل انسان و تصحیح رفتار او مؤثّ جهان و طبیعت بیرونی، براي او اهمی

از نظر او هر . ردیگ یمي هستی بهـره ها ییبایزي آفاق و جهان بیرون و  مشاهدهاز  اش یدرونبراي بیان حاالت . اي دارد العاده فوق
ي دار هدفجهان، نشان از ي  گستردهي موجود در نظام ها یهماهنگي وي  دهیعقبه . زیبایی در طبیعت، نشانی از هستی آفرین دارد

اگر هم . ، همه چیز به زیباترین شکل، ظهور و بروز یافته استکند یمدر جهانی که او در غزلیات خود ترسیم . خداوند در خلقت است
؛ چرا شد ینمي کمال است؛ اگر نقص در عالم نبود، کماالت خداوند آشکار  نشانه، آن نیز شود یمضعف و نقصانی در عالم مشاهده 

ـل و تفکّـر در  داند یمیی ها یشگفتسعـدي جهـان را مملو از . ابدی یمکه زیبایی و خوبی در تقابل با اضداد خود ارزش  ها آنکه تأم 
، سعدي نیز داند یمجهان را کُلّ و تمامیتی در قلمرو تجربه » کانت«هم چنان که  انسان به کشف حقایق الهی دست یابد گردد یمسبب 

. ي باشد به سوي خداشناسی و معرفت صانعا چهیدر، باید میینما یمدر عالم صنع در قلمرو تجربه دریافت  چه آنهر بر آن است که 
ا وي این کوتاهی زندگی و سپنجی بودن عمر را بدین سبب مطرح  شود یماندیشه و تفکّر خیامی در بسیاري از ابیات وي دیده  ام

امر گرداند که باید از وقت و زمان بهره گرفت و در عین حال از دیگران و از خدا و آخرت تا مخاطبانِ خود را متوجه این  دینما یم
دفتر تأمل و  تواند یمبدین ترتیب، جهان . دفتري باشد براي معرفت پروردگار تواند یماز نظر سعدي هر برگ درخت نیز . غافل نماند

  . یی دست یابندها ارزشبه چنین البته براي کسانی که با اندیشه و تفکّر . کشف حقایق باشد

از این . ي موضوعات فلسفی و ادبی نیز پذیرفتنی است رابطهي ادبیات و فلسفه غیرقابل انکار است؛ بنابراین،  رابطهآنکه  سخن کوتاه
رش، به او در آثا. ي سعدي داشته استها شهیاندي ریگ شکلي در ا عمدهي ناب فلسفی، نقش  مقولهجهت، متافیزیک به عنوان یک 

 مقوالت متافیزیکی را مطرح کرده و با پیش کشیدن مقوالت ي هستی و فراهستی از دیدگاه  عمدهخصوص غزلیات، به صورتی خاص
  . متافیزیکی به بازکاوي موضوع پرداخته است



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٠١

  

 منابع 

  .قرآن کریم

  .قطره، چ اول: تهران. چهار سخنگوي وجدان ایرانی) 1381. (شن، محمدعلیو اسالمی ند

  .زوار، چ چهارم: تهران. مثنوي) 1372. (استعالمی، محمد

  .هفت اورنگ، چ اول: شیراز. ي موي دوست سلسله) 1378. (حسن لی، کاووس

  .قطره، چ دوم: تهران. سعدي در غزل) 1384. (حمیدیان، سعید

  .مهتاب، چ پنجم: تهران. دیوان غزلیات استاد سخن سعدي) 1371. (خطیب رهبر، خلیل

  .، چ یازدهمشاهیعل یصف: تهران. دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازي) 1372( _____________

  .امیر کبیر، چ سوم: تهران. قلمرو سعدي) 1344. (دشتی، علی

  .امیر کبیر، چ اول: تهران. ي زندگی و شعر سعدي دربارهمقاالتی ) 1375. (رستگار فسایی، منصور

  .سخن، چ چهارم: تهران. ديحدیث خوش سع) 1386. (زرین کوب، عبدالحسین

  .بهجت، چ اول: تهران. تصحیح احمد آرام. کیمیاي سعادت) 1361. (غزّالی، امام محمد

  .تهران مصور، چ دوم: تهران. سیر حکمت در اروپا) 1344. (فروغی، محمدعلی

  .مرکز سعدي شناسی، چ اول: دفتر چهارم، شیراز. سعدي شناسی) 1380. (کمالی سروستانی، کوروش

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چ پنجم: تهران. ذکر جمیل سعدي) 1377. (کمیسیون ملّی یونسکو

  .صدرا، چ اول: تهران. جهان بینی توحیدي) 1372. (مطهري، مرتضی

  .خوارزمی، چ دوم: تهران. ي یحیی مهدوي ترجمه. عهیمابعدالطببحث در ) 1380. (وال، ژان

خوارزمی، چ : تهران. ي یحیی مهدوي ترجمه. ي هست بودنها فلسفهنگاهی به پدیدار شناسی و ) 1387. (وال، ژان –ورنو، روژه 
  .دوم

  .امیر کبیر، چ دوم: تهران. حکمت سعدي) 1355. (هخامنشی، کیخسرو

  .خوارزمی، چ چهارم: تهران. بوستان) 1372. (یوسفی، غالمحسین

 .خوارزمی، چ پنجم: تهران. گلستان) 1377( _____________



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٠٢

  

289  

  جذابیت عشق در صدا و سیماي شیرین
  1 یاسفرجان اسحاق طغیانی

  2کوروش منوچهري

  چکیده

نخست عشقی . است)عشق زمینی(در منظومه عاشقانه خسرو و شیرین، دو رابطۀ عاشقانه روایت می شود که از گونۀ عشق مجازي 
با توجه به تعریف ها و نیز تقسیم بندیی . به شیرین استکه میان خسرو و شیرین شکل می گیرد و دیگري دلبستگی یک سویۀ فرهاد 

که ابن سینا از عشق ارائه کرده است، عشق خسرو و شیرین در آغاز عشق مجازي حیوانی است که بر پایه زیبایی هاي جسمانی و 
د و شیرین نیز با دیدن ظاهري معشوق شکل می گیرد، یعنی خسرو با شنیدن وصف زیبایی هاي شیرین از زبان شاپور عاشق او می شو

در پایان داستان، این عشق مجازي حیوانی با مدیریت . تصویري که تنها نشان دهندة جذابیت هاي ظاهري خسرو است به او دل می بندد
شیرین بر رابطۀ عاشقانه،  یعنی عفاف ورزیدن و جلوگیري از سقوط آن در گرداب هوس، به عشق مجازي نفسانی که بنیاد آن 

فرهاد . عشق فرهاد به شیرین، عشقی یک سویه، ابراز نشده و ناکامیاب است. است، ارتقا می یابد) روح(ت و مشاکلت دو نفس برمشابه
این عشق مکتوم و ناکامیاب را، عشق عذري نیز نمی توان به شمار . عشق را ابراز نمی کند و در خیال خود با شیرین عشق می ورزد

عشق . د عشق مردن، فاقد دیگر ویژگی هاي عشق عذري مانند وصل نخواستن و سرّ پوشاندن استآورد چرا که به جز ویژگی از در
زیرا هیچ نشانه اي در متن داستان وجود ندارد که بیانگر تمایل شیرین نسبت . فرهاد به شیرین، چنانکه گفته شد عشقی یک طرفه است

داستان عشق یک سویۀ فرهاد به . امله یا رابطۀ میان کارفرما و کارگر استبه فرهاد باشد در حقیقت رابطۀ این دو، ارتباط طرفین یک مع
  . عنوان روایتی فرعی براي پردازش شخصیت خسرو و شیرین  به کار رفته است

  .طرفه، نظامی  عشق یک عشق مجازي، خسرو، شیرین، فرهاد،: هاکلید واژه

                                                        
 استاد زبان و ادبیات فارسی  -١

 دانشجوي مقطع دکتري -٢
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  مقدمه

عشق  ،نظامی در این منظومه .که ریشه تاریخی نیز دارد پارسی است غنایی باد اثرپرآوازه ترین  منظومه عاشقانه خسرو و شیرین
ه اي بسیار این ارتباط عاشقانه را به شیو هاي کشمکشاوج و فرود و  به یکدیگر و) شاهزاده ارمنی( نو شیری) پادشاه ساسانی( وخسر

  بسیار جذاب روایت کرده است

و ك زیبایی رو دیا شنیدن یت ؤاحساس عاشقانه پس از ر. یت عاشقانه استبدیهی است که عشق عنصر اصلی هر رابطه یا روا.
پردازیم و پس  هاي ارائه شده از عشق می در این نوشتار، نخست به برخی از تعریف .آید میوجود ه بتمایل به تملک و تمتع از معشوق 

   .دهیم بررسی قرار میي موجود در منظومه خسرو و شیرین را جداگانه مورد  هاي عاشقانه از آن رابطه

ّ، و قیلَ: العشقُ«. عشق در لغت به معنی دلبستگی بسیار به کسی یا چیزي است برطُ الح کونُ فی : فَ حبوبِ یبِ بِالم حالم جبهو ع
قَه قاً وتَعشَّ شَ شقاً و عقُه ع عارته؛ عشقَه یعشَ بِ و دالح فاف هاي گوناگونی ارائه شده  تعریف از عشق) ذیل العشق: 1988ابن منظور، ( »ع

به معنی افراط است در حب از روي عفاف یا فسق، مرضی است از قسم جنون که از دیدن صورت ... شود که به برخی از آنها اشاره می
ی دلبسته شود آدم داند که موجب می جرجانی نیز در ذخیره خوارزمشاهی عشق را بیماري با وسواس مانند مالیخولیا می. خوب پیدا شود

آورند، اما در این باره نظر  عشق را واژه اي عربی به شمار می) ذیل عشق: 1377دهخدا، : ك .ر. (خوبی و پسندیدگی ظاهري شود
اوستایی به  kaiš واژه عشق برگرفته از. برخی بر این باورند که این واژه ریشه در زبانهاي هندو اروپایی دارد. دیگري نیز وجود دارد

به معناي خواستن، میل داشتن، آرزو کردن وجستجو کردن، پیوند  iš، خواهش و میل است که آن نیز با واژه اوستایی معنی خواست
ي عشق، در کشاف اصطالحات الفنون به نقل از ابن سینا چنین  به هر روي در باره وجه تسمیه) 1388حیدري مالیري،: ك .ر. (دارد

وذ است از عشقه و آن گیاهی است که بر تنه هر درختی که بپیچد آن را خشک سازد و فرماید عشق ماخ شیخ سینا می«: آمده است
» .خود تر و تازه باشد، پس عشق بر هر تنی که درآید غیر محبوب را خشک کند و محو گرداند و آن تن را ضعیف گرداند

  ) 1012: 2 ج ،1967تهانوي،(

. ست، عشق بهانه آفرینش، نقش مقصود از کارگاه هستی و امري الهی استهاي عرفان اسالمی ا در ادب پارسی که آمیخته با آموزه
م و یحبونَه« خداوند پیشگام عشق و عاشقی است ـ هبحدر تعریف . زیباي مطلق و عاشق و معشوق حقیقی هم اوست) 54:مائده(ـ  »ی

یس بِمذمومٍ و ال ممدوحٍالعشقُ ج«: چنین نقل شده است) ع( عشق در انس التائبین از امام جعفر صادق جام (» .نونٌ إالهی لَ
  ) 1350:114نامقی،

گیرد و مرتبط با درك و تملک زیبایی جسمانی و لذت بردن از آن است، عشق  افالطون خواهش غریزیی را که از شهوت نیرو می 
اي گفته شده، توجه به زیبایی و تمایل به ه وجه مشترك تعریف) 5: 1371، به نقل از مدي،1362:122افالطون،: ك .ر. (نامیده است

نفوس ناطقه انسانی نظر به «. گفتنی است که گرایش انسان به نیکی و زیبایی فطري و ذاتی است. تملک زیبایی و لذت بردن از آن است
منظر بی همتا است  آن وجه تجردي روحانی و لطافت ذاتی همیشه اوقات شائق است به آن چیزهایی که در حسن و بها یکتا و در خوبی

  ) 114: 1360ابن سینا،(» .و همچنین مایل است به مسموعات موزون و مذوقات خوب گوناگون و آنچه که مشابه و نظیر اینهاست

عشق . عشق حقیقی یعنی عشق به خداوند که زیباي مطلق است. به طور کلی عشق به دو گونه حقیقی و مجازي تقسیم شده است 
عشق مجازي نیز به دو گونه عشق مجازي نفسانی و عشق مجازي حیوانی تقسیم . گیرد میان نوع انسان شکل میمجازي، عشقی است که 

... «: االشارات والتنبیهات ابن سینا این چنین تعریف و تقسیم شده است عشق مجازي در) 1385:104امامی جمعه،:ك .ر(. گردد می
لذي یکون مبدأه مشاکله نفس العاشق لنفس المعشوق فی الجوهر و یکون أکثر إعجابه النفسانی هو ا و ینقسم إلی نفسانی و إلی حیوانی؛
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الحیوانی هو الذي یکون مبدأه شهوه حیوانیه وطلب لذّه بهیمیه و یکون أکثر إعجاب  و بشمائل المعشوق النّها آثاره صادره عن نفسه؛
امامی : ، به نقل از380: 3 ج ق، 1403ابن سینا،(» .مور بدنیهالعاشق بصوره المعشوق و خلقته و لونه و تخاطیط أعضائه النّها ا

هاي معنوي ـ خلق  در عشق مجازي نفسانی، زیبایی. از این تعریف چنین برمی آید که بنیاد عشق بر زیبایی است) 1385:104جمعه،
  .هاي جسمانی مورد نظراست وخوي و فضائل ـ مبناست و در عشق مجازي حیوانی، زیبایی

  

 در منظومه خسرو و شیرینـ عشق  1
رسد که دیدگاه نظامی در مورد عشق، متاثر از آراء شیخ  به نظر می. تشابهی میان تعریف عشق از نظر ابن سینا و نظامی وجود دارد  

و وجود  ي وجود و ماهیت هستند ي عشق با ذکر این مقدمات که، ممکنات داراي دو جنبه ابن سینا در رساله. الرئیس در این زمینه باشد
ي وجودي،  ي ممکنات به اقتضاي جنبه گیرد که همه ي خیرات و کماالت و ماهیت منشاء شرور و نقصان است، نتیجه می سرچشمه

وي این اشتیاق ذاتی را که سبب بقاء وجود است، عشق . ي ماهیت، گریزان از شر و نقص است مشتاق به خیر و کمال و بر حسب جنبه
ابن : ك .ر. (ي عشق در تمام موجودات سریان دارد ز دیدگاه ابن سینا تمام عالم امکان واجد عشق است و قوهبه دیگر سخن، ا. نامد می

نظامی که سرآمد . حکیم گنجه در مقدمه این منظومه، پیش از آغاز داستان، در واالیی عشق داد سخن داده است) 101-1360:102سینا،
وي مانند . ان روزگار خویش بوده است براي عشق جایگاه و ارزش ویژه اي قائل استشاعران در حیطه ادبیات غنایی است و از حکیم

  .داند ابن سینا، عشق را کشش موجود در عالم طبیعت و مایه قوام آفرینش می

  حکیمان این کشش را عشق نامند  طبایع جز کشش کاري ندانند

  بـه عشق است ایستاده آفـــرینش  گـر انـدیشه کنی از راه بینش

  )34: 1378نظامی،(

نظامی نیز به شیوه اي موجز و دلنشین . ي عشق در تمام موجودات سریان دارد همانگونه که پیشتر گفته شد، از دیدگاه ابن سینا، قوه
  .کند همین نظر را بیان می

  بدان شوق آهنی را چون ربودي؟  که مغناطیس اگر عاشق نبودي

  ي کـاه ربـا جویندهنبـودي کـهــ  و گر عشقی نبودي بر گذرگاه

  )همان(  

وي دل را سلطان جان و عشق را جانِ جان . در باور نظامی، عشق محراب فلک، رونق و اعتبار جهان و پیشه صاحبدالن است
  .خواند به همین سبب مخاطب خود را به عشق ورزي فرا می. به اعتقاد نظامی بی عشقی برابر با مردگی است. داند می

  گـرش صد جان بود، بی عشق مرده ست  ی شد، فسرده ستکسی کـز عشق خالـ

  اگــر خـود گــربه بــاشد دل در او بند  مشو چون خـر به خورد وخواب خرسند

  ازان بهتر کــــه بــا خـود شیر بـاشی  بـه عشق گربه گــر خـود چیر باشی
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  )33: همان(  

رهایی از خود بینی و خود خواهی، به نوعی . رهاند د خواهی میچرا که عشق، خواستن دیگري است و عاشق را از خود بینی و خو
  .آید و گرایش به خیر کمال، همان کشش ذاتی است که ابن سینا آن را عشق نامیده است خیر و کمال به شمار می

  نه از سوداي خویشت وا رهاند؟   اگر خود عشق هیچ افسون نداند 

  ) همان(

ت بسیار سودمند خود به تبیین نظر نظامی در باره عشق و معانی عرفانی ـ فلسفی مورد نظر وي دکتر نصراهللا پورجوادي نیز در مقاال
ي عاشقانه  در این منظومه دو رابطه. پردازیم هاي داستان جریان دارد، می در این نوشتار به عشقی که میان شخصیت] 1[. پرداخته است

هر . آید شود و پس از آن شیفتگی فرهاد نسبت به شیرین پدید می ایجاد میي خسرو و شیرین  ي عاشقانه نخست رابطه. گیرد شکل می
  .                 گیرد یک از این دو رابطه، جداگانه مورد بررسی قرار می

  

 ـ عشق خسرو و شیرین 1 ـ 1
ه اند و با دو شخصیت اصلی این منظومه یعنی خسرو و شیرین، در توصیف نظامی بسیار خوش اندام وخوب چهره معرفی شد

چنانکه پیشتر گفته شد، درعشق، زیبایی اعم از زیبایی معنوي یا زیبایی . پرداخته اند آسودگی خاطر به تفریح و خوشگذرانی می
به دیگر سخن، زیبایی آفریننده عشق و مقدم بر . بنابراین براي آغاز عشق مواجهه با زیبایی ضروري است. جسمانی عنصر اصلی است

  :شود هاي جسمانی است، دلباخته و خواهان او می کند و همه زیبایی هایی که شاپور از شیرین بیان می ا شنیدن توصیفخسرو ب. آن است

  ...دو زنگی بـر سر نخلش رطب چین  کشیده قــامتــی چـون نـخـل سیمین

  ...دو گیسو چـــون کمند تـاب داده  دو شکــــــر چـــون عقیق آب داده

    ...زنخ چـون سیب و غبغب چون ترنجی  ر هــر غمزه غنجیمــوکل کـــرده بـ

  فـــراغت خفته گشت و عشق بیـدار  چو بر گفت این سخن شاپور هشیار

  کـــزان سودا نیاسود و نـمــی خفت  چنـان آشفته شـد خسر و بـدان گفت 

  ) 50 ـ 54: 1378نظامی،(

هاي جسمانی است و  این تصویر نیز فقط نشانگر زیبایی. دهد ر میي خسرو در معرض دید شیرین قرا شاپور تصویري نیز از چهره
  : شود شیرین نیز با دیدن تصویر خسرو دلبسته و جویاي او می

  بران صورت فرو شد ســاعتی چند  بـــیاوردنــــد صـورت پیـــش دلبــنــد 

  نـه می شایستش انــــدر بر گرفتن  داد ازو دل بــــــرگرفتن  نـه دل می

   جست کردند پنهان باز می چو می  شد دلش سست دید ازهـوس می ـو میچ
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  )60: همان(

توان شنید و دید تنها زیبایی  آنچه در توصیف زیبایی خسرو و شیرین در سخنان و در نقاشی او می. شاپور میانجی این عشق است
زیبایی و جذابیتی هم که عاشق و معشوق را . گیرد پس عشق مجازي است این عشق میان دو انسان شکل می. ظاهري و جسمانی است

توان نتیجه گرفت که در آغاز، کشش میان خسرو و  بنابراین می. کشاند، صرفاً زیبایی صوري وجسمانی است به سوي یکدیگر می
  .شیرین، عشق مجازي حیوانی است

شود که صرفاً در پی لذت  لب معرفی میکند، مردي هوسران و تنوع ط ي عاشقانه که نظامی روایت می خسرو در طول این رابطه
خسرو در حقیقت، شاپور را براي شکار . خواهد که با هر حیله اي شیرین را به دست آورد در ابتداي داستان از شاپور می. جویی است

  :فرستد شیرین به ارمنستان می

  ...بـه دست آوردن آن بت را بـه دستان  ترا باید شدن چـون بت پرستان 

  بـرو زن مهـــــر ما تـا نقش گیرد  پذیرد مـوم نقشی می اگر چـون

  خبـــــر ده تا نکوبم آهن ســــــرد   ور آهندل بـود منشین و بر گرد

  )1378:55نظامی،( 

گریزد، در سفارش به زیبا رویان مشکوي خود براي پذیرایی از شیرین، او  می) هرمز( خسرو هنگامی که به بهانه شکار از خشم پدر
  :کند که آشکارا بیانگر تنوع طلبی، لذت جویی و توجه به ظاهر است اي توصیف می به گونهرا 

  چـو طاووسی نشسته بـر پـر زاغ  گــر آید نار پستانی در این باغ

  شما مـاهید و خـورشید آن کنیز است  فـرود آریـد، کان مهمان عزیز است

    )79: همان(     

ها و  ها منحصر به جذابیت این توصیف. کند نظامی شیرین را از نگاه خسرو وصف می ي خسرو و شیرین، در نخستین مواجهه
  :کند گرداند که نظامی آن را به جوانمردي تعبیر می خسرو هنگام دیدن شیرین درچشمه، یک لحظه چشم می. هاي ظاهري است زیبایی

  )82: همان( نظرگاهش دگر جایی طلب کرد  جوانمردي خوش آمد را ادب کرد

ي بلهوسی و  این پشیمانی نیز نشانه. شود ما با رفتن شیرین خسرو از جوانمردي و شکیبایی خویش و از دست دادن صید پشیمان میا
  :خود خواهی اوست

  فـــــراتــی دیــــــدم و لب تـــــر نکردم   بـهاري یــــافتم، زو بـــــر نــــخـوردم

  کــــــه از بــــاغ ارم بگـــذشت بگذاشت   کــدامیـن دیـــو طبعــم را بر این داشت

  جـز این یک جـا که صید از من ربوده ست    همـــه جـایی شــکیبایـی ســــتوده است          

  ) 86: 1378نظامی،(                



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٠٧

  :سدکوشد به خواسته خود یعنی کام جویی از شیرین بر و آنگاه که خسرو میهمان مهین بانو و شیرین است می

  صبـــوح خـــرمی را پــی گرفته  ز گرمی روي خسرو خوي گـرفته 

  بـرآن تنگ شکر چـون دست یابد  که شیرین را چگونه مست یابـــد 

  کـــــه تیر خسرو افتد بـــر نشانه  نمــــی افتاد فـــرصت در میانه

  ) 140:همان(       

  :گاه با البه قصد فریب دارد .گیرد می هاي گوناگونی بهره وي براي برآوردن هوس خود از شیوه

  عتـــاب دوستان نـاز است بـرتاب   بــه البـه گفت کــــاي مـاه جهانتاب 

  که وقت دست گیري دست بندي؟  صواب آیـــد؟ روا بـــاشد؟ پسندي؟

  به دست آرم ترا، دستی بــر آرم   دویدم تـــا به تــو دستی در آرم 

  )152: همان(    

: همان:ك .ر(. کوشد که به عنف، مراد خود را حاصل کند دهد و می سبب سرمستی از باده دوشینه عنان اختیار از کف می گاهی به
154(  

  :کوشد حس حسادت شیرین را تحریک کند و گاهی دیگر با روي کردن به شکر اصفهانی می

  به ترکی غارت از ترکی ستاندن  خواست بر شیرین دواندن  فرس می

  گشایــد مشکل بندي بــه بندي   یــرینی قنــدي بـه قنــدي بـــرد ش

  بــــه دیبا آب دیبا را تـوان بــرد  ي گوهـر شود خـرد  بــه گوهــــر پایه

  )279: 1378نظامی،(                

  :و پروایی ندارد از این که با منزوي کردن شیرین او را تحت فشار قرار دهد

  کـــه غم پرداز شیرین است شاپــور   اي پـــر نـــورملک دانسته بـــود از ر

  ز تنهایی مگـــر تنگ آید آن مــــاه  به خدمت خواند وکردش خاص درگاه

  )289: همان(                

دهد که عشق او تنها یک کام جویی خود خواهانه است و بی اعتنا به خواست معشوق و آن چه براي او  کردار خسرو نشان می
  .گیرد وي براي رسیدن به مقصود خویش از هر ابزاري بهره می. مند استارزش

  :شود هاي ظاهري می دهد و مفتون جاذبه شیرین هم در نخستین مواجهه با تصویر زیباي خسرو عنان اختیار را از کف می
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  بـــران صورت فرو شد ساعتی چند  بـیـاوردنــــد  صـــورت  پیش  دلـبـنـد

  نــه مــــی شـایستش انـدر بــرگرفتن  زو دل بـــــرگــرفتنداد ا نـه دل می

  شد به هـر جامی که خـورد از دست می  شد به هــــــر دیداري از وي مست می

  جست کردند پنهان بــاز می چـــو می  شد دلش سست  دید، از هـوس می چـو می

  )60: همان(                

خورد و براي پیوستن به  ي حیوانی است که شیرین به سادگی فریب سخنان شاپور را میبه سبب غلبه هوس و هیجان عشق مجاز
رسد، نظامی که خود اهل موعظه و اندرز و  به نظر می. معشوق این منظومه در عین مطلوب بودن طالب نیز هست. شود خسرو روانه می

شقانه بوده، بنابراین کوشیده است با مطرح کردن وفاداري، ي عا ي این رابطه اخالقیات است، نگران تاثیر سؤء هیجان لجام گسیخته
شیرین نخستین بار . ي عاشقانه را کمابیش با باورهاي خود هماهنگ کند ، این رابطه)الزام به کاوین کردن(عفاف و پایبندي به اصول 

  :کند هار میشود اما هوس خود را م بیند و جذب زیبایی او می خسرو را کنار چشمه در حال نظاره خود می

  گل خود را بــدین شکر بـــر آمیــز  برخیز: زد که هواي دل رهش می

  روا نبود نمــــازي در دو محـــراب  ازین ره روي برتاب : دگر ره گفت

  دو صاحب را پرستش کـــــرد نتوان  زیک دوران دو شربت خورد نتوان 

  را درین راه نـه جاي پرسش است او  وگرهست این جوان آن نازنین شاه 

  که بـــر بـی پردگان گـــردي نشیند  مــرا بـــه کـــــز درون پـرده بیند 

  )84: 1378نظامی،( 

  :کند دارد، براي پایبندي خود به اصول، سوگند یاد می و در پاسخ مهین بانو که او را از تنوع طلبی و هوسبازي خسرو برحذر می

  ي گیتی خداوند ـه روشن نامهبـــ  به هفت اورنگ روشن خورد سوگند    

  نخواهم شد مگــــر جفت حاللش   گر خون گریم از عشق جمـالش : که

  )121: همان(

گذرد و دالئلش براي خویشتن داري، آن هم از دختري که با دیدن یک تصویر زیبا و شنیدن تعریف و  آنچه در ذهن شیرین می
در حقیقت این . رسد کند، اغراق آمیز و باور نکردنی به نظر می ك دیار میشود و براي جستجوي یار تر توصیفی چند، بی تاب می

هاي تعلیمی را  وي در آثار خویش حتی در این هوسنامه جنبه. جوید نظامی حکیم است که از هر فرصتی براي پند و اندرز بهره می
نظامی از ذهن . کند سمی نشده است، احساس تعهد میاي که هنوز ر گیرد تا جایی که شیرین نسبت به عشق و رابطه عاشقانه نادیده نمی

  .دارد و زبان شیرین، مخاطب را به بایدها رهنمون و از نبایدها بر حذر می
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هایی وجود دارد که  اما نشانه. بندد که نشانه عشق مجازي حیوانی است هاي ظاهري خسرو دل می شیرین در آغاز صرفا به جذابیت
هاي معنوي را در  کوشد تا زیبایی شیرین می. هاي ظاهري و لذت جویی صرف است ي فراتر از جذابیتکند شیرین در پی چیز ثابت می

هنگامی که خسرو به عنف، قصد تصاحب شیرین را . وجود خسرو ایجاد کند و او را براي دستیابی به آنچه زیبنده است، ترغیب نماید
  :کند دارد، شیرین او را به خویشتن داري توصیه می

  مکن گفتا بـدین سان گـرمکاري  قراري را گــرم دیــد از بیملک 

  مرا در روي خود بی شرم کردن؟  چه باید خویشتن را گرم کردن ؟

   گلی کو گرم شد، خوشبو نباشد  چو تو گرمی کنی، نیکو نباشد

  ) 154:همان(

براي مقابله با دشمن است، این مهم را شیرین عهده اي  و آن گاه که خسرو از بیم بهرام چوبین به ارمنستان گریخته و نیازمند انگیزه
  :شود دار می

  ...به دست آر آن، که من در دستم اینک  تو دولت جو، که من خود هستم اینک

  کــه سازم بــا مــراد شاه پیـونـد   دریـن آوارگــی نـایــد بــرومـنـد

  بـرآرممن آن یـارم کــه از کارت   اگـــر بـا تـو به یاري سر درآرم

  کــه من باشم اگــر دولت بود یـار  تو ملک پادشاهـی را به دست آر

  ...همــی تـرسم که از شاهــی بــر آیـی  گـــرت بـــا من خوش آیـــد آشنایی

  ...بـــه دست دیگــران عیبی عظیم است  جهان در نسل تـو ملکی قـــدیم است

  ره دستبــرد خــویش بنمايیکـــی   والیـت  را  ز فـتـنـه  پـاي بگشـاي

  به ترکی تاج و تختت را گرفته ست  بدین هندو که رختت را گـرفته است

  )155 ـ 156: 1378نظامی،(  

  :پس از ازدواج هم این ترغیب و تشویق ادامه دارد

  ز رامش سوي دانش کـوش یک چند   زمین بــــوسید شیرین کـاي خداوند

  ـــرا بـــه گــــر رعیت را نــوازيت  جهان سوزي بــد است و جور سازي

  )398:همان(    

  در ایـن منزل ز رفتن بــا خبـر بـــــاش  نجات آخــــرت را چــاره گـر باش
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  قیـــامت را کجـا تــــــرتیب ســــازد  کسی کــــو سیم و زر تـرکیب سازد

  )399:همان(    

را به عفاف در عشق، جستن نام، بدست آوردن حق خویش، کسب دانش،  توان گفت که شیرین، خسرو هاي باال می با توجه به بیت
هاي معنوي است و شیرین مایل است  این موارد همه در شمار زیبایی. کند پرهیز از زراندوزي، دادگري و معاد اندیشی توصیه می

چنانکه پیشتر نیز . سوق دهد ها کوشد که خسرو را به سوي این گونه خصلت داراي این کماالت باشد، پس می) همسرش(عاشقش 
هاي معنوي در وجود  افزون بر این شیرین به زیبایی. هاي عشق مجازي نفسانی است هاي معنوي از ویژگی گفته شد، گرایش به زیبایی

     . توان گفت عشق شیرین، عشق مجازي نفسانی است بنابراین می. کند دهد و عفاف و وفاداري پیشه می خود نیز بها می

اما از اصول خویش یا . کند ی که نظامی از شیرین ترسیم کرده است در طول داستان، اشتیاق خود را به خسرو حفظ میشخصیت 
کند که معشوق با دلربایی و نیز  نظامی با روایت عملکرد شیرین ثابت می. کند بهتر است گفته شود از اصول مورد نظر نظامی عدول نمی

تواند  کردن آتش عشق عاشق، می تر شدن و تیزتر الوصول نبودن، عالوه بر خواستنی رت دیگر سهلدست نیافتنی جلوه کردن یا به عبا
شود قواعد معشوق را بپذیرد و به  همچنان که سرانجام، خسرو مجبور می. عشق را نیز مدیریت کند و عاشق را به راه صواب بکشاند

  .د نیاز را هدایت کندتوان به دیگر سخن، ناز می. اي رسمی به وصال او برسد گونه

توان گفت شیرین عشق مجازي حیوانی خسرو را که مبناي آن بر لذت جویی صرف است به عشق مجازي  با اندکی تسامح می
اي که در پایان داستان هنگامی که خسرو در خون خـود  به گونه. کند است، تبدیل می) روح( نفس نفسانی که مشاکلت و مشابهت دو

  :دهد آسایش او را بر نیاز خود ترجیح می کند و داري می دار کردن شیرین خوغوطه ور است از بی

  دلش از تشنگی از جـــــان گـرفته  ز خونش خــوابگه طوفـــان گـــرفته

  کنم بیـدار و خــــواهم شربتی آب  شیرین را زخوشخواب : بـه دل گفتا که

  هــربان شبها نخفتههست این م: که  دگـــــر ره گفت بـا خـــــاطر نهفته 

  نخسبد دیگـــر از فــریـاد و زاري   چـــو بیند بـر من این بیداد و خواري 

  )418: 1378نظامی،(               

ي این منظومه براي عشق عنوان کرده است یعنی رها شدن از خودبینی و سوداي خویش، با توجه به  کارکردي که نظامی در مقدمه
  :کند خسرو مصداق پیدا میابیات باال، در مورد 

  نـه از سوداي خـویشت وارهاند؟  اگر خـود عشق هیچ افسون نداند

  )33: همان(

دهد و مخاطب  توان گفت که نظامی در این منظومه سیر تکاملی عشق مجازي حیوانی را به سوي عشق مجازي نفسانی نشان می می
ازي را با افزودن وفاداري، عفاف و اصول اخالقی و نیز حفظ وي عشقی مج. کند را به فراز آمدن در مراتب عشق دعوت می

  :دارد کند که دوست سرزنشگر و سختگیر خود را نیز به تحسین وامی ها، چنان استادانه روایت می هاي این گونه عشق جذابیت
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  فروماند از سخن چون نقش بر سنگ  چـو صاحب سنگ دید آن نقش ارژنگ

  زبــانت کـو کــه احسنتی بگـــویی  جویی ز خــاموشی چـــه: بــدو گفتم

  زبـــانم وقف بـــر تسبیح نــــامت  اي من غالمت: بـــه صــد تسلیم گفت

    اي بنیاد کــردن بتــــی را کعبه  چنین سحـــري تو دانــی یـــاد کردن 

  )36: 1378نظامی،(                  

  

  ـ عشق فرهاد و شیرین 2 ـ 1 

ي بیشتري  پایان تراژیک آن، آوازه اشقانه این منظومه، عشق فرهاد به شیرین است که به سبب ناکامی این عشق وي ع دومین رابطه
اما دلبستگی فرهاد به . شیرین یک عشق کامل و دو سویه است گفتنی است که عشق خسرو و. عشق خسرو و شیرین داشته است از

عشقی است که در آن رابطه یا احساس عاشقانه  ک طرفه یاعشق ناکامیاب،عشق ی«. است 1شیرین، عشق یک طرفه و وصال نایافته
عاشق نیز در بیان احساس خویش . عشق، معشوق ممکن است از دلباختگی عاشق آگاه باشد یا نباشد در این نوع از. متقابل وجود ندارد

نوسانات خلقی شدید در میان افسردگی و سر خوشی، ناتوان است و این ناتوانی او را به سوي اندوه، نگرانی، کاهش اعتماد به نفس و 
عشق یک طرفه یا ناکامیاب به  .شود ها با معشوق روبرو می در عشق یک طرفه اغلب، عاشق در طی کار یا دیگر فعالیت. دهد سوق می

 )Wikipedia:2009(» .عنوان عشقی ناب، فداکارانه و شکیبا توصیف شده است

ي  آنچه در مواجهه. تواند مانند تمایل به حسن و خوبی منظر، فطري باشد موعات موزون نیز میپیشتر گفته شد که تمایل به مس
  :کند، صداي شیرین است فرهاد و شیرین، توجه فرهاد را جلب می

  که در گفتن عجب شیرین زبــــان بود  شنیدم نــــــام او شیـرین از آن بـــــود 

  ـــرآوازش بخفتی مـــرغ و مـاهــــیبـ  ز شیرینی چه گویم؟ هـــر چه خواهی 

  نبـــودي تــن که حـــالی جـان نـدادي   دران مجلس که او لب بــــر گشادي

  گـــر افالطون بــدي، از هــوش رفتـی   کسی را کـان سخن در گـوش رفتـی

  ز گـرمی خون گرفتش در جگر جوش  چو بگرفت آن سخن فرهاد در گوش 

  )218: 1378نظامی،(   

هر . کند تنها بر صدا و سخن شیرین تاکید می. گوید هاي دیگر شیرین سخن نمی ي فرهاد با شیرین، نظامی از جاذبه نگام مواجههه
تواند موجب لذت بصر یا لذت سمع  این زیبایی می. آید چه در وجود معشوق جذاب، خوشایند و لذت بخش باشد، زیبایی به شمار می

                                                        
 -1 Unrequited Love. 
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در اینجا نیز صداي گوش نواز، دلنشین و افسونگر شیرین، باعث جذب و دلبستگی فرهاد . ن موسیقیباشد مانند لذت حاصل از شنید
  . همان گونه که سیماي خسرو جاذب شیرین و سیماي شیرین جاذب خسرو است. شود می

هاي خود با  از مالقاتشود اما قادر به بیان احساس خویش نیست و در هیچ یک  فرهاد در مواجهه با شیرین شیفته و دلباخته او می
این دیدارها به خواست و . ها، فرهاد پیشگام نیست شگفت این که در هیچ یک از این مالقات. گوید شیرین از عشقش سخن نمی

. فرهاد در برابر این عشق کامالً منفعل است. کند شود و همیشه این فرهاد است که صحنه دیدار را ترك می پیشگامی شیرین انجام می
گاه افسردگی باعث . اي گریبانگیرش شده است قراري عاشقانه بی. کند ه دیداري از دور و راز و نیاز با خیال معشوق بسنده میتنها ب
شود که با شور و اشتیاق  شود ناامیدانه به گریه و زاري در کوه و بیابان بپردازد و همدم وحوش شود و گاه سرخوشی موجب می می

هاي روانی  که هر دو چنانکه در تعریف عشق یک طرفه گفته شد، از واکنش. و پیکر نگاري نشان دهد استادي خود را در سنگ تراشی
تنها کنش فرهاد براي دستیابی به شیرین، پذیرفتن شرط خسرو یعنی کندن راهی میان کوه است که این نیز . هاست این گونه عشق

   .پیشنهاد خسرو است و سهم فرهاد پذیرفتن منفعالنه شرط است

اما نقش شیرین در ایجاد این عشق یک طرفه چیست؟ برخی پژوهشگران براین باورند که شیرین براي برانگیختن حسادت خسرو به 
کند و بی آنکه خود شیفته فرهاد شده  شیرین با دلبري و عشوه گري کرشمه ناکی، آتش عشق فرهاد را تیز می«. رود سوي فرهاد می

او را نیکوترین راه براي انتقام جویی از خسرو پیمان شکن و دامن زدن به آتش غیرتمندي و حسد ورزي او باشد، طنازي و راز و نیاز با 
حال آن که در متن خسرو و شیرین نظامی هیچ شاهدي که به تصریح یا تلویح این مدعا را اثبات کند، ) 220: 1383ستاري،(» .بیند می

اي  اما شیرین هیچ نقش آگاهانه و از پیش اندیشیده. آید ود و در پی چاره جویی بر میش البته حسادت خسرو برانگیخته می. وجود ندارد
ارتباط شیرین با فرهاد، ارتباط طرفین یک . شود در این میان ندارد و هیچ گونه دلبري و کوشش براي جلب توجه فرهاد از او دیده نمی

  : کند ن جویی از سنگ براي حمل شیر، استخدام میشیرین، فرهاد را براي ساخت. معامله یا کارفرما و کارگر است

  طلسمی کن کـه شیر آسان بگیریم  گله دور است ومــا محتاج شیریم

  بباید کند جـــویی محکم از سنگ  ز ما تا گوسفندان یک دو فر سنگ 

  پــــرستارانم اینجا شیــــر نوشند   کــــه چــوپانانم آنجا شیر دوشند
  )219: 1378نظامی،(  

  :کند حتی شیرین، پس از انجام سفارش توسط فرهاد ـ ساختن جوي سنگی براي شیرـ دستمزد او را پرداخت می  

  که عقد گوش گوهــــر بند بودش  زگـوهـــــر شبچراغی چند بـــودش 

  شفاعت کـرد کاین بستان و بفروش  گشاد از گوش با صد عذر چون نوش

  حــــق خـدمتت سر بـــر نتابیم ز  چو وقت آید کــزین بــه دست یابیم 

  )221: همان(           

. رود دهد، دو بار دیگر به دیدار فرهاد می شیرین پس از دیدار نخستین، که در آن دیدار سفارش ساختن جوي شیر را به فرهاد می
  :یک بار براي دیدن جوي شیر که فرهاد ساختن آن را به پایان برده است
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  به گرد جوي شیر و حوض بــرگشت  سوي آن دشتبهشتی پیکــر آمـــد 

  نکرده ست آدمـــی، هست آفـــریده  چنان پنداشت کاین حــوض گزیده 

    چنین کرد که رحمت بر چنان کس کاین  بسی بــــر دست فرهاد آفرین کــرد 
  )221: همان(

  :بار دیگر به قصد تفرج براي دیدن بیستون و هنر نمایی فرهاد

  ستون بیستون آمــــد پــدیــدار  لسل عاقبت کارسخن چون شد مس

  علم بر بیستون خـواهم زد امروز  :بـه خنده گفت بـا یاران دل افروز

  برد به پـوالد  چگونه سنگ می  ببینم کـــاهنین بــازوي فـــــرهاد 

  )   249: 1378نظامی،(           

را نیز در پی دارد ) فرهاد(مهارت است که تحسین و توجه به هنرمند  و حقیقت ستایش هنر توان گفت توجه شیرین به فرهاد در می
  :دهد ي خسرو، پس از مرگ فرهاد می پاسخی که شیرین به طعنه. توان آن را عشق به شمار آورد و نمی

  بـه نیکی کن غریبی مرده را یاد  مزن طعنه مرا در عشق فــــرهاد

  جهانی اي بود آن رادر خواندهبـــ  مرا فـــــــرهاد با آن مهـــربانی 

  )340: همان(             

بنابراین شیرین عاشق فرهاد نبوده و از او به عنوان ابزاري براي . کند به روشنی نوع رابطه و احساس شیرین را نسبت به فرهاد بیان می
  .بر انگیختن حس حسادت خسرو نیز استفاده نکرده است

خوانی  هاي عشق عذري هم هاي عشق یک طرفه فرهاد با ویژگی زیرا ویژگی. وان یه شمار آوردت عشق فرهاد را عشق عذري نیز نمی
) 1366:409ستاري،: ك .ر(. عشق عذري، عشقی است عفیف و مکتوم تا دم مرگ که به قبیله بنی عذره منسوب است. ندارد

م ثُم مات مات شَهیداً من عشَقَ فَعف و«: هاي عشق عذري برگرفته از این حدیث نبوي است ویژگی تَ عاشق ) 1383:105ستودیان،(»   .کَ
  :ها باشد عذري کامل عیار باید داراي این ویژگی

 .در عشق وصل نخواهد وعفت پیشه کند

 .سر عشق بپوشد

 )433-435: 1366ستاري، : ك .ر. (از درد عشق بمیرد

عاشق عذري درپی . عشق فرهاد به شیرین عشقی یک طرفه است اما. عشاق عذري، براي مثال لیلی و مجنون، عاشق یکدیگر هستند
زند و در جواب  اي معامله یا شرط بندي می توان گفت فرهاد براي رسیدن به وصال شیرین، دست به گونه وصال نیست حال آن که می

  :گوید خواهد راهی میان کوه حفر کند، می خسرو که از او می
  بر دارم ز راه خسرو این سنگ که  جوابش داد مــــــرد آهنین چنگ
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  چنین شرطی به جـــا آورده باشم  به شرط آن که خدمت کـرده باشم
)236: همان( بـه تــرك شکّــر شیرین بــگوید  دل خسرو رضـــاي مـــن بجویـد 

    
لی و مجنون،  براي مثال، در عشق لی. عفت پیشه کردن عشاق عذري به سبب وجود موانعی است که در راه وصال وجود دارد

  .اما عفت پیشه کردن فرهاد از سر ناتوانی در اظهار عشق است. مخالفت پدر لیلی مانعی براي وصال است

پوشاند بلکه در باره عشق  وي نه تنها سرّ عشق خود را نمی. کند در مورد اصل کتمان عشق نیز فرهاد مانند عشاق عذري رفتار نمی
فرهاد پس از شنیدن . هاي عشق عذري است، مردن از درد عشق است فرهاد که منطبق با ویژگی تنها کنش. پردازد خود به مناظره می

  :کند خبر دروغین مرگ شیرین جان به جان آفرین تسلیم می
  ز طاق کوه چــــون کوهی در افتاد  چو افتاد این سخن در گوش فرهاد
  ...ردکه گفتی دور باشی بر جگر خو  برآورد از جگر آهی چنان ســــرد 
  زمین بـــریاد او بوسید و جــان داد  صالي درد شیرین در جهــــان داد

  )258: 1378نظامی،(
ي میان این  اکنون با این پرسش روبرویم که رابطه. با توجه به آنچه گفته شد، عشق فرهاد فقط عشقی یک طرفه و نا کامیاب است

توان گفت نظامی عشق فرهاد به  ي فرهاد به شیرین چیست؟ می گی یک سویهي نظامی از روایت دلبست دو داستان عاشقانه و انگیزه
کند تا ابزاري براي پردازش شخصیت خسرو و شیرین در داستان اصلی  شیرین را به عنوان یک داستان فرعی در داستان اصلی وارد می

ي خود خواهی و  کند که نشانه ه حذف میدر این روایت فرعی، خسرو با فریب کاري در رقابتی نابرابر رقیب را از صحن. باشد
شیرین با وجود این که از سوي خسرو مورد بی مهري قرار گرفته و تحت فشار است اما نسبت به فرهاد بی اعتنا و . ناجوانمردي اوست

  .استواري، عفاف و وفاداري اوست به اصول خود پایبند است که بیانگر
  

  نتیجه
این . هاي جسمانی و ظاهري معشوق شکل گرفته است ازي حیوانی است که بر پایه زیباییعشق خسرو و شیرین در ابتدا عشق مج

) روح(رابطه عاشقانه پس از اوج و فرود فراوان، با مدیریت شیرین به عشق مجازي نفسانی که بنیاد آن بر مشابهت و مشاکلت دو نفس 
توان به شمار آورد چرا  این عشق را عشق عذري نیز نمی. یاب استعشق فرهاد به شیرین، عشقی یک سویه و ناکام. یابد است، ارتقا می

عشق فرهاد به شیرین به عنوان یک داستان فرعی در خدمت پردازش شخصیت خسرو و . هاي عشق عذري را دارا نیست که ویژگی
  . شیرین است

 

  پی نوشت ها

داند و بر این  ه تصادفی عاشق و معشوق را آغاز عشق میدکتر پورجوادي با استناد به نظرات قدما در باب عشق، نظر یا مواجه - 1
پس عشق و عاشقی امري مقدر و بیرون از اختیار عاشق و . کند باور است که قضاي الهی مقدمات دیدار عاشق و معشوق را فراهم می

دیدن روي . ار حیات استچشمه نمودگ. کند اي نمادین صحنه نخستین دیدار خسرو و شیرین را تحلیل می وي به گونه. معشوق است
همچنین پوشیده و پنهان بودن نیمه . آورد معشوق در آب، تجربه فیلسوف یا حکیم در تمثیل غار در جمهوریت افالطون را به یاد می

ي چرا که اعضا. داند تحتانی اندام شیرین و وصف نظامی از اندام فوقانی را، عالوه بر جنبه اخالقی داراي بعد عرفانی و فلسفی می
. فوقانی بدن نماد حیات معنوي و عالم ملکوت است و نیمه تحتانی بدن نماد عالم محسوس جسمانی و شهوانی و حیات دنیوي است
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آنچه دکتر پور جوادي بر آن تاکید . شود که تاکیدي بر آسمانی بودن و علو مقام عشق است خسرو با دیدن نیمه فوقانی دلباخته می
: 1372پور جوادي، : ك .ر. (ان ظاهري که یک داستان عشقی ساده است، معانی دیگري نهفته استدارد این است که وراي داست

178-148(  

  نابعم

  .قرآن کریم

  .تهران. انتشارات مرکزي. ترجمه ضیاء الدین دري. رساله عشق). 1360. (ابن سینا

  .بی جا. چ دوم. دفتر نشر الکتاب. االشارات و تنبیهات). ق 1403. (ـــــــــــ

  .دار االحیاء التراث العربی. لسان العرب). 1988. (ابن منظور، محمد بن مکرم

  .تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ترجمه محمود صناعی. چهار رساله افالطون). 1362. (افالطون

  .  تهران. انتشارات فرهنگستان هنر. فلسفه هنر در عشق شناسی مال صدرا). 1385(. سید مهدي. امامی جمعه

  .تهران. مر کز نشر دانشگاهی. بوي جان). 1372. (نصر اهللا. پور جوادي

  .بی جا. مکتبه خیام. کشاف اصطالحات الفنون). م 1967. (تهانوي

  .تهران. انتشارات دانشگاه تهران. لغت نامه).1377(. علی اکبر. دهخدا

  .تهران .بنیاد فرهنگ ایران. تصحیح علی فاضل. انس التائبین). 1350. (جام نامقی، احمد ابن ابوالحسن

  . تهران. انتشارات توس. حاالت عشق مجنون). 1366. (جالل. ستاري

  .تهران. نشر مرکز. سایۀ ایزوت و شکرخند شیرین). 1383. (ـــــــــــــ

وم انسانی مجله دانشکده ادبیات و عل .»عشق عذري و شعر عذري با نگاهی به لیلی و مجنون نظامی«). 1383. (مهدي. ستودیان
  .117 تا 98صص . 144شماره . مشهد

  .تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. عشق در ادب فارسی). 1371. (ارژنگ. مدي

  .تهران. چ سوم .نشر قطره. به کوشش سعید حمیدیان. خسرو و شیرین). 1378. (الیاس بن یوسف. نظامی

http://aramis.obspm.fr/~heydari/dictionary/ esq_pers.html [Accessed 7 Sep 2009[ 

- http://en .Wikipedia. Org/wiki/Unrequited_love [Accessed 15 Oct 2009[

http://aramis.obspm.fr/~heydari/dictionary/


 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦١٦

  

290  

  يزهاوی در شعر رودکي پاي صدا
  

  1یاسفرجانی انیطغاسحاق 

  2یداللهعباس ی

  دهیچک

را  ییواال یادب گاهیجاتوانست  انیسامان است که در دولت یپارسادب بزرگ  ریمشاهاز  یکی، يسمرقند یرودک ،یپدر شعر پارس
را  ينغز يها سرودهگذراند، توانست  انیسامانرا در دربار  یخرّمخود روزگار خوش و  اتیحکه در طول  يو. به خود اختصاص دهد

 یصدق لیجم. کرد یم مند بهرهرا  يوخود  يها بخششو از  کرد یم تیحما يواز  زین یسامانبگذارد و دولت  ادگاریاز خود به 
عمر  يها شهیاندبا افکار و  يو. را به جاگذاشته است یسنگ گران یادب راثیممعاصر عراق است که از خود  يشعرااز جمله  زین يزهاو

 یبرخبه  یقیتطب اتیادبتا در قالب  میبرآنگفتار  نیادر . برگردانده است یعربرا به زبان  يو اتیرباعآشنا بوده است و  يشابورین امیخ
و  ایدن ياعتبار یببه اغتنام فرصت و  توان یممشترك  میمفاه نیااز جمله . میکناشاره  يزهاوو  یرودک انیممشترك  يها هیما دروناز 

  . افسوس بر گذر عمر اشاره کرد

  

 

  . یقیتطب اتیادب، امیخي، عمر زهاوی، رودک :ها واژه دیکل

                                                        
 ی دانشگاه اصفهانفارس اتیادباستاد گروه زبان و  ١

 عرب دانشگاه اصفهان اتیادبي زبان و دکتري دانشجو ٢
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  مقدمه 

ي اقوام وملل ادباشعرا و  انیمي همسان و مختلف در ها شهیاندی افکار و بررسبه ) comparative Literature( یقیتطب اتیادب
 وندیپ چیهي هنر نندگانیآفر انیمي انسانها بردارد، اگر چه در فکری و ذهنی بر آن دارد تا پرده از تقارب و اختالف سعو  پردازد یم

 کند یماز انزوا و عزلت فراهم  اتیادبي خروج برارا  نهیزمی قیتطب اتیادب« رایزشته باشد؛ ی وجود ندامشترکی اسیسی و زبانی و اجتماع
ی برخ). 44ص  ،1373ی هالل،میغن(» دهد یمقرار  ها شهیاندی جهان در معرض افکار و ادب راثیمي بنای از کل جزئو آن را به عنوان 

 يبرابه هم  هیشب يها صفحه یحتّها و  و نمونه کتابها نیب ي مقابلهو  يرگردآو«ی را در قیتطب اتیادبو کارکرد  فهیوظی ادبناقدان 
  ).19، ص تا یب، گمیت( دانند یم »و اختالفات ها يبرابرو  ها یهمگناز  افتنی یآگاه

رده و ی ترجمه کعربي را به زبان شابورین امیخ اتیرباعي داشته و ادیزی آشنائی فارس اتیادبي است که با شاعرسو  کي از یزهاو
گفتار در چارچوب  نیا. ی به کفر و الحاد متهم شده استرودکبه خاطر مخالفت با عادات و رسوم عصر خود، همچون  گریدي سواز 
 -یلیتحلي انجام گرفته و با روش زهاوی و رودکي شعري وانهاید ژهیوی و به عربی و فارسی ادببر منابع  هیتکی و با قیتطب اتیادب

، اغتنام فرصت، عتیطب فیتوصی، دانائخرد و  شیستا. ی قرار داده استبررسدو شاعر را مورد  نیاك در شعر مشتر نیمضامی، فیتوص
  . ي مشترك در شعر آنهاستها هیما بن نیمهمتري مرگ از معمای و خاکي جهان داریناپای، جوانافسوس بر گذر عمر و 

  

  يزهاوی و رودکی به روزگار نگاه

ي به وی است که معاصران پارسي مشهور در پهنۀ ادب ها چهرهی از سرآمدان و کي، یسمرقندی کرودی، فارسي شعر الشعراآدم 
ي خُردی که داشت، توانست در ژرف نشیبی و هوش زیتی به سبب رودک. دندینام یمی فارساعتراف کردند و او را پدر شعر  شیشعرهنر 

ی ساماندولت ادب دوست . ی به دست آوردکینی اجتماعی و ادب گاهیاجهمعصران خود  انیمقرآن را به تمام از بر کند و به سرعت در 
ی جواني در دوران و دیآ یبرمی رودکو آن چنان که از شعر  دادند یمو نواخت خود قرار  تیعناشاعران و اهل قلم را مورد  وستهیپ زین

رو بازتاب  نیای برخوردار بوده است؛ از سامانن احمد نصرب تیعنااز  انیسامانو در دربار  گذرانده یم امیای مالدر ناز و نعمت و مکنت 
ی شادکامی را به نشاط و جوانروزگار «ي و. داستیپی خوبی در شعرش به نوش بادهمجالس  فیتوصو  ها یطلب عشرتی و خوش

زگار خوش ي روایگوي گذاشته است؛ جای از خود بر رودکی که حالحسب  نیتر برجستهی عنی» هیدندان« دةیقصگذرانده است و 
جز در موارد اندك که شاعران «ی خراساني مکتب شعرادر شعر  قتیحقدر ). 64ص  ،1373ی، امام(» ي شاعر استشادخواری و جوان

 ،1377یی،غالمرضا(» ي شعر شاعران را فراگرفته استفضای زندگشمردن  متیغنموارد شور و نشاط و فکر  ریسا، در اند کردهابراز غم 
ي داشته و حضور در محافل ادیز ریتأثی رودکي شاعری و زندگ وةیشدر  انیوانیدو حکومت و  استیساهل  رفت و آمد با) 92ص 

  ). 13ص  الف، 1373ی، رودک(نوع رفتار است  نیاي ها بازتاباز  زین نهیزم نیاي در اشعار شیسراخمر و 

ی لیاسماعبه مذهب  لیتمای بودن و قرمطمند تهمت ي نتوانست خود را از کو، ندیخوشااوضاع و احوال موافق و  نیا انۀیماما در 
ی از دربار نصر بن رودکرانده شدن . »یفاطمکاندر جهان به کس مگرو جز به «باور بود که  نیابرهاند و به زندقه متهم شد؛ چرا که بر 

ار داشت اداعتمنه  گرید؛ آنچنان که ختیری را در کام شاعر کام تلخیِ او افزود و شرنگ کهنسالاحمد بر درد  ي به روزگار و زمانۀ غد
باور  نیای به خوبو به  گشود یم تیشکاي روزگار زبان به ها يمدار کجاز  وستهیپپس  نیای از رودک. دیدی به خود خوشو نه روزِ 

بحر  نیابر «که  و بهتر آن است تر ستهیشاي انسان براو ) 515، 1383ي، رازیشحافظ (» شکند یمی ارباب هنر کشتآسمان «بود که  دهیرس
ق    ). همان(» مینکن هیتکمعلّ
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ي کردتبار در سرپل ذهاب کرمانشاه متولد شد و مادراز پدر و  )ه1280( م 1863ي، شاعر معاصر عراق، در سال زهاوی صدق لیجم
ی پس از آموختن رودکی همراه خانواده به عراق مهاجرت نمود و مانند مدتاو پس از . دیگردی آشنا فارس اتیادبهمانجا با شعر و 

ي، به ضاویبی و شرح متنب وانیدی کهنِ عرب، همچون ادب راثیمیی با آشنای و اسالمي ناب متون ها سرچشمهي از مند بهرهقرآن و 
ی، فارسي در کنار مطالعه و غور در ادب عرب و و. گرداند رابیسي آن گواراي ادب و دانش گام نهاد و جان تشنۀ خود را از آب واد

  .بهره مند شد نیداروو  ریشکسبیی چون گوستالوبون، ادباي آورد و از آثار فالسفه و روه در آثار بزرگان ادب غرب به مداقّ

دو واقعه، اشغال وطن  نیا. قرار داد ریتأثي تحت ادیزي را به مقدار وي مقارن با دو واقعۀ مهم است که شعر زهاوی زندگدوران 
ی و اسیسي نقدهاي زهاودر شعر  لیدل نیهمبه . ی بودعثمانر حکومت دست نشاندة ترکان و استقرا سیانگل گانۀیبي روهاینتوسط 
ي در طول زهاو. است دهیآفر زیهنجارگری معترض و تیشخصي وموضوعات از  نیاو  خورد یمي به چشم ا گزندهی تند و اجتماع
خود شاعر ). 59، ص م 1960،نیعزّالد(داشت  ینامطلوب ریتأث اش هیروحیی بود که در ها تنشو  ها یدگرگونی خود شاهد زندگ

به  شمیگرابه خاطر » سر سبک«ی جوان، و در دوران ام يعاد ریغبه خاطر رفتار  شدم یم دهینام» وانهید«ی کودکدر دوران «: دیگو یم
ي، فاخور(» ام یفلسفي آران به خاطر آشکار کرد» قیزند«ی سالخوردگبا استبداد و در  ام مبارزهبه خاطر » جسور«ی سال انیمطرب، و در 

  ). 452، ص م 1991

تمرّد و . اشاره کرد اش زمانۀي اعتقادی و ادبي با اصول وبه تمرّد و مخالفت  توان یمي زهاوي فکری و ادبي ها یژگیواز 
فرزند زمانۀ  دیباه هنر باور بود ک نیامورد رد و انکار قرارداد و بر  زینی کهن عرب را ادب راثیمکه  دیرسي تا بدانجا وي زیهنجارگر

  :کهن متعلق به مردمانِ همان روزگار است گیرباشد و مرده  شیخو

     

  یاتیحـی فـعرفتُه   ـمٍیقـدسئمـت کـــلَّ 

  فهات  دیالجدمن   ءیشــإن کان عـندك 

  )4ص الف،  م 1972ي،زهاو(    

 ). راویبي دار دیجدي زیچاگر . مو متنفر زاریبشناختم  ام یزندگي که در ا دهیپوساز هر کهنه و ( 

  :دیگو یمي گریدي جادر  ای

  

ـرَّد   ی الضّررإلی تُفض دیتقالی علتمرّد  ـن تَم ــرُّ م ی األقــدارِعلـی حتّـأنّمـا الح  

  ) 529همان، ص (            

 . (د کن انیعصه بر قضا و قدر هم ی است ککسبدون شک آزاده و رها . کن انیعص شوند یممنجر  انیزی که به عاداتبر رسوم و (
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ي ودر حماسۀ معروف  زیست نیاو اوج  تازد یم زیني حاکم بر جامعۀ روزگار خود ها ارزشی بر اصول و حتي زهاو قتیحقدر 
آن  به خاطر سرودن جهینتی بر پا کرد و در نیدمحافل  انیمدر  میعظی طوفانکه  شود یمآشکار ) ی در دوزخانقالب(» میالجحی فثورة «

ي زهاوکار  نیتری اصلو شورش  امیقباور است که  نیا، بر هیسور، شاعر معاصر دیسعی احمد عل، سیأدون. به کفر و زندقه متهم شد
و  ردیگ یمی را در بر نیدي ها شهیاندو  رود یمی فراتر ادبي مرزهاي از و انیعصروست که تمرد و  نیا، و از )53، م 1956ی، الحان(بود 

  .ي و ابتکار بسازدنوآورو دوستدار  زیهنجارگری تیشخصي واز  شود یمباعث 

به  تینهاو در  دیبرگزرا  دیترد، راه شک و شابورین لسوفیفی و هدف خلقت، بسانِ هستي معمادربارة  دنیشیاندي در تالطم زهاو
مسأله را، اغتنام فرصت و  نیااز  ي برون رفتبراراه را  نیبهترخاطر  نیهمبه . افتیندست ) دانم ینم(» يأدرلست «ی جز پاسخ
  . دهد یمی سر طلب عشرتي نداو  کند یمي پافشاردانستن دم  متیغني خود بر ها سرودهدر  وستهیپو  داند یمی باش خوش

  

  يزهاوی و رودکمشترك در شعر  میمفاه

  . دو شاعر اشاره کرد نیا انیمي مشترك ها شهیاندی از برخبه طور خالصه به  توان یمگذشت،  شیپبا توجه به آنچه که از 

  

 اغتنام فرصت
 کوریاپمسلک  رویپمقوله هر دو شاعر  نیادر . ي استزهاوی و رودک انیمی اصلي ها مؤلّفهو ارج نهادن به وقت از  ارزش دادن

رفت و اندوه رفته و گ دیباباورند که از لحظۀ حال کامِ دل  نیاو بر  دهند یم حیترجنامده  ندةیآهستند و زمان کنون را بر گذشته و 
  . خورد دینبارا  امدهین

ي که اي از لحظه ریکامگعوض کرد و مخاطبِ خود را به  ندهیآگذشته و  ۀینسبا  دینباکه نقد حال را  اند دهیرسباور  نیاهر دو به 
آنها به چرخ گردون  نانیماطي برخاسته از عدم اعتماد و کوریاپ شۀیاندگونه  نیا قتیحقدر . کنند یم، سفارش برد یمدر آن به سر 

و روزگار هر دم انسان را بسانِ  میابیببس گوهر گرانقدر در آن  میبشکافرا  اش نهیساوست و اگر  نۀیرید نۀیشیپي دادگریباست که 
  . است نیکمي در رینخج

همه،  نیبا ا. شود یم دهید یبار در آثار رودک نیو حافظ است نخست يو سعد امیشعر خ یاغتنام فرصت که بعدها موضوع اصل
جهان و اندوه و افسوس به  يداریدرباره ناپا یفلسف قیعم نشیرا همه جا با ب يو شاد خوار یو شادکام یلذت زندگان ینیریش یرودک

ی را هستو  داند یم کین» چشمان بخارا هیس«ی را فقط در کنار زندگی لذّت و عشرت رودک. است ختهیدرهم آم ایامان دن یگذر تند و ب
  :داند یمخواب و افسانه  چون

  

  جــز فسانه و باد ستینکه جهـان   چشـمــان شــاد اهیسـي بـا زشــــاد 
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عبارت  به 
دعوت   گرید

به 
چه « ي، گساریم

ي برا
اندوه  ی فراموش

ي برا باشد و چه 
ي هاستماکنون که ما همه معروض «و ) 56ص  ،1387ی، دهباش(» دارد تیحکای رودکي کوریاپی تفکّر نوعیی، به هر حال از جو لذّت

ارچرخ  چۀیبازروزگار و  و گردش جهان را بر وفق مرام و نظام حوادث را فرمانبر و رام  مینداررا در دست  ندهیآو گذشته و  میغد
  ). 282ص  ،1352رضا زاده شفق، (» میبستان، ستین شیبی زمانی که کوته زندگ، پس چه بهتر کامِ دل از میبکن میتوان ینم

» ی قلمداد کردخراسانسبک  اتیادبي فکردو رکن عمدة  توان یمی را شادباشو اعتقاد به تساهل و  یحماس ۀیروح«گفت که  دیبا
  ). 7ص  ،1374،سایشم(

 قیدقجلوه دارد و خواننده  -ستینی در دست اندکبا آنکه از شعر او جز  -ی رودکبخارا در شعر  زیانگ لذتی شاد و زندگ«
و گردنکشان آن دربار  آوران نامي شادچشمان بخارا و اندوه و  اهیسي دلها دنیتپل خود او شاعر، مث گیرمختصر مرده  نیادر  تواند یم

  ). 14ص  ،1362کوب، نیزر(» زنده کند شیخورفته را در خاطر  اداز ی

حالت، گذشته از  نیای است، مشهود است و سستاندوه و  ۀیماي و عدم توجه به آنچه شادی روح طرب و رودکدر غالب اشعار «
  ). 378ص  ،1،1351ج  صفا،(» ي بوده استوو فراغت بال  شیعسعۀ  جۀینتشاعر،  اتیحی و عصر زندگ طیمحر اث

و  ردیگ یم شیپروزگار  ماتینامالی دردها و فراموشي برارا  ریمس نیهم، امیخی و رودک، باش خوشبسانِ دو بزرگ  زیني زهاو
 نیا) بدان متیغنوقت را (» إغتنمها«ي در چکامۀ و. داند یم ها بتیمصاز  رفت برونراه  نیبهتردانستن حال را  متیغنی و طلب عشرت

  :دیسرا یم نیچن

  

ــرورِ قبـلَ الفوات  اةِیالــحـــی فإغتنــم کـلَّ فرصـــۀٍ  إلقتناصِ الس  

ــل الـعاجلَ  ــضِّ   جــلِ إن کنت حازماً ذا حصاةِ  ی اآلعلـ بیالقـرفَ

ــرورِ من وقتـ رٌیخضرِ   ـک الــحاساعــۀٌ للس ماضٍ و آت مــن ألف  

  )685ص  الف، م 1972ي،زهاو(  

  ــادی ـدیباوز گــــذشـتـه نکـرد   بـــود ـدینـــباز آمـــده شــادمـــان 

  ي حــورنژادرومـــن و آن مـــاه   يبـو هیغـالي مـومــــن و آن جعــد 

  شور بــخت آن که او نخورد و نداد  و بــخوردی که داد کسبخت آن  کین

  

  )74ص  الف، نیشیپ ی،رودک(     
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. ده حیترج ندهیآی زمان کنون را بر شیدورانداگر دانا و . بدان متیغناز از دست رفتنش، وقت را  شیپي شادي بدست آوردن برا( 
  ).است ندهیآی در کنون بهتر از هزار گذشته و شادمانساعت  کی

  :دیگو یمسخن  ها یخوشی به دلدادگاز اغتنام فرصت و  زین گریدیی جادر 

  

تک   و إغـــتنــم اللـــّذّات مــا نأعطَ ـداًی ـاكید  

 ـــعــــفأنـــت   ي أبداًهـذ ـــاكیدن  ی ف شیالتَ

 التَعلَـــم يالرّد ـکیأتسوف ی  ـــنَیأو أنـــت  

  ي بعـد عامٍ أم غداًد  ي أ تَــرالتــدربـــل أنت 

  مـــن أحد قد خلدا  ی الموت و هل فـ ـبیرال 

  )64-65ص همان، ص(    

ی مرگت زمانی که چه دان ینمی و ستینماندگار و جاودان  شهیهم ایدنبدان، چرا که تو در  متیغنرا  ها یخوشی توان یمتا  ایدندر ( 
  ).ي هست؟ابدی ماندگار و کس ایآو  ستینی شک چیهگ در آمدن مر. فردا اي یریم یمسال  کی که پس از یدان ینم، بلکه رسد یمفرا 

ي بوده ویدنی زندگي در وی و محقق نشدن آمال اسیسی و روحي شکستهای از ناشي کوریاپي به مسلک زهاوی دلدادگدر واقع 
 زهیست هیحروی نوع شیدایپبه  تینهای شد و در زندگي در دلسردی نوع شیدایپگونه آمال و آرزوها باعث  نیااست و عدم تحقق 

 انیم دیشدبه بروز اختالفات  توان یمي کوریاپي به مسلک و شیگراعوامل  گریداز . ي بر جامعه منجر شدفکر دیعقایی با رسوم و جو
  .ی از داشتن نعمت فرزند اشاره کردزندگي در و تیمحروم، شکست در عشق، و »یالرصافمعروف «ي و شاعر هم وطنش و

ي ها شهیاندراه از  نیااز  نکهیای برگرداند و احتمال عربرا به  امیخ اتیرباعی بود که کسانملۀ ي از جزهاوذکر است که  انیشا
ي ایدنباورند که آن کس که رحل اقامت در  نیاهر دو بر  امیخي و زهاوبه عنوان مثال . باشد وجود دارد رفتهیپذ ریتأث شابورین لسوفیف
احوال «و سخن از  کنند یمی اطالع یبي رمزآلود پس از مرگ اظهار ایدن تیماهو در  شود ینماز نو زنده  گریدي افکند، گرید

  :دیگو یم امیخ؛ چنانکه آورند یم انیمبه » مسافران

  

  ی جگرها خون شدبسوز دست اجل   شد رونیبز کف  هیسرماافسوس که 

  چون شد ایدنکــاحــوال مســافـران   کس نآمد از آن جهان که پرسم از او
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  )79ص ، تا یبراستگو، (

  :دیگو یمو  کند یمي خبر یبابراز » احوال مسافران«از  امیخبسانِ  زیني زهاو

  

  مـنهـم خـبـــرُ ـَأتـِنای  إنّـمـا الـرّاحـلـونَ لـم

ــبوا مـثلَ مـا أتـوا مــرُ  ذَههـا زمـراً بـعـدز  

  )542 ص ت، م 1934ي،زهاو(  

  ). همان طور که دسته دسته آمدند، گروه گروه هم رفتند. دیرسني به ما خبری از سفر کردگان براست( 

  

  ي مرگقایبوط - 2

هر دو شاعر را به  شۀیاندی است که موضوعات گریدی در جهانِ پس از مرگ، از آدمی و سرنوشت زندگمسألۀ رمزآلود مرگ و 
ی به پا کرده است آدمی در وجود طوفان ربازیدز ی موجودات از مقابلۀ با آن، اناتواندر واقع موضوع مرگ و . خود مشغول داشته است

ی خود به دنبال موجودات الیخي ایدنخاطر است که در  نیهمبه . ی حاصل کندآگاهو او را بر آن داشته تا از رازِ سر به مهر آن 
  . ی در برابر مرگ جاودان و ماندگار بمانندهستباشند و در گردونۀ  تن نییروکه  گردد یمي ا اسطوره

که با  دانند یمی زندگ انیپااز آنها مرگ را  کو هر ی زند یمهر دو شاعر موج  شۀیاندی در هستي و گذرا بودن جهان عتبارا یب
 کینی رودک. رندیگ شیپي را در کوریاپهر دو شاعر، مسلک  جهینت؛ در شود یمی کوتاه هستي لذّتهاو  ها یخوشآمدنش دست بشر از 

  ). 24ص  ،1377ی، وسفی(» مرگ: ی استکی چه کوته و چه دراز، عاقبت سرنوشت همه یزندگ«مسأله آگاه بود که  نیابه 

  :اند دهیآرممرگ ) آغل(که در نغل  داند یمی رمۀگوسفنداني بشر را بسانِ و

  شد دیباي نغل سوو جهان هست به کردار نغل                           چون گه خواب بود  میگوسپند                            

  )133ص  الف، نیشیپ ی،رودک(

  :دیگو یم نیچن نیا گریدي جادر  ای

  ما چو صعوه، مرگ بر سان زغن  ي پسرا، میجهان ـنیا دیصجمــله 

  غن ریزمـــرگ بفشارد همه در   ریدی پژمرده گردد زو، نه گلهـــر 

  )97-98ص همان، ص(    
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ي فرزندان برا اکانینکهن  راثیمباور است که مرگ،  نیاو بر  آورد یمرود ف میتسلمرگ سر  ویدی در برابر رودکبسانِ  زیني زهاو
باورند  نیاو بر  اند دهیرسی همسان شیدوراندی حکمت و نوعي مرگ به معماهر دو در برابر . ستیني از آن فرارراه  چیهخود است و 
ي مقاومت با آن را ارای زادگان است و چون یآدم ، سرنوشت محتومنیاو  ستینی در برابر مرگ ستادگیاي مقاومت و اراکه کس را ی

اندوه و  قیطر نیااز  دیشاتا  افتندی ها یخوشی به دلبستگراه را  نیبهتری خبر بودند، ب زینی زندگنامعلوم و مجهول  ندةیآنداشتند و از 
  .ی بسپارندفراموشی مرگ را به نیسنگ

که  داند یمیی مرگ نما قدرتي و توانمندي از ارا صحنۀ زنده  نیشیپي ها ملتي نابودي خود از مرگ، ساز ریتصوي در زهاو
ی آدمبه خوردن تن  ریناپذ وصفی حرصاز آن پند گرفت؛ خاك هر روز با  دیباو  کشد یم نییپاقدرت به  کۀیاراز  زینزورمندان را 

  :ی استآدم نیکمدر  اتیحمشغول است و در طول 

  

ـأکُــلُ األرض کـــلَّ    ی بائسٍ و ال مسعودعـلی تُبقــ  ی فالحـــتـَ

ـقُل من ـل امـتـَــلَأت تَ إِسـألوهـا ه   ن فــشرهیمزی الجوابِ هل مد  

ــها  ـعدهـا أُخــرأمــم   یفــتــأت ـــدیتَـبـــاُمم کُـــلُّ   ودیللـبي بـَ

ـوف ی   يـدیبنشـثُم ال أشــدو خــلفَه   ی الموت رکباًإلرکب  قفوسـَ

  )629ص  الف، نیشیپ ي،زهاو(  

ي وشده است؟  ریس ایآکه  دیبپرساز او . دارد یمبر  انیمی را از بختو خوش  نوایبو هر  برد یمي را در خود فرو ا زندههر  نیزم(
 گروه گروه به سمت مرگ. ي نابود شدندگریدی پس از کی ها ملتی تمام؟ ستین شتریبي خوردن برا ایآ: دهد یمآزمندانه پاسخ 

  ). میسرا ینمي شعر گریدحرکت خواهند کرد و پس از آنها 

باورند که جنبندگان طعمۀ  نیاو هر دو بر  دیآ یمدر شعر هر دو شاعر به چشم  ریزناپذیگر تیواقع کمرگ به عنوان ی رشیپذ
. ندارند زیستو با آن سرِ  دهند ینمهر دو شاعر خود را در برابر مرگ قرار  نیبنابرا. مرگ خواهند شد و توان رستن از آن را ندارند

موضوع  نیاو پند گرفتن از آنها بوده است و  نیشیپي ملتهای از تأمل و تفکر ژرف در سرنوشت ناشمرگ در شعر هر دو شاعر  شهیاند
  .دارد یمآنها بر  قیعمی و شخصپرده از تجربه 

  

  یجوانافسوس بر گذر عمر و روزگار - 3

 نیتر بخش لذتو  نیبهتر؛ چرا که کنند یم اددوران ی نیای از کیناست و شعرا به  یآدمی، بهار عمر جوانروزگار خوش 
ی فراهم آمده خوبی به رودکي برا بایز ریتصو نیا. ماند یمی باق شانیروي ادوارِ فرا برای ماندگار آلبومروزگار، بسانِ  نیاي ها ادمانی
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و  افتی دست یتوجهبه خصوص نصر بن احمد به ثروت و مکنت قابل  یساماني امراو توجهات  ها بخششی به سبب جواندر  رایزبود؛ 
  . ي کردسپرچشمان بخارا و جام بادة ناب  هیسرا در کنار  امیا

او » هیدندان«و » يریپ تیشکا«دندانها در قطعۀ  ختنیفروري و موشدن  دیسپي و ریپروزگار  فیتوصی و جواني گشتن سپراندوه بر 
  :است انینمای خوببه 

  

  بسـان قطران بود شیموشد آن زمانه که   بود بایدبـسان  شیرود آن زمـانه که شــ

  بود رانیح شهیهمي او در، چشمم روبه   ي بدو در چشمبد رانیحبســا نگار که 

  بود نانیچـن نیاي که دیندبــدان زمــانه   ینیبي ماهــرو کنــون ای را رودکتو .. 

  که وقــت عــصا و انـبان بود اریبــصا ع  کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

  )83-84صص  الف، نیشیپی، رودک(    

سرشک اندوه  ادشو به ی گزد یمی، انگشت به دهان جواني کوینی برگذر عمر و از دست رفتن دوران رودکبسانِ  زیني زهاو
م روزگار نگذرانده و خاطراتش آن  ی دررودکي چون وهر چند که . دارد یمآن را در دل زنده نگه  ادی وستهیپو  فشاند یم ناز و تنع

ي به زیچی و جور دارا بر ندار و جنگ و استبداد طبقاتی جز اختالف نوجوانی و جواننبوده است و در دوران  ندیخوشاو  نیریشچنان 
ي و. کند یم فیتوص نیبر ي کرد، بسانِ بهشتسپری را در آنجا جوانیی که روزگار جاموطن خود، بغداد،  نهایا، اما با همۀ دیندچشم 

  :ستین نیاندوهگي از شاعرِ خبراما  آورند یمکه ماه و ستارگان فروزان از کمند آسمان سر بر  کشد یم ریتصوي را به روزگار

  

  باسمات من السماء کخود  نایعلالتَطــلَع النّـجوم  ـــومی

باح لنا من  ســفرُیال ــومی جانبِ الشّرقِ قائماً   الصکعمود  

ني الرّدي دیأ ومی رّدو مالکلِّ   ی منتُج ن طارفیتلی مد  

  )629ص  الف، نیشیپي، زهاو(  

ی از جانب خاور بر ما صبحگاهي که باد خنک روز. کنند ینمی افشانبر ما پرتو  انیرو مهي که ستارگان خندان و تابان بسانِ روز(
  ).کند یمبرهنه  ام نداشته ي که دست مرگ مرا از هر داشته وروز. وزد ینم
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که ستم و جور حاکمان چگونه  آورد یم ادو به ی ردیگ یمدر بر  زینرا  نشیسرزمي، گذشتۀ آباد و خرم وافسوس و اندوه  نیاگاه 
ي شهر، دآور یم ادرا به ی» هیمستنصر«او شهر . برد نیبرا از  نیسرزمکرد و شکوه و جالل گذشتۀ آن  لیتبدی از خاك تلّي را به ووطن 

  :است کیني شاعر آکنده از خاطرات براکه 

  

 المســتنصری عـــلوقـــفتیوعــاً بــها للـعلم أمـست    اًیباکـ هب ایخـوالـر  

ـهایحـ میقـدی أبـکوقـــفـت بـها  ایالمعالی أبکی و الحسنی بــها أبکو   اتـ  

  ایماض ــکـعهد لم یال تیفلــ ماًیکر  ی عراصهافی مضبها عـهداً  تیبک... 

  ایردائی دمـعی بــلَّ حـتّمــن الـعلم   ی حجراتهافـبـها الـمدفـونَ  تیبــک

  )63ص پ،  نیشیپي، زهاو(      

ي از هایبائیزبر روزگار گذشته و . ي آن نابود شده بودها نشانهکنان درنگ کردم، حال آنکه  هیگر هیالمستنصري شهر ها رانهیوبر ( 
ي مدفون ها نشانهآنچنان بر . ي نشده بودسپر امیاي کاش آن ا. ستمیگري کردم سپري که در آنجا روزگاربر . کردم هیموآن دست رفته 

  ). کرد سیخرا  راهنمیپکه اشکم  ستمیگرشده آن 

. ی استجوان به بازگشت دوبارة روزگار اقیاشتو  ایدني به وی بستگی از دل ناشي زهاوی در شعر جواني و ریپ شهیاند قتیحقدر 
  .ی استماندنیی جادوان و ایدنرحل اقامت در  ادآورو ی ستینشدن مرگ  کینزدي جز زیچآور مرگ،  امیپي، ریپ

  

  یخاکي جهان داریناپا - 4

ي سازگارشده است که با کس سرِ  فیتوصیی نسبت به انسانها وفای بي و غدر و مدار کجهمواره به  ایدندر عرصۀ شعر و ادب، 
در  ایدن. یی آکنده از درد و رنج استسرا ایدنبه نظر هر دو شاعر، . ي بازتاب داشته استتازی و هم پارسامر هم در ادب  نیاندارد و 

  : و جهان مانند نغل میگوسفندی است که انسان به جبر روزگار در آن گرفتار شده و ما بسانِ آغلی بسانِ رودکچشم 

  

  ی نه رواستشگیهــمنهـــادن دل   ي ســـپنج مـــهمــان را ســــرابـــه 

  باستیدگـر چـه اکنونت خواب بر   خفت دیبــاخــاك اندرونــت  ــــریز

  هاست تنکـه به گور اندرون شدنت   بـا کــسان بــودنــت چــه سود کند؟

  )70ص  الف، نیشیپی، رودک(      
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 نیاو بر  دیگشا یماست زبان به نکوهش آن  دهیدار ي که از دست روزگار غدادیزي ها بتیمصو  ها یکامي به خاطر تلخ زهاو
عبرت  نۀییآو ملل گذشته را  اکانیناو فنا شدن . ستیني قراري آن براناصواب است؛ چرا که  ایدنکردن به  هیتکباور است که اعتماد و 

  :شده است دهیتناست که تار و پودش بر آن  نشیآفری، سرشت ثبات یبو معتقد است  دهد یمقرار 

  

ــفنا ک قَ ــم و   وقــفۀً قد جرت لها العبرات  مٍیکـــر حِیضـری عـلـَ

  ثبات شٍیلــعثــباتــاً و هل   ایالدنی هــذه فـ شِیللــعی نـــتمــنّ

  و ماتُوا الًیقلء أناسٍ عــاشُوا   ی األرضِ أبـــناعلـــإنـّّا  نـاینـــسأ 

 نـََ  لـــدارٍ راًیســســــتجـــد األبـنــاءهاتو األم ـزَلـَـتها اآلبـاء  

  ســهامها صائبات ایلمـــنا  ایحی األرض یعــلغرض کلُّ مــن 

  )34ص  الف، نیشیپ ي،زهاو(    

. میکن یمي آرزو قرارثبات و  ایدن نیاي برا. ي شدجار دگانیدو به خاطر آن اشک از  میکردي درنگ سخاوتمندبر قبر  اریبسچه (
یی سرابه  زینفرزندان . و مردند ستندیزی اندککه  میهستیی انسانهاکه ما هم فرزندان  میکردفراموش  ایآت؟ ي هسقرار شیبرا ایآ

مرگ قرار  ریخطاناپذي ها ریتدر معرض  نیزمي در ا جنبندههر . حرکت خواهند کرد که پدران و مادران آنها در آنجا اقامت کردند
  ). ردیگ یم

و لذت  ندیخوشا اریبسی زندگمرگ و فنا وجود نداشت  دةیپدی، هستکه اگر در گردونۀ  باور است نیاي بر زهاو قتیحقدر 
و  ستیني به ثبات و دوام آن دیام نیبنابرا، ستیني جز اندوه جانکاه و درد و رنج زیچ اتیحي مرگ، معما، اما با وجود بود یمبخش 

  . عروس هزار داماد بست نیادل در گرو  دینبا

  

   عتیبطي دلربا فیتوص - 5

گذراندن بهار عمر در . دو شاعر است نیا انیمي مشترك ها یژگیو گریداز  عتیطب زیسحرآمو  بیدلفري ها ییبایزوصف 
زار و جام شراب و بادة ناب و هواخوش آب و  نیسرزم ی رودکبخارا زبان  چشمان هیسي ماوراء النّهر وخراسان در کنار ترنّم بلبالن و ه

  :ی، گشودساقیی بر شاخ و در کنار سراان، به نغمه را بسانِ بلبالن آواز خو
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  بیعج شیآرابا صد هــزار نزهـت و   ـبیطــي بـوآمـــد بـهـــار بــــا رنـگ و 

  بیغربلـــبل به شــاخ بـر، با لحنک   صـــلصل بـــه سـرو بن بر، با نغمه کهن... 

  بیحباز بر  بیحب بینص کاکنون بـرد  شـاد دییزبــاده و اکنـون  دیخـــوراکنـــون 

  بیعندلکز کــشت، سار نالد و از باغ،   ریزی خور بـــه بانگ مو باده و  نیگزی ساق

  )68-69صص  الف، نیشیپ ی،رودک(    

ي است که سرودو چون  آورد یمرا به نشاط  نیحزي است که هر خاطر ا نغمهی عیطبدر وصف مناظر «ی رودکي ها سرودهدر واقع 
ي ناخودآگاه هر دو شاعر را به خداوند عتیطبسخن، نو شدن  گریدبه ). 68ص  ،1373ي، سرباز(» ندیبنش یمو جوان  ریپدر دل هر 

استحالۀ اجساد و ذرات و  انیجرنوع دقت در  نیا«که  کشاند یمی دوبارة بشر، زندگآوردن  ادیی در جمال دلکش آن و به یسرا نغمه
  ). 119ص  ،نیشیپ ی،وسفی(» است شیاندژرف و  مانهیحکنمودار نگرش  زیني آن ریگ یپ

ي بایزي او از مظاهر ها دهیدی و حسي ها تجربه«ی برآمده از رودکي آن در شعر هایبائیزو  عتیطب بیدلفرروست که وصف  نیااز 
و سرمست ی را شاد رودکآن چنان  شیبایزي ها جلوهو  عتیطب). 86ص  ،نیشیپ ی،امام(» در ماوراء النهر و خراسان است عتیطب
  ). 3ص  ،ب ،1368ی رودک( خواند یمفرا  ستنیزکه در فصل بهار، مردم را به شاد  کند یم

ی شیاندي از آن را فرو نگذاشته و با ژرف زیچیی گوکه  دهد یمداد سخن  عتیطبی، آن چنان در وصف رودکهمچون  زیني زهاو
 ها گلو  خوان آوازو مهتاب تا فرو شدن آنها و وصف بلبالن  دیشخوري آن پرداخته است؛ از برآمدن ها ییبایزتمام  فیتوصی به خاص

 تیواقعوصف منطبق با  ااحساسات ی ای عتیطب رگریتصوشعر آن است که  نیبهتر«باور است که  نیاي بر و. و کهکشانها ها شکوفهو 
خالص است که نشان دهندة رجوع ناب و  تیمیصمی و پاکدر شعرش نماد  عتیطبرو  نیااز ). قدمهم الف، نیشیپ ي،زهاو(» باشد
  .دهند یم لیتشکرا  نشیآفر نیا ادیبنارکان و  عتیطبخود است که عناصر  نشیآفری به اصل آدم

  :فصل بهار است دنیرسفرا  فیتوصي نغز او در ها چکامهاز جمله » عیالرّب«قطعۀ  

  

 یالـــرّبجــــاءانُ  عم   رانُینّالـفکـأنّـما شُبـّـت به   و ورد الــرُّ

ــزدانُ ءیبـآللجلـــبابها   ی غـادةًحکی مونَیاللمــا أجملَ  م  

ـتَعانق األغصانُ  لـــوال عــالقـات هـناك جمۀٌ   للحب لم تَ
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 ... یالرّبخلــبنا ع ه ألبابسـن یالرّبإنّ   بحلَسـاحرٌ فــتّانُ ــع  

  ور و الولدانُالح هایفتنبثُّ   ی کلِّ أرضٍ جنۀٌفــو کأنّما ... 

  )453ص همان، (     

ي چادرکه با  ماند یمیی بارویزبسانِ  باستیزچقدر  مویل. یی در آن آتش برافروخته شدگوو انار قرمز رنگ شد،  دیرسبهاران فرا (
بهار با همۀ . فتندگر ینمرا در آغوش  گریهمدفصل نبود  نیادر  ها شاخه انیماگر عالقه و انس فراوان . است افتهی نتیز دیمرواراز 
ی است که بهشت نیزمي از ا نقطهدر هر  نکهیا ایگو. يِ افسونگر استدلربای که بهار براست. کرد فتهیفررا  مانیها عقل شیها ییبایز
  . (اند  شدهو فرزندان در آن پراکنده  چشمان هیس

از مردنش دوباره  شیپبه او مهلت دهد تا  که خواهد یمشاعر از مرگ ) از مرگ شیپ(» ۀیالمنقبلَ «ي با نام گریددر قطعۀ 
  :شود مند بهره دیخورشي گرماو  بایزي بستانهاي بهار و دلربارا بنگرد و از جمال  عتیطبي ها ییبایز

  

عــــن المـــنقبــــلَ   يناظـری اُمــــتّع دعِیبالرّب ۀی  

عـــــن د مــا دعِیبدلروضٍ مـن حسنٍ   ی اُشــــاه  

عن الد ی اَر ــل  لۀَیالجمشّمـس   ی بعـد الطـّلوعِتَعتــَ

عــــن فقَ  نیِاُعای د عِیالوسی األُفقِ فــالنّورِ    لِیسد  

  )296ص  ب، نیشیپي، زهاو(   

یی که بایز دیخورشبگذار . نمیبببستان را  بیدلفریی بایزبگذار . کنم رابیسي بهار ها ییبایزرا از  دگانمیداز مرگ  شیپبگذار (  
 ).نمیببي کران پهناجوشان نور را در  لیسبگذار . نمیببرا  آورد یممند مشرق سر بر از ک

ي و ادي جز فنا و مرگ را به یزیچ زییپای است و آمدن جوانخوش و خرم  امیا ادآوري یزهاوي بهار در شعر زیانگیی و دل بایز
  .آورد ینم

فصل،  نیا دنیرسآن گشوده است و فرا  فیتوصزبان به ي در شعر خود زهاوی است که فصول گریدهزار رنگ، از  زِییپا
 انیعري از ا زنده ریتصاو) زییپا(» فیالخر«در چکامۀ . آورد یماو  ادی را به یخاموشی، فراق و زندگیی چون سرما، مرگ ها هیما بن

  :خورد یمی شدن بستانها از بلبالن نغمه سرا و هجوم زاغان به چشم خالشدن درختان و 
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  بعـــد العـنادلِ تنــعب الغــربانُ  دلُها العـشاش فأقبلتهجرت عنا

  ی و ال األفنانُمســتثـنال الزّهــرُ   کــلَّ نابتۀ بـها هـــروالبـــرد ی

ــم   نَمایحاصفـرّت األوراقُ تفــرق  جیالخـرهکــأنّــه ثعـبانُ ف  

 یالخرجـاءاألغصانُ ی الرّوضِ من أوراقهافـ  مبکّراً فتجرّدت ــف  

  ) 455ص  الف، نیشیپ ي،زهاو(      

. ي به جا ننهادشاخساربرد و شکوفه و  نیبی را از اهیگسرما هر . ي آوردندرورا رها کردند و پس از آنها کالغان  ها انهیآشبلبالن ( 
  . (د ش انیعراز برگ  ها شاخهو در باغها  دیرسزود هنگام فرا  زییپا. ي آوردروی افعبسانِ  زییپازرد شدند و  ها برگ

که  کند یمجلب توجه  کیبارنکتۀ  ک، یاند گشودهي آن ها ییبایزبهار و  فیتوصی که هر دو شاعر در آنها زبان به اتیاب انیمدر 
 دمان دهیسپ فیتوص. شود یمآشکارتر  عتیطبي دلرباآن دو به جمالِ  دیشدعالقۀ  میبنگر کینو اگر  ستینی از لطف خالاشاره به آن 

  . ي استزهاودر شعر  عتیطبي حضور ها جلوه گریدو ستارگان از  لگونینو شب و روز و آسمان  دیخورشباال آمدن و فرو شدن و 

  

  ياندوزي و دانش خردورز شیستا - 6

ي همسان است که در شعر ها هیما بن گریدی روزگار، از اجتماعی و اسیسمردم بر اوضاع و احوال  افتنی یآگاهتوجه به دانش و 
ی در معرض اتهام زندقه لیاسماعبه مکتب  شیگرا لیدلخود به  اتیحی در روزگار رودکاز آنجا که . کند یمیی خودنمادو شاعر  نیا

ی نکوهش آگاهي و اندوزبر دانش  دیتأکي کورکورانه جامعه روزگار خود را با ها يشداوریپي و خبر یبقرار گرفته بود، غفلت و 
تهمت آلوده  نیابلندش به  شۀیاند دیشاي بردارد، و کینتا پرده از افکار  بود یمي نگر ژرفو  نیب وشنر دگانید؛ چرا که اگر کند یم
 ریفقموهبت،  نیاو جامعۀ عصر خود را به  داند یمی او اصلي ازهاینی از کي انسان و یروی فرا چراغی خرد را همچون رودک. شد ینم
  :کند یم دیتأکي خردورزی و هآگارو در شعرش بر لزوم وجود  نیا؛ از ابدی یم

  

  ازینی بکس نبود از راز دانش   تا جهان بود از ســر مـردم فراز

  راز دانــش را به هر گونه زبان  مردمــان بـــخرد اندر هر زمان

  ی بنگاشتندهمتا بـه سنگ اندر   ی داشتندگرامگــرد کــردند و 

  ستوز همه بد بر تن تو جوشن  دانش اندر دل چراغ روشنست
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  )156ص  الف، نیشیپ ی،رودک(    

دو قدر و منزلت انسان را  نیا؛ چرا که دیارایبخرد و ادب  وریزی به زندگخود را در  دیباباور است که انسان  نیای بر رودک
  :کند یی رهنمونروشنای و پاکتا به  ردیگ یمکه مدام دست او را  داند یمي ا فرشتهی بسان آدماو خرد را در تن . ندیافزا یم

  

  ـمـانیاو  دیفزامــرد خرد را ادب   و حـکمت دیفــزامــــرد ادب را خــرد 

  آشکــارا رضـوان ــستیاو نـکیا  ی ــنیببي که ا فــرشـتهی بــخواهـور تــو 

  که گفتم برهان  نیبـــری نیبتـا تو   يآنروخـــوب نـگه کـن بـدان لطافـت و 

  وانیکسعد شود مرا تو را نحوست   راه کور سخن او رسد بــه گوش تو ی... 

  )101ص  همان،(        

ی، عدالتی بیی چون استبداد، جهل، فقر، دردهاشده بود و از  گانهیبو جالدان  مانیدژخکُنام  نشیسرزمي با توجه به آنکه زهاو
از نعمت دانش و آموزش و  نشیسرزم ي مردان و زنانبرخوردار، در شعر خود بر لزوم برد یمرنج  سینوامآشوب و تجاوز به حقوق و 

ي ریگ شکلی از عوامل مؤثر بر کشاعرِ دردمند، ی قتیحقدر . کند یم دیتأکزنان  انیمبرخوردار شدن از توسعۀ مدارس به خصوص در 
و  نشیباز  مند بهره؛ چرا که اگر جامعۀ خود را داند یم شان یاجتماعی و مدنی و غفلت مردم از حقوق ناآگاهاستبداد و اشغال وطن را 

و دولت ترك زبان و دست  دیعبدالحمی چون خائن، چه بسا حاکمان مستبد و دید یمی نیب کوتهی و رسته از هر گونه تعصب و آگاه
  . آمد ینمدر  گانگانیببه اسارت  زینو وطن  زدند ینم هیتکقدرت  کۀیاری بر عثماننشاندة 

ي ملتهاي آزادي تنها راه زهاوکه  نروستیای شده است و از اسیسحوادث با موضوعات و  ختهیآمشاعر  دةیعقی در آگاهعلم و 
و به  داند یمی روز اجتماعی و اسیسي ایقضاو احاطه داشتن به مسائل و  رتیبصی و آگاهاستعمار و استبداد،  وغعرب و مسلمان را از ی

یی که با فرهنگ غرب ابوالعالي روزگار است، اما دورزخري عقل و ابوالعالي زهاوباورند که  نیای بر ادبی از ناقدان برخخاطر  نیهم
جهت علم و آگاهی را تنها ابزار رهائی ملت عرب  نیا، و از )367، م 1952، اتیز(ی بود آگاهو اروپا آشنا و مسلح به سالح علم و 

  ).53، نیشیپالحانی، ( داند یم

ي که به کمک آن ابزار. ي دور از دسترس استآرزوهابه ی ابی دستو رمز  ها یسختتمام  شیگشا دیکلي زهاو دگاهیددانش از 
ي و. ابدغلبه ی عتیطبي روهایني شگرف دگرگون کند و بر ا گونهرا به  شیزندگخود توانست روند  اتیح نینخستي ها سدهانسان در 

ی محکم زرهر مقابل، دانش را چونان و د دهد یم انیپا ها ملتی زندگبه  تینهاکه در  داند یمی درمانقابل  ریغيِ ماریبی را بسانِ نادان
  :ی استزندگسالح در آوردگاه  نیبرترکه  آورد یمبه شمار 
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  األقـوامِ من داء عضالِ  ی فــي کالجــهلِ أرما إن 

ن ی تـحی  بــالعلمِ سـتَعـِـنمـــَ   البالد بِال قتالِ فــتَ

 مـن   اةِیالحی حربِ فـالعلــم الحِأمضبعد ی الس  

  ی النّزالِإلاُدع الـخصوم   الح العــلــمِ ثُمّإِلبس س

م الزّمانُ  م بــالزّوالِ ـــسیل  ی رؤوسٍعلحکَ   تَعــلَ

  )241ص  الف، نیشیپ ي،زهاو(   

. دیگشا یمي و نبرد کشورها را زیخونربدون  ردیبگهر آنکه از دانش کمک . نمیب ینمی نادانی چون درمان یبدرد  چیهدر جامعه ( 
رندهی زندگ کاریپپس دانش در  نیا از فرا  کاریپي بر تن بپوش؛ پس از آن دشمنان را به ا اسلحهدانش را چونان . سالح است نیتر ب

  ).ي را مقرر کردنابودی آگاهاز دانش و  بهره یبي ها انسانروزگار بر . خوان

ی بشر زندگ ریمسی پرتوافشان در فانوسل چونان باور است که عق نیاو بر  دیگشا یمعقل  شیستاي زبان به زهاو گریدي سواز 
روست که  نیایی نائل شود؛ از روشناي و رستگاربه  تواند یمی با کمک آن آدمو  رهاند یم ها یسردرگمي را از تنگناها و واست و 

  :پوشاند یمی بر آن قدسي ا هالهو  داند یمی خود تنها راهنما زندگعقل را در 

  

  ياعتماد هیالی نتهسـند ی  یاتیح عِیجمی فعقلُ  اأنت ی

  يالهادعقلُ أنت  ایفهاد   ی الی لـو اذا کــانت حـاجۀٌ 

  )674ص  همان،(     

راهنما و  نیبهتری باشم تو رهنمون ازمندینهر گاه . و اعتماد دارم هیتکی که بدان هستی گاه هیتکی من زندگي خرد تو در تمام ا(
  . ( یهست تگریهدا

  

  نتیجه گیري

ي و فکري فضا کي آنها در یدواگر چه هر . ي هستندتازی و پارسي دو تن از شاعران برجسته در عرصۀ ادب زهاوی و کرود
که  رسد یمبه نظر . افتی توان یمدو  نیاي ها سروده انیمی را در مشترکي ها هیما، اما درون اند افتهینی پرورش کسانی یاسیسی و فرهنگ
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م و سعۀ و رایزداشته است،  لیتماتوجه و  امیخي عمر ها شهیاندی به رودک موضوع و  نیهماست و  برده یمبه سر  شیعي در تنع
ي ریرپذیتأثکند، اما  دایپ شیگرای باش خوشی و گذران خوش شۀیاندي از مال و مکنت فراوان سبب شد تا در شعرش به وي مند بهره
با توجه به مطالب گفته شده . ستین دهیپوشی ادبناقد  چیهبر  شابورین فلسویفي به وی فتگیشی است و قطعمسلّم و  امیخي از عمر زهاو

  :اشاره کرد ریزبه موارد  توان یممشترکات  نیااز جملۀ . افتدو دست ی نیا انیمی از مشترکات برخبه  توان یم

  . ستندیزی خاک رید نیاهر دو متجاوز از هفتاد سال در  -1

ي براامر در روزگار آنان  نیا رایز؛ اند بودهی روزگار خود آشنا ادبکهن  راثیمی و وحی نروحاي با کالم خُردهر دو در اوان  -2
  . ي مرسوم بوده استشعر حۀیقرپرورش 

ي به خاطر زهاوی و لیاسماعو مذهب  انیقرمطبه  شیگرای به خاطر رودک. هر دو در عصر خود به کفر و زندقه متهم شدند -3
. خورد یمبه چشم ) ی در دوزخانقالب(» میالجحی فثورة «ي وجامعۀ عصر خود که اوج آن در سرودة ی حاکم بر مذهب دیعقامخالفت با 

 ریتأثدانته » یالهي کمد«حماسه از  نیاي در سرودن ونکته اشاره کنند که  نیای را بر آن داشت تا به ادبی از ناقدان برخموضوع  نیا
  .است انینمای خوبي به زهاوي ها شهیاندآثار و ی در غرب اتیادبي ها شهیررو  نیااز . است رفتهیپذ

در شعرشان در مفهوم اغتنام فرصت  شهیاند نیا نیبارزتر؛ که اند داشته لیتماي شابورین امیخي عمر ها شهیاندهر دو به افکار و  -4
  . شود یمی متجلی باشوخوش 

که با  دانند یمی زندگ انیپااز آنها مرگ را  کو هر ی دزن یمهر دو شاعر موج  شۀیاندی در هستي و گذرا بودن جهان اعتبار یب -5
  . رندیگ شیپي را در کوریاپهر دو شاعر، مسلک  جهینت؛ در شود یمی کوتاه هستي لذّتهاو  ها یخوشآمدنش دست بشر از 

سان است که در شعر ي همها هیما بن گریدی روزگار، از اجتماعی و اسیسمردم بر اوضاع و احوال  افتنی یآگاهتوجه به دانش و  -6
ی غلبه عقالنی آن بر جنبۀ اسیسو جنبه  ردیگ یمی به خود اسیسموضوع رنگ  نیاي زهاواما در شعر . کند یمیی خودنمادو شاعر  نیا
  .کند یمی خود جستجو اجتماع -یاسیسی مردم از حقوق ناآگاهی و اسیسی جامعه را در فقر نابساماني علت ودر واقع . ي داردشتریب
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  نگاري در ادبیات فارسیجاسوسی و خفیه
  

  طویلی فروزان

  چکیده

در این مقاله روشهاي جاسوسی و خفیه نگاري که در کتب مختلف ادبی فارسی از قرن چهارم تاکنون بیان شده و نقش دیوان 
اشراف و دامنه کار مشرفان، همچنین نکاتی درباره ویژگیهاي سلطان مسعودغزنوي در خبرگیري و جاسوس گماریهاي او که به تفصیل 

بیان شده؛ نام صاحبان دیوان اشراف در ... ، و خصوصیات جاسوسان در سیاستنامه نظام الملک و ...یخ طبري و در تاریخ بیهقی و تار
دوره هاي مختلف ذکر شده و از سویی دیگر شیوه هاي مختلف دریافت اخبار و اطالعات از دشمن و جلوگیري از نفوذ جاسوس به 

  . فصیل آورده شده استلشکر خودي با بیان مثالهایی از تاریخ با شرح و ت

  

  

  خفیه نگاري، سلطان مسعود، تاریخ بیهقی       جاسوسی، انهاء، مشرف، جاسوس،: هاکلید واژه
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  مقدمه

سیاست حکومتی و مملکت داري، براي تثبیت، اقتدار و توسعه نیاز به لوازم و اصولی دارد تا حاکمان و فرمانروایان با اعتماد به 
تصمیم بپردازند و این لوازم و امکانات مادي و معنوي، انسانی و غیر انسانی وابستگی اجتناب ناپذیري به  خاذات نفس کامل و اقتدار به

دانایی دارد؛ زیرا داشتن دانش و خرد و اطالعات الزم،اساس توانایی است و تا زمانیکه توانایی بر اصولی غیر از دانایی بنا نهاده شود 
  .ال خواهد داشتضعف و از هم گسیختگی آن را بدنب

کند کسب اطالعات است و یکی از ی ن توانایی کمک مآیکی از مهمترین شاخص ها و معیارهایی  که به تحقق دانایی و به تبع 
جاسوسی ریشه در دوران  است  راههاي کسب اخبار و اطالعات الزم در حوزه حکومت و سیاست جاسوس گماري وخفیه نگاري

 حتی در دوران فنیقی غاز جاسوسی با پیدایش زندگی اجتماعی انسانها همزمان بوده است بطوریکهباستان دارد به عبارت دیگر آ
ایت به توجه ویژه رسول عنتجسس در احوال دشمن،حتی در بین مسلمین هم با . ها،یونانی ها و رومی ها جاسوسی مرسوم بوده است

  .ر کنترل نامحسوس کارگزاران خود اهمیت زیادي داشته استد) ع(به کسب اخبار الزم از وضعیت دشمنان و حضرت علی) ص(اکرم

در دوران حکومت غزنویان، جاسوس گماري یکی از سیاست هاي مهم حکومتی بوده است که بیهقی  با کنجکاوي و پشتکار 
ا را در تاریخ بیهقی الزم، در فراهم آوردن آن اطالعات می کوشیده و با نقد و بررسی و اظهار نظر درباره صحت و سقم آن مطالب آنه

او به منزله یک . صداقت، پاکی و انسانیت و جوانمردي بیهقی در این زمینه هم مانند سایر موارد موج می زند. ذکر کرده است
گزارشگر حقیقت بدون کوچکترین غرضی به بیان واقعیات تاریخی و سیاسی می پردازد و از هر کدام نتایجی سیاسی و اخالقی می 

مورد جاسوسی به ندرت اظهار نظر صریحی دارد زیرا او هم از دولتمردان است و آشنا به سیاست و مملکت داري، و وي در. گیرد
فعالیت و تالشهاي  در تاریخ بیهقی، بیشترین و مفیدترین آثار ارزنده. کسب خبر از طریق مختلف را الزمه اقتدار و پایداري می داند

شود بطوریکه بعد از گذشت صدها سال، امروزه هم خبررسانان نظامی همان موارد را بی  میعوامل جاسوسی در امور نظامی مشاهده 
ن مناطقی که از نظر نظامی داراي اهمیت بالقوه میباشد و ممکن است برخورد دشم ,از جمله ؛کم کاست در گزارشهاي خود می آورند

  ) 16صفحه 22نشریه هادي، شماره. (در آنجا صورت گیرد

ت الزم و اخبار ضروري از جریانات پیرامونی در عالم پیچیده سیاست از اصلی ترین عوامل پایداري شخص و مقدمه داشتن اطالعا
به مرد قدرتمند نامرئی تبدیل  -سلطان محمود -مسعود غزنوي با درك درست این مقوله در زمان پدرش. توفیقات و ارتقاي اوست

موافقان و مخالفانش این امکان را به او داده بود تا به راحتی از سلطان محمود حق  و اطالع از وضعیت دشمنان و دوستان و ؛شده بود
و  .و در مواقع متعددي او را به قبول واقعیات تلخناك موجود در حکومت خود و به عقب نشینی ناخواسته وادار نماید .السکوت بگیرد

وزي مطلق و بدست گرفتن قدرت و حکومت  رساند جاسوسی و بعد از تفویض  حکومت به برادرش امیرمحمد آنچه مسعود را به پیر
  . کسب خبر بود

در این مقاله سعی شده موضوع جاسوسی گماري و خفیه نگاري  مورد بررسی و بازنگري قرار گیرد تا علل و انگیزه ها و پیامدهاي 
  .  مشخص گرددجاسوسی و نحوه بدست آوردن اخبار الزم براي حاکمیت و کیفیت ارسال اخبار محرمانه 

  

  دیوان ساالري

  دربار 
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ریاست دربار سلطان غزنوي با حاجب بزرگ بود و کسانی همچون امیرعلی قریب ، آلتونتاش، بلکاتگین، سباشی و منگیتراك به 
  .سلطان در مسائل مهم با حاجب بزرگ و وزیر و دبیر خاص و سپهساالر و دیگر بزرگان مشورت می کرد. این مقام رسیدند

فراینی وزیر سلطان محمود براي نخستین اس به گفته عتبی در تاریخ یمینی ، ابوالعباس. ز دولت غزنویان پدیده اي نو رخ داددر آغا
این فرمان را  _میمندي  _بار دستور داد دفاتر و دواوین دولتی را که تا آن روزگار به عربی بود به فارسی برگردانند ، اما جانشین وي 

  .نقض کرد 

  

   دیوانها

از تشکیالت اداري در غزنه آگاهی دقیق و کامل نداریم اما مسلماً دیوانهایی مانند وزارت ، استیفا ، رسالت  ،  برید ، اشراف ، قضا 
  .و سپاه وجود داشته است 

کشور بود  این دیوان یکی از مهمترین ادارات. بازرسی در حکومتهاي ایرانی از طاهریان تا حمله مغول به عهده دیوان اشراف بود 
که وظیفه آن بازرسی دقیق سراي سلطان و اموال و سهم و غنایم او و نظارت بر مطبخ و اسطبل و گله هاي شاهی و نیز بازرسی رفتار و 

  )372 -373تاریخ دیالمه وغزنویان،ص(.زیران و کارکنان دولت و سرداران سپاه بود وکردار 

  

  دیوان اشراف

مند و رئیس دیوان به همه مشرفان که در نقاط مختلف مملکت مامور خدمت بودند ریاست اعضاء دیوان اشراف را مشرف می نا
که براي کسب  ،داشت و در کنار مشرفان مامورانی بودند که وظیفه آنها جاسوسی و کشف خبر بود این ماموران منهی نامیده می شدند

ن برید با دیوان اشراف همکاري می کرد تا گزارشهاي مشرفان اطالعات با مشرفان همکاري می کردند و دیوان دیگري هم به نام دیوا
گزارشها را با پیک مخصوص به  دیوان برید مجهز به چاپارهاي سوار بود ولی در موارد فوري و مهم معموالً. به مقصد برسد  سریعاً

این مشرفان . ان و امرا بکار رفته است شغل مشرفی گاه به معنی جاسوسی و خبررسانی از اعمال غالمان و کاردار. مقصد می فرستادند 
یانه و ناشناس وظایف خود را انجام می دادند و در حقیقت مشرفان و خفیه نویسان وظایف بازرسان فعلی و مامورین اطالعاتی فبطور مخ

تام است او را اشراف  کسی که بر وي اعتماد«:خواجه نظام الملک در فصل نهم سیرالملوك در این باب گوید.ددادن می را تواماً انجام
فرمایند تا آنچه به درگاه رود او می داند و بوقتی که خواهند و حاجت افتد می نماید واین کسی باید که از دست خویش به هر ناحیتی 

نانکه به و شهري نایبی فرستد سدید وکوتاه دست ،تا اعمال واموال را تیمار دارد و آنچه رود از اندك وبسیار به علم ایشان باشد نه چ
سبب مشاهره و مزد ایشان باري بر رعیت افتد و به تازگی رنجی به حاصل آید؛ و ایشان را آنچه بکار آید از بیت المال بدهند تا ایشان 
را به خیانت کردن و رشوت ستدن حاجت نیفتد واین فایده که از راستی کردن ایشان حاصل شود ده چندان و صد چندان مال باشد که 

شرم داشت او  «: شغل اشراف مهمتر از بریدي بود چنان که بیهقی می نویسد  ظاهراٌ) 78سیرالملوك ص(».ند بوقت خویشبدیشان ده
خطیب رهبر ، ( »)ابوالقاسم علی نوکی.(بریدي بدو داد و اشراف که مهمتر بود به بوالقاسم  ، را اجابت ناکردن) حسین ابن عبد اهللا دبیر(

مشرف از دست خود بهر ناحیتی و شهري نایبی می «:بیان شد خواجه نظام الملک         می نویسد چنانکه) 710تاریخ بیهقی ص 
اما باید دانست همیشه نایب مشرف را صاحب دیوان اشراف یا مشرف مملکت تعیین نمی کرده؛ در مواضعه اي که احمد حسن » .فرستد

عین . یسدحق انتخاب نایب صاحب برید را براي خود نگه می دارددر باب وزارت خود با مسعود غزنوي می نو 422میمندي به سال 
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رسم چنان است که صاحب بریدیها و مشرفیها که خداوند عالم ارزانی دارد بندگان و خدمتکاران را «:عبارت مواضعه چنین است 
مجمل ...(ایشان را بشناسد فرمایند اما نایبان ایشان باید که از دیوان بنده روند تا کسانی باشند امین و معتمد که بنده

و چنانکه از تاریخ بیهقی برمی آید از خزانه گرفته تا دیوان رسالت، مشرف یا مشرفانی داشته اند که برخی از ) 155،ص2فصیحی،ج
  :طرف وزیر و برخی از طرف شخص امیر تعیین می شده اند؛ و به اصطالحاتی از این قبیل در کتب و مکاتبات این دوره بر می خوریم 

سلطان مسعود پس از آنکه وزارت را به احمد حسن . که همان صاحب دیوانی اشراف یا مشرفی کل بوده است : اشراف مملکت 
بیهقی می گوید . میمندي و دیوان عرض را به بوسهل زوزنی داد اشراف مملکت را به بوسهل حمدوي که قبالً وزیر بود واگذار کرد

ز وزارت معزول گشته بود خلعتی سخت نیکو دادند جهت شغل اشراف مملکت، چنانکه چهار و دیگر روز بوسهل حمدوي را که ا«:
  )160-159ص(»...تن را که پیش از این شغل اشراف بدیشان داده بودند شاگردان وي باشند با همه مشرفان درگاه 

ن شغل را با عنوان و مشاهره دبیري در زمان محمود، مظفربن علی نوکی این شغل را داشته و در اصل ای: مشرفی غالمان سرایی
بیهقی می . داشته بدین معنی که بظاهر دبیردرگاه بوده ولی در واقع شغل اصلیش بازرسی ویا جاسوسی در امر غالمان درگاه بوده است

حوائج کشان  چنانکه. در آن روزگار با دبیري ومشاهره اي که داشت مشرفی غالمان سرایی به رسم او بود ، سخت پوشیده« : نویسد 
وثاقها نزدیک وي آمدندي و هر چه از غالمان رازي داشتی با وي بگفتندي تا وي نکت آن روشن نبشتی و عرضه کردي از دست 

  )272ص(».خویش بی واسطه

از آموي که از خدمتکاران امیر یوسف بوده می خواهند که شغل اشراف اوقاف غزنین را قبول  447در سال : اشراف اوقاف غزنین 
کند و او که منزوي گونه اي بوده است حیلتها میکند تااز وي در می گذرند و بدین مناسبت بیهقی در تاریخ خود از این شغل یاد می 

  )254ص. (کند 

این شغل در اوایل سلطنت محمود در عهده بونصر صینی بوده . که مراد ریاست شغل اشراف در دربار بوده است : اشراف درگاه 
که مراد از آن مشرفی است که از ) 237ص.(در قابوسنامه نیز به اصطالح مشرف درگاه بر می خوریم )491یهقی صتاریخ ب.(است 

  .طرف دربار فرستاده شده بوده است 

مراد از این اصطالح همان شغل اشراف والیت است بدین معنی که مشرف مملکت یکی را به عنوان نایب : نیابت دیوان اشراف 
درتعیین خواجه . معین می کرده است وآنچه ذیالً نقل میشود یکی ازمثالهاي دیوانی دوره سلجوقیان است خود در هر والیتی

خواجه عمید الدین که در امانت گزاري و معرفت رسوم معامالت و دقایق محاسبات از «: عمیدالدین نامی به نیابت اشراف جرجان 
اصحاب قلم به مازندران متفرد دنیاست دیوان اشراف در معامالت جرجان و  اقران و اکفاءممیزست ودر هنرمندي و خویشتن داري از

ابواب المال که تعلق بوکیل دیوان خاص دارد و از وجوه مواجب حشم مفروزست فرموده شد که جملگی آن رادرقلم گیرد و از قلیل 
و هر قسمت که در سراي ریاست    حماه اهللا کنند  و کثیر غافل نباشد و بر دخل و خرج وقوف یابد و نقیر و قطمیر از قلم فرو نگذارد

باخبر باشد ومحصول و مصروف به تفصیل می نویسد و نسخت آن به دیوان اشراف می فرستد و در همه معانی شهامت و کفایت ظاهر 
ترام متوفر باشند و بی فرمان چنان است که عمال و متصرفان گرگان دام تمکین هم بر توقیر واح. کند تا به مزید اعتماد مقرون گردد

علم ومعرفت او کاري نگذارند و تصرفی نکنندوهمچنین نایب سراي ریاست تمکینه بی حضور او قسمتی نکند وآنچه کرده است 
وزارت در .( معلوم گرداند و جملگی گماشتگان از ترك و تازیک حرمت او موفور دارند و شکر و شکایت او مؤثر و مسموع دانند 

  )119ونیز دیده شود التوسل الی الترسل ص31-31رگ سلجوقی ص عهد سالطین بز
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چون شغل اشراف مستلزم انهاء یا به اصطالح امروز راپورت و جاسوسی بوده ، زیاد در انظار خوش نما نبوده است چنانکه باخزري 
اسوسی را دون مقام او می دید او چون طغرل ج«: در دمیه القصر در شرح حال عمید الملک کندري که ابتدا این شغل را داشته گوید 

  ».را به والیت خوارزم منسوب نمود

انهاءکردن رسانیدن خبر به « : باید توجه کرد که انهاء به معنی مطلق خبر رساندن بکار می رفته است استاد مجتبی مینوي می نویسد
کلیه و دمنه (» .گفته می شده است » منهی«وخبرگزار  و به عوض مخبر» انهاء«توسط نامه یا پیغام و در اصطالح اهل دیوان به جاي اخبار

  )حاشیه  21ص

منهی در بیشتر موارد به معنی جاسوسی که اخبار را به طور پنهانی کسب می کرده و می فرستاده است به کار رفته است در 
فالن سپاهساالر سخنی گفت نتوانستم گفت که از کاشغر منهی من نبشته بود که خاقان با )ابن عباد(صاحب «:قابوسنامه می خوانیم که 

. دانستن که چه گفت مرا از آن دلتنگی نان به گلو فرو نرفت که چرا باید که به کاشغر، خاقان، ترکستان سخن گوید که ما اینجا ندانیم
به معنی  از این فقره معلوم می شود که منهی) 220-219ص.(امروز مالطفه دیگر رسید که آن ، چه حدیث بود؛ دلم خوش گشت 

صاحب خبر و «: خواجه نظام الملک    گوید . جاسوس بکار می رفته و در این معنی به جاي منهی صاحب خبر نیز گفته می شده است 
  )80سیرالملوك ص(». منهی گماشتن از عدل و بیداري و قوت راي پادشاه باشد

« :دبیر کارهاي مملکت کردن اختصاص داده  و نوشتهخواجه نظام الملک فصل دهم سیرالملوك را به صاحب خبران و منهیان و ت
واجب است بر پادشاه از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندك و بسیار آنچه رود بدانستن اگر نه چنین کند 

ادشاه      می داند یا عیب باشد و بر غفلت و خوارکاري و ستمکاري حمل کنند و گویند فساد و درازدستی که در مملکت می رود یا پ
نمی داند اگر می داند و آن را تدارك وضع نمیکند آن است که همچون ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمی داند 

البد به صاحب برید حاجت آید و به همه روزگار پادشاهان در جاهلیت و » .و این هر دو معنی نه نیک است . پس غافل است وکم دان
چنانکه اگر کسی مرغی یا     توبره اي کاه بناحق .م صاحب برید داشته اند تا آنچه رفته است از خیر و شر از آن باخبر بوده انداسال

استده باشد از کسی به مسافت پانصد فرسنگ پادشاه را خبر بوده است وآن کس را مالش فرموده است تا دیگران بدانسته اند که پادشاه 
ه جاي کارآگهان گماشته اند و همه ستمکاران را دستها کوتاه کرده اند و مردمان در امن و عدل به کسب و عمارت و به هم. بیدار است

باید که این کار بر دست وزبان وقلم کسانی باشد که بر ایشان هیچ گمان بد . مشغول گشته اند ولیکن این کار نازك است و با غایله 
و باید که ایشان از قبل پادشاه باشند ونه از قبل . صالح و فساد مملکت در ایشان بسته است  نبوده و بفرض خویش مشغول نباشند ،که

 کسی دیگر و مشاهره ایشان باید که از خزانه مهیا می رسد تا به فراغ دل احوال     می نمایند تا هر حادثه که تازه شود پادشاه می داند
س باشد ناگاه پاداش و مالش و نواخت می رساند آن پادشاه چون چنین باشد وآنچه واجب کند میفرماید و هر چه در خورد آن ک

پیوسته مردمان بر طاعت حریص باشد و از تأدیب پادشاه بترسند و کس را زهره آن نباشد که بر پادشاه عاصی تواند شد و باید تواند 
  )79سیر الملوك ص(».د و آبادان کردن مملکت اندیشید که صاحب خبر و منهی گماشتن از عدل و بیداري و قوت راي پادشاه باش

اما فرق اصطالح مشرف با جاسوس در این است که مشرف اصطالح عام بوده براي عمل اشراف و نیز براي جاسوسی در حالیکه 
 جاسوس فقط به مأموران مخفی که به ظاهر در شغلی دیگر کار می کرده و تفحص خبر می نموده اند اطالق می شده است خواجه

باید که همیشه به همه اطراف جاسوسان روند بر سبیل بازرگانان و سیاحان «: گوید )94فصل سیزدهم ص (نظام الملک در سیر الملوك 
و صوفیان و دارو فروشان ودرویشان و ازهر چه می شنوند خبري آرند تا از هیچگونه احوال پوشیده نماند و اگر چیزي حادث شود به 

چه بسیار وقت بوده است که والیان و مقطعان و گماشتگان و امرا سر عصیان و مخالفت داشته اند وبر . یدوقت خویش تدارك کرده آ
پادشاه بدسگالیده و چون جاسوسان در رسیده اند و پادشاه را خبر کرده در وقت برنشسته است  و تاختن برده و ناگاه بر سر ایشان شده 
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ل کرده واگر پادشاهی یا لشکري بیگانه قصد مملکت او کرده اند اوکار خویش بساخته است و ایشان را فرو گرفته وآن عزم ایشان  باط
» .و دفع آن بکرده و از حال رعایا همچنین خبر داده اند از نیک و بد پادشاهان تیمار آن بداشته چنانکه وقتی عضدالدوله کرده است 

چاپ _دستورالکاتب .(سوس را منهی و خبردار نیز می گفته اندو جا) 318،ترجمه تاریخ یمینی ص 250-145-121تاریخ بیهقی ص(
  ) 239،ص 1مسکو ، ج

     

  ژگی مشرفان   وی

ویژگیهایی چون قابل اعتماد بودن ، تیزهوشی و بصیرت ، سفرآزموده بودن ، آشنایی با ممالک و کشورهاي تحت ماموریت ، 
 1رجوع کنید به شمس منشی ، ج . (حمل شکنجه را براي جاسوس برشمرده اند قدرت تجزیه و تحلیل و استباط قوي ، صبر و قدرت ت

به عالوه جاسوس باید زبان قومی را که براي جاسوسی به میان آنان می رفت به خوبی می دانست ؛ به گزارش ) . 242-346س  1، جزء 
می شناختند و در   جاسوسان نباید یکدیگر را . برخی جاسوسان در دوره صفوي با چندزبان خارجی آشنا بودند ) 200ص (اولئاریوس 

حاکم در صورت شکست جاسوس در انجام دادن ماموریت ، یا اختالف گزارش . میان سپاهیان نیز هیچ کس نباید آنان را می شناخت 
،  1قشندي ، ج قل؛  162-193ص. عبدالحمبد ابن یحیی کاتب . (دو جاسوس درباره یک مسئله ، نباید ، کینه آنان را به دل می گرفت 

  ) 123-126ص 

می شد به  مرسوم بود که به جاسوسان مقرري گزاف داده شود تا از خیانت یا فروختن اسرار به دشمن بازداشته شوند ؛ حتی توصیه
ی در اطالع ،از مقدار مقرري جاسوسان جز موارد اندك. جاسوسانی که خبر ناخوشایند می آورند عطایی بیش از دیگران بخشیده شود

هان نظامی توصیه می شد که متوجه جاسوسان دشمن نیز باشند و فعالیتهاي ضد جاسوسی را دهمچنین به پادشاهان و فرمان ؛ دست نیست
  ) 148،ص1شمس منشی، ج-193عبدالحمید بن یحیی کاتب، ص.(نظر دور ندارند  از

  

  راه هاي خبررسانی 

ند، هر چند که وسیله رایج، ارسال نامه به شکلهاي مختلف بود گاه جاسوس با جاسوسان روشهاي متفاوتی براي فرستادن اخبار داشت
أموریت خویش را انجام می  ارسال تصویر صورت یک شخص یا نقشه هاي دقیق به همراه اطالعات مهم از یک سرزمین، م

  ) 93دولتشاه سمرقندي،ص.(داد

ختلف نامه ها و پیامها و گزارشات خود را بدست صاحبان و گاهی نیز مشرفان بدلیل کنترل راهها مجبور می شدند به طریق م
گیرندگان آن برسانند چنانکه در داستان فرو گرفتن آلتونتاش، نامه اي از طرف نائب برید، برادر بوالفتح حاتمی، از خوارزم بدست 

یک روز به «: باره می گویدکه  بونصر در این. بونصرمشکان می رسد و در آن توطئه کشته شدن قائد ملنجوق توضیح داده می شود
درآمد و . بیاریدش:خوارزم آمده است؛گفتم از خانه خویش بودم گفتند سیاحی بر در است، می گوید حدیثی مهم دارد، دلم بزد که

به خالی خواست و این عصایی که داشت ، برشکافت و رقعتی خُرد از آن بوعبداهللا حاتمی نائب برید که سوي من بود برون گرفت و 
. نبشته بود که حیلت ها کردم و این سیاح را مالی بداده، و مالی ضمان کرده که به حضرت، صلت یابد تا این خطر بکرد و بیامد. من داد

اگر در ضمان سالمت به درگاه عالی رسید، این جا مشاهده حال بوده است و پیغام هاي من بدهد که مردي هشیار است، بباید شنید و 
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و هرچه من پس از این نویسم به « :و در آخر گزارش آن واقعه چنین هشدار میدهد) 462-461خطیب،(» انشاءاهللا . کرد بر آن اعتماد
  ) 463خطیب (»....مراد و امالء ایشان باشد، بر آن هیچ اعتماد نباید کرد

  

  نقش هاي اجتماعی شرفا 

جاسوسان در سرزمینهاي اسالمی ممکن بود در لباس . داندجاسوسان معموال در نقش هاي اجتماعی مختلف کار خود را انجام می 
، کنیز،گدا، بیمار )87نظام الملک،ص(، جهانگرد،صوفی، درویش،دارو فروش )145محمدبن حسن بیهقی،ص(فراش، مطرب، کفشگر 

غ مذهبی و به ویژه بازرگان به فعالی)220ابن عربشاه ص(زمین گیر، پهلوان، دریا نورد، کارگر    . ت بپردازند، پزشک، مبلّ

کفشگري را به گذرآموي بگرفتند،متهم گونه و مطالبت کردند، مقرآمد که جاسوس بغراخان است و نزدیک ترکمانان می رود « 
آلت کفش دوزان از تو بره بیرون کرد و میان چوبها تهی کرده بودند و ملطّفه ....و نامه ها دارد سوي ایشان و جایی پنهان کرده است 

این جاسوس را به )750خطیب،(».چوب آنرا استوار کرده و رنگ چوب گون کرده تا بجاي نیارند شهنهاده، پس به ترا هاي خرد آنجا
  . الهور فرستادند تا در همانجا به کفش دوزي و کفشگري روزگار گذراند

ا اًمجازات جاسوسانی که به اسارت درمی آمدند عمدت گاهی نیز به جاسوس پس از  قتل به شیوه هاي مختلف و گاه زجرآور بود ام
- 9ج-طبري.(اسارت صله و مقرري بیشتري میداند تا ضمن استفاده از اطالعاتش وي را به جاسوسی و خبرگیري براي خویش گمارند

  ) 13ص

  

  دامنه کار اشراف 

وجوي  که جست چه امیرمحمد  درنهان کسان داشتی«:به چنین جمله یی بر می خوریم»ير در سفر داستان وضع مسعود با پدر«در
در این واقعه، امیرمحمود تصمیم می  )183صتاریخ بیهقی (».کارهاي برادر کردي و همیشه صورت او زشت می گردانیدي نزد پدر

این  در. گیرد که مسعود را به نحوي بازداشت کند و به همین دلیل به مسعود وعدة شراب  نوشی با خود را می دهد و او را شاد میکند
مسعود خشمگین ). 183ص(» ، چنان می نماید که پدر بر تو قصدي می دارد خداوند هشیار باشد« یري آمد و خبر داد کههنگام فراش پ

خبر به گوش محمود می رسد و محمود از ترس فتنه و آشوب به پسرش پیغام میدهد که قرار بود با .میشود و لشکرش را آماده می کند
  .ایم پیش آمده و به این بهانه ماجرا را فیصله می دهدري مهم بهم شراب بخوریم،اما دیر شده است و کار

را بفروشد  چنانکه مالحظه می شود ، به هیچ کس نمی توان اطمینان  داشت و هر کس ممکن بود در ازاي دریافت وجهی، دیگري
سوسان همان شخص به حساب نزدیکترین افراد به حکام و صاحب منصبان جزء جا. ش توضیح دهیدرو از چند و چون کارش براي امی

و شنودم به درست که این «.زیر دستانش شرف گماشته بود، حتی برادر، عمو و نزدیکترین و معتمدترینممی آمدند و سلطان بر همه 
سرهنگان را پوشیده سلطان مسعود فرموده بود که گوش به یوسف می دارید، چنانکه به جایی نتواند رسید و نیز شنودم که طغرل، 

و هر چه رود باز می نماید و آن ناجوانمرد این ضمان بکرد . ف می شمردسش را به زودي در نهان مشرف کرده بود تا انفاس یوبجحا
  ).57خطیب ص(».که چون فرزندي داشت، بلکه عزیزتر
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دي و انعامی  ندیمان و انفاسش می شمر او امیرمحمود هر چند مشرفی داشت که با این فرزندش بودي پیوسته تا بیرون بودي ب«
کردي،مقرر بود که آن مشرف به خلوت جاي ها نرسیدي، پس پوشیده  بر وي مشرفان داشت از مردم، چون غالم، فراش، پیرزنان، 

و چنانکه پدر وي بر ... مطربان و جز ایشان که برآنچه واقف گشتندي، باز نمودي تا از احوال این فرزند هیچ چیز بر وي پوشیده نماندي
ی از ایشان  نوشتگین خاصه  ن داشت پوشیده، وي نیز بر پدر داشت هم از این طبقه که هر چه رفتی، باز نمودندي و یکوي جاسوسا

ره ختلی، عمتش خود سوخته او بود دخادم بود که هیچ خدمتکار به امیر محمود از وي نزدیکتر نبو 173ص(».وح(    

شت کردن دادر اغاز مجله هفتم در ذکر باز. نه عالی رقابت جاسوسان استمتن باال که قسمتی از داستان خیشخانه هرات است نمو
امیر یوسف آمده است که نخست بدلیل شخصی،مانند حمایت از امیر محمد و سپاه ساالري او و همچنین به عقد نکاح درآوردن دختر 

می فرستد و پس از آن  را به قصدار - یشعمو -دوم خود که به نام امیرمسعود شده بود و دوم به دلیل سیاسی، امیرمسعود، یوسف
سرانجام هنگامیکه امیریوسف پس . مشرفی که از حاجبان امیریوسف بود، بر آن گمارد که حاالت و رفتار او را به مسعود گزارش کند

می نشاند و خیمه او را گردد و به استقبال سلطان مسعود  می رود، او را در نیم ترگ ی از انجام دادن کارهایش در قصدار به غزنین باز م
محاصره می گیرد و توسط عبدوس خیانت هاي او را بر می شمرد و او را به قلعه سگاوند حبس می کند و یک سال بعد، یعنی در سال 

  .ق در قلعه دروته در می گذرد.ه 423

سان آماده کند، امیرمسعود، خواجه پس از آنکه خلیفه طی مکاتباتی با حاکمان آل بویه توانسته بود، راه حج را براي حاجیان خرا
منهی مستور با وي نامزد کرد،چنانکه دمادم  «علی میکائیل را به سرپرستی حاجیان و مقام ملک الحاجی برگزیده، بونصرمشکان 

ات نبشته دادند تا کار فرو نماند و چیزي پوشیده نشود، چه جریده یی داشتی که در آن مهمی قاصدان انها می رسیدند و مزد ایشان م
گویا فرستادن یک جاسوس نزد همه بزرگان، اشراف، حاکمان، عامالن و دیوانها ) 497ص(»...بودي، و میرمسعود در این باب آیتی بود

  .رسم بوده و سلطان هیچ کس را به دور از خطا و زلل نمی دانسته است

و حال این فاضل در این تاریخ ... فرمان امیرمسعود و بوالمظفر جمحی به آخر روزگار سوري به نیشابور رفت به صاحب بریدي به«
چندجاي بیامده است و خواجه بزرگ احمدعبدالصمد او را سخت نیکو و گرامی داشتی و مثال داد او را تا پوشیده انها کند، بی محابا 

یکه در شرح حال در حال) 639،خطیب،ص532دکتر فیاض ص( »...آن چه از سوري رود، و می کردي ، و سوري در خون او شد
سوري آمده که وي بسیار ظالم و گستاخ بوده و وقتی به حکومت خراسان رسیده بود، بسیاري از اعیان و روسا را از بین برده بود تا 

  )  638خطیب،ص.531دکتر فیاض، ص.( »و منهیان را زهره نبود که حال سوري را به راستی انها کردندي« آنجا که 

بر خداوند نیز ... امیرمحمود«. اطرافیان خود، جاسوس داشته اند، بلکه همه راهها را نیز زیر نظر داشته اند گویا شاهان نه تنها بر
سبب انقطاع پادشاهی از آن «در داستان ) 187خطیب،ص(»مشرفان و جاسوسان دارد و بر همه راهها طالیع گذاشته است و گماشته

که منهیان  و این حالها او را معلوم می گشت...«امیرمحمود آمده است) منهیان(اسوساننیز درباره ج» خاندان و انتقال آن به آلتونتاش
  ) 1107خطیب،ص(».داشت بر همگان که انفاس می شمردند و باز می نمودند

و شغل درگاه همه برحاجب غازي می رفت که سپهساالر بوده و والیت بلخ و سمنگان او داشت و کدخدایش سعیدصرّاف در «
  )188خطیب ص(»يي مشرف بود که هر چه کردي، پوشیده باز نمودنهان بر و

  

  دالیل جاسوسی 
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دالیلی که میتوان  براي جاسوسی درباري و کنترل شده بیان کرد، اکثرا دالیل سیاسی هستند که نفع شخصی شاه یا عمومی 
در زیر . تدابیري  خاص می اندیشیده است مملکت را به خطر می انداخته است و شاه براي جلوگیري از ضرر، فساد و آشوب در جامعه

  توضیح می آوریم  یمگاهی با ک-البته با تلخیص  و تصرف -نمونه هایی را

شود، در مجلّد پنجم، نامه یی ست از حرّه ختلی،عمه امیرمسعود و در آن  در ی اولین مورد جاسوسی که در تاریخ بیهقی مشاهده م
سواران مسرع هم در شب به گوزگانان رفتند تا «کند که ی د خبر می کند و عنوان مرا به مسعو -سلطان محمود -گذشت برادرش

می فرستد و از  آنگاه شبانه دو سوار از غزنین بسوي مسعود ) 11خطیب ص(» .برادر، محمد، به زودي اینجا آید و بر تخت ملک نشیند
  او می خواهد که که هر چه زودتر به غزنین آید 

که اکثرا به صورت نامه بدست صاحبانشان می رسد، حاوي حقایقی بود که شاه غالبا به آنها اعتماد می  اینگونه موارد جاسوسی
رسد و در آن از سلطنت مصلحتی ی ود معدر قضیه در گذشت محمود و به  تخت نشستن امیرمحمد، نامه یی  دیگر به دست مس. کرد

ولیعهد پدر به حقیقت اوست بباید شتافت به دلی قوي و نشاطی تمام تا که خداوند را « شود که  شود و عنوان میی امیرمحمد نوشته م
این نامه از ) 16خطیب ص(».هرچه زودتربه تخت ملک رسد که چندان است که نام بزرگ او از خراسان بشنوند، به خدمت پیش آیند

 که حرّه ختلی در طی نامه یی که بهو بوسهل حمدوي، بوعلی کوتوال، حاجب بزرگ علی میکائیل بود ) امیریوسف( عموي سلطان
  .                                                    آنها را مورد اعتماد قلمداد کرده بود مسعود نوشته بود ،

چند نفر از غالمان محمود بطور ناشناس پیش  -در راه طبرستان -در علی آباد» وضع مسعود با پدر در سفر ري« در ادامه ماجراي 
می کنند،       میرمسعود می آیند و اندیشه بد محمود را درباره او بیان می کنند و آمادگی خود را براي دستگیري سلطان محمود بیانا

  ) 184ص.(ها را از این کار باز می دارد اما مسعود آن

آمدند  ه مجلس شراب در میب) آسیغتگین(بازداشت کردن اریارق آمده است چون اریارق و ساالرغازي  در مجلد ششم و داستان
ث خواندندي و علی دایه را «و  چون شراب نیروگرفتی، ترکان، این دو ساالر را به ترکی ستودندي و حاجب بزرگ بلگاتگین را مخنّ

  )268ص(»را کور و لنگ و دیگران را همچنین هر کس را عیبی و سقطی گفتندي _بگتغدي _ماده و ساالر غالمان سرایی 

شتم نیز منهیان از خوشگذرانی ها، عیش و عشرت طاهر دبیر و تاش فراش در ري خبر می آوردند و در پایان نامه در آغاز مجلد ه
  )616خطیب. 499فیاض ص(» ناچار انها بایست کرد این بی تیماري که زیان داشتی پوشانیدن« شان می نوشتند که

لی را که از تکران و خراج گزاران گرفته است، االتگین مینکه احمددر نیشابور، قاصدان مسرع باز نمودند  424در ماجراي تابستان 
هر چه بستد، نسخت کردند «بیشتر آن را پنهان کرده است و کمی از آن را به درگاه فرستاده، اما مشرفان پوشیده وچنانکه وي ندانست 

نامه  مهو در ادا)629خطیب ص-517فیاض،ص(» .عالی بر آن وقوف گیرد تا این مرد خائن تلبیس نداندکرد و فرستاده آمد تا رأي
  .درس و محلی که آنها را پنهان کرده را توضیح داده بودندآ

ق آمده است که پس از آنکه بوالعسکر به عنوان حاکم مکران قرار گرفت و مردم به آسایش  .ه425در ذکراحوال کرمان در سال 
نمی رسد، به علت آنکه به    ر بغداد است و مفسدان فساد می کنند و به دادحاکم اینجا امی«رسیدند، منهیان از کرمان خبر آوردند که 

امیر، احمدعلی نوشتگین را به عنوان والی و سپاه ساالر و بوالفرج پارسی را ) 654،خطیب554فیاض،(».خویشتن مشغول است و درمانده
  .هدمان را فیصله می دکربه عنوان وزیر او و کدخداي لشگر انتخاب می کند و کار
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وحشتی که «گاهی هم منهیان و جاسوسان اخبار را دگرگونه تحویل می دادند تا دشمنی و مخالفتی را دامن زنند، چنانکه در داستان
می رسد، از طرف منهی       جاسوسی و گزارش دیگري که به امیرمسعود ) 750.خطیب.(آمده است» افتاد میان امیرمسعود و بغراخان

شکر می لی، که مدتی است با کنیزان می غلطد و شراب می خورد و لشکر را سرگردان می کند و غله را به باشسلشکر درباره حاجب 
  ) 758خطیب .(فروشد، و بالخره جنگی به راه افتاد

ان ق از منهیان خبري درباره ترکمانان و تصمیم  آنان به امیر می رسد و از حال آن.ه431در واقعه رفتن امیر مسعود به هرات درسال 
به تمام و کمال خبر می دهند که طغرل قصد تسخیر گرگان و دهستان دارد و اگر چنین نشود به ري، جبال و سپاهان خواهد تاخت و 

خبر دادند که طغرل به تخت حکومت نشست و بسیاري از اعیان و حکام او را سجده  نو آخر این واقعه بار دیگر منهیا) 950.خطیب(»...
  )958،959ص.خطیب.(فرستند تا آنجا را هم تصرف کند می بور، مرو و بخارستانابه بلخ، نیشکردند و او لشکریان 

می داده          گاهی هم بعضی از جاسوسان بر این کار گماشته نشده بودند و بخاطر احترام و سپاس از امیر خود این کار را انجام 
بر گوش  لب که قرار است آلونتاش به مکر بوسهل زوزنی گرفتار آید،اند، مانند ماجراي فروگرفتن آلتونتاش، که چون خبر این مط

می نویسد و ماجرا را  -لتونتاشآپیشکار -نامه اي رمزي به خواجه احمدعبدالصمد بومحمدمسعدي وکیل در او در دربار می رسد فوراً
این نامه را باز آوردند و از مسعدي بازجویی این  .می گرفت نامه ها راو د راما چون بوسهل،راهها را کنترل می ک. براي او بیان می کند

من وکیل در محتشمی ام و اجري و مشاهره و صلت گران دارم و بر آن «:کار کردند در پاسخ اینکه چرا این نامه را نوشته است، گفت
و چون مهمی بود این ... ي نیایداز مصلحت ایشان باشد، زود باز نمایم و خداوند داند که از من فساد اسوگندان مغلظ داده اند که آنج

در این کار براي اینکه قضیه موقوف کردن آلتونتاش آشکار نشود،آن را توطئه یی از ) 457خطیب ص (» .نبشتم ) نامه رمزدار(معما
 بوالفتح حاتمی، صاحب سرّعبدوس خواندند و ابوالفتح را که صاحب اشراف بلخ بود، پانصد چوب زدند و آن کار را از او باز

  )458ص.خطیب.(شدند

علی «می کنند که  پس از عزل بوسهل زوزنی از عرض و انتخاب بوالفتح رازي به جاي او، جاسوسان و منهیان از بخارا گزارش
نمی آرمد و ژاژ می خاید لشکر می سازد و از دو چیز بر دل او رنجی بزرگ است یکی آنکه امیرماضی با قدرخان دیدار کرد ... تگین

خداوند که ملک هنوز یکرویه نشده بود که چون او   ت خانی ترکستان از خاندان ایشان بشد، و دیگر او را امید کرده بودتا بدان حشم
لشکر فرستد،با پسري که یاري دهد، او را والیتی دهد، چون بی از جنگ و اضطراب، کار یکرویه شد و بی منازع تخت ملک به 

امیرمسعود، خوارزمشاه آلتونتاش را به جنگ علی تگین ) 476ص.خطیب(»و شرّي بر پا کندخداوند رسید، در آن است که فرصتی یابد 
در این جنگ مسعود از طریق امیرك . می فرستد، اما شکست می خورد و خواجه احمدعبدالصمد با علی تگین صلح می کند و الخ

رجنگی بود نه جاسوس، اما در میان اخبارش خبرهایی هم در واقع او گزارشگ. بیهقی صاحب دیوان برید، هر روز از اخبار باخبر می شد
او بر سر راه اسکدار نشانده بود و دل در این اخبار بسته و هر روز «.که حکایت از جاسوسی ها و خبرچینی ها داشت به چشم می خورد

گ و چگونگی پیروزیهاي به جن عدر یکی از نامه ها که توسط چاپارها آورده شد، پس از توضیحات راج» ...دیاسکدار می رس
جاسوسان رسیدند که علی تگین «آلتونتاش، پیروي و هواداري مردم بخارا از او و بدست آوردن غنایم بسیار، نوشته شده بود که 

بوسی خواهد کرد که به جانب صغانیان دداشت و چه ترکمانان و سلجوقیان  و حشري، و جنگ به  لشکري انبوه آورده است چه آنچه
در همین جنگ طلیعه آلتونتاش خبر از موقعیت جنگی علی تگین می آورد ) 482-481ص.خطیب(».ست  و جایگاه کمین استپیوسته ا

) 484ص (»سه جاي کمین سوي بنه و ساقه است که از لب رود در آیند و از پس پشت مشغولی دهند«و در آخر چنین می گوید که
به لشگر علی تگین فرستاده بود و هنگام سحر خبرهایی از تحیر و شکست او  شب روز اول جنگ نیز خواجه احمدعبدالصمد جاسوسان

  ).486ص .(و اینکه مایل به صلح کردن است، آوردند
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  روي دیگر سکه جاسوسی 

مراقبت و تحت نظر گرفتن فعالیتها و تحرکات نظامی و غیرنظامی دشمنان و بیگانگان و آگاهی یافتن از اسرار نظامی و پیمانها و 
لذا سلطان . ردادهاي پنهانی همسایگان با یکدیگر و کسب خبر از تواناییهاي آنها، از مهمترین عوامل تفوق و برتري بر دشمن استقرا

براي مثال خان . محمود هم در میان همسایگان مخالف خود افرادي را تعیین کرده بود تا جریانات داخلی را به وي گزارش کنند
خود بوجود آوردند، که موجب نگرانی سلطان محمود و تفرقه در بین عباس مامون، همگرایی و اتحاد نسبی ترکستان با خوارزمشاه ابوال

این حالها وي را معلوم می گشت که منهیان داشت برهمگان که « دربار ایران شد و سلطان با هوشیاري اوضاع را زیر نظر داشت؛چون
ضمن بر هم زدن اتحاد آنان، خان ترکستان را به عذرخواهی تلویحی وامی دارد  و سلطان محمود» .انفاس می شمردند و باز می نمودند

  .و همبستگی قبلی را به قلمرو حاکمیت خود بر می گرداند

متخاصم و جمع آوري جریانات داخلی آنها و تصمیم گیري بر اساس آن اطالعات هر چند ضرورت  اطالع یافتن از وضعیت طرف
زیرا سپاهیان در معرض تلف و انهدام، که با اتکا به . ان اوج بحران و در بحبوحه جنگ نقش حیاتی داردانکار ناپذیر است،ولی در زم

  .نیروي خود توان پایداري ندارند مجبور به تغییر نقشه هاي جنگی هستند تا شاید راه گریزي بیابند

دشمنان غزنویان هم به جاسوسی و  عاًچون همگان به ضرورت انکارناپذیر کسب اطالعات از دشمن اعتقاد راسخ دارند قط
خبرگیري از اردوگاه مسعود می پرداختند؛بعد از عقد و عهد بین بغراخان و مسعود، بغراخان وضعیت کشوري و لشکري و روحیه 

سستی درباریان و قشون را طی گزارش  براي طغرل می فرستد و با تحلیل جامع و درستی به آنان خبر می دهد که غزنویان در ضعف و 
ولی این جاسوس با ملطفه هاي فوق العاده سرّي خود ) 750.خطیب(» د تا بفرستمیپاي افشارید هر چند مردم بباید، بخواه« هستند

. نطفه خفه می شوددر می گردند و فتنه ونقشه اي را که در شرف انجام بود علاد گزارشات مطفدستگیرمی شود و دستگاه غزنوي از م
سکه جاسوسی است که به انحاي مختلف باید از فعالیت هاي جاسوسی دشمنان جلوگیري کرد و با طرق  این مورد هم روي دیگر

کاري و عملیاتی وي مطلع شد و مامور را به هر شکل  ده ضد جاسوسی باید مامورمخفی دشمن را شناخت واز ماموریت وحوزهیپیچ
  )29،30شماره -ابصار(از سر راه خود برداشت ...) تهدید،تطمیع و(ممکن

بی کم    چون تصمیمات سیاسی و نظامی، معموال بر اساس اخبار بدست آمده ازدشمن تنظیم وتدوین میگردد، صحت ودرستی وک
وکاستی گزارش ها داراي اهمیت فوق العاده اي است ودر صورت تحریف و مبهم ونادرست بودن ، ضربات مهلکی بر پیکره حکومت 

ازسالجقه پی درپی شکست می خورد و تا انهدام کامل  »طلخ آب«که لشکر غزنویان در منطقهوقتی .ونیروهاي خودي وارد می شود
باز نموده اند با واقعیات      »رین مخفیمخب«پیش می رود مقدمان و اعیان ایرانی،آن وضعیت  را متوجه می شوند که آنچه در این مدت 

 زر جاسوسان ما به روزگارگذشته در این باره بسیار دروغ گفته بودند وو «دشمن همخوانی ندارند و دروغ بوده است وبه  قول بیهقی 
و صحت کامل و بی حب و بغض بودن مطالب » عامل پنهانی «به همین سبب ثقه بودن » .ستده و این روز پیدا آمد که همه زرق بود

  .ارسالی او نقش مهم و تعیین کننده اي در پیروزي و شکست دارد

  

  کلیدي در خبرگیري توجه مسعود به اصول 
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از اصول کلیدي عملیات خبرگیري امکان دستیابی عامل مخفی به مرکزیت هدف است تا اخبار ارسالی او از درجه باالیی از 
جاسوسی و بدست آوردن خبر ارتباط تنگاتنگی با مسئله امنیت ملی و حکومت دارد «زیرا . صحت و دقت و اطمینان بر خوردار باشد

جی میجر (» .یزي الزم جهت ارزیابی و سنجش اوضاع داخلی و خارجی از طریق مختلف و با وسایل متعدد انجام پذیردکه باید برنامه ر
1373 -6 (  

مسعود هم دقیقاً این مورد را در نظر داشت وقتی که در منطقه باورد نسا لشکریان طغرل شکست خوردند باز هم جاسوسانی در بین 
و ) 937ص (  »ترکمانان به دست و پاي بمرده بودند«:و یکی از گزارشات آنها این بود که. بودند آنها به مراقبت و کسب خبر مشغول

ترین نقشه هاي  سري   و جالب اینکه» .درمانده اند  به علف سخت«بپردازد میتواند همه را دستگیر کند زیرا  سلطان به تعقیب آنهااگر 
د داشتند بعد از گذشت زمستان در بهار و بی بنه و به آسانی به جنگ سلطان بر آنها قص. نظامی و امنیتی آنها را بدست می آورند

قه مقام کند تا بیم و فزع خصمان آنجا زیارت طلذا این اخبار موثق امیرمسعود را به اتخاذ این تصمیم وا می دارد که مدتی در من. گردند
  )937ص.(گردد

عهدة سیستم اطالع رسانی و تشکیالت جاسوسی است و آنها نقش چشم هر از طرفی چون شناسایی و ارزیابی توانایی دشمن بر «
ماکس (» حکومت و ملت را ایفا می کنند، لذا گزارشهاي دقیق منظم و به موقع آنها ضامن نجات یک ملت و بقاي حکومت است

تا مسا ئل کلی را در  در همان زمان جنگ طغرل و مسعود، منهیان از جزئی ترین وضعت دشمن) 16حکومت و جاسوسی، ص -پري
بنه «.می کردند          را به مسعود اعالم ... حتی تعداد شماره لشکریان و ادوات جنگی و ستوران و  ؛اخبار خود گزارش می نمودند

 اقدام حاکی از این است که جواسیس در آن دوره هم مثل این) 950ص(»...گسیل کردند با سواري دو هزار کودك تر و بد اسب تر و 
و این اخبار باعث تغییراتی در . امروز آموزشهاي الزم را کسب می کردند تا با آگاهی و دانش کافی به جمع آوري اخبار الزم بپردازند 

  . تصمیمات اردوگاه مسعود گردید و از شکست حتمی نجات یافتند

از دشمن ، وقتی که از ترکمانان در مسعود در بحرانی ترین وضعیت هم ، دست از جاسوسی بر نمی داشت حتی در زمان شکست 
ناحیه غور ، مفتضحانه شکست می خورد ، جاسوسان او از هدف غایی دشمن با خبر می شوند که هدف نهایی تسخیر خراسان و به 

یده این ملطفه ها را پوش« امیر مسعود براي پیشگیري از شایعه و ایجاد بحران داخلی دستور می دهد که . امیري رسیدن طغرل است 
بطوریکه بعد از چند روز مفاد گزارشها تحقق می یابد و خراسان تسخیر می شود و  )958ص.(دارند ، چنانکه کس بر این واقف نگردد

  .طغرل به امیري آن ناحیه می رسد

  

  مسعود و جاسوس گماري 

اعیان و رجال و ساالران لشکر  موضوعی که در باب کارهاي سلطان مسعود باید گفت آن است که وي با انتخاب شیوة توطئه علیه
و بر انداختن ایشان و مصادره اموال آنان و گماردن جاسوسان بر سر این رجال و شمردن انفاس ایشان و نیز توقیف بزرگان باعث شده 

مسعود بود که محیطی از عدم اعتماد در دربار و اطراف خود بوجود آورد و اصوالً دست و دل کسی بکار نمی رفت زیرا در دربار 
مقاله سیماي مسعود در تاریخ . (توطئه و دوروئی و پنهان کاري ، مکر وپیمان شکنی و امثال آن جانشین صراحت و راستی شده بود 

  ) بیهقی ، جالل متینی 

نو  کشمکش و کینه آشکار و پنهانی بین پدریان و پسریان که«: استاد محمد علی اسالمی ندوشن در مقاله جهان بینی بیهقی آورده 
مرج و بی  نا ایمنی و هرج و خاستگان خوانده می شدند  در دربار مسعود کانون توطئه و تحریک و جاسوسی را بنا نهاد که نتیجه آن
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یک چنین دستگاهی ناگزیر است که از همان آغاز ، اساس کار را بر « :و در قسمت دیگري از همین مقاله بیان شده » اعتمادي ست 
با آنکه خود مسعود بنا به معرفی بیهقی مرد بد نفس و نا بکاري نیست جریان امور بدانگونه است که به سوي » . تزویر و تقلب بگذارد

و در طی نه سال حکومت که در تاریخ بیهقی به شرح بیان شده اکثر نزدیکان و کارگزارانش به دستور . بدي و شقاوت رانده می شود 
  .کشته می شوند یا محبوس و مغضوب او یا 

افرادي را وامدار  _محمود _از اقدامات استراتژیک سنجیده سلطان مسعود در دوران ولی عهدي این بود که در بین خاصان پدرش
مسعود از اصول و مبانی . و وابسته خود کرده بود تا هر آنچه را که به مسعود مربوط می شود سریعاً و مخفیانه به او گزارش نمایند 

، از جمله اینکه جاسوس باید به هدف مورد نظر دسترسی کامل داشته باشد و در کسب خبر دقت ویژه و  جاسوسی اطالع کافی داشت
لذا نوشتگین خادم را به عنوان جاسوس تعیین ) 44بهشتی ،اخالق اطالعاتی ،ص. (در ارسال آن سرعت فوق العاده اي از خودنشان دهد 
  .ود را درباره مسعود جمع آوري نماید و در اسرع وقت براي او بفرستد می کند تا نظرات و اقدامات و دیگر امور سلطان محم

جریانات  از پیامدها و نتایج اقدامات هوشمندانه مسعود در جاسوس گماري در اماکن خاص دربار پدرش ، این بود که از تمامی
وقتی سلطان محموددر . رنوشت ساز بود دربار و حتی از سرّي ترین آنها اطالع داشت و بعضی از آن اطالعات براي او حیاتی و س

و » است  مسعود عاق فرزندم«ماههاي پایانی حکومت خود به دالیل متعددي به اعیان دولت و مقدمان لشکر ملطفه هاي خرد نوشت که 
اري از همان امیر محمد را به جانشینی خود برگزیده ، بونصر مشکان که از گماشتگان مسعود در حساس ترین نقطه دربار بود ، مقد

 ملطفه ها را مستنداً براي مسعود فرستاد و رکابدار هم ، با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی ، آنها را در نمد زین اسب و در موم می پیچید
گوید  نکته قابل توجه اینکه وقتی مسعود ملطفه ها را می بیند و بعضی از آنها را می خواند می. و بعد از هشت ماه به مسعود می رساند 

و این یاد آور این نکته مهم جاسوسی و امنیتی و از اصول اساسی خبر » .به من از بغالن نوشته بودند که مضمون این ملطفه ها چیست« :
. گیري است که باید از منابع مختلف و از کانالهاي متفاوتی خبر را کسب کرد تا احتمال خطا و اشتباه و کذب در آن به حداقل برسد 

چرا که در . آن درایت ویژه و کیاست ذاتی خود ، عالوه بر بونصر مشکان خفیه نگاران دیگري هم در دیوان رسایل داشت  مسعود با
دنیاي مرموز و پیچیده جاسوسی نباید چشم و گوش بسته و بصورت محدود به عوامل خبر رسان اعتماد کرد و براي اطمینان کامل از 

  . ادي کامالّ سرّي بر جاسوسان است که مسعود دقیقاً و عالمانه به این امر پرداخت کارهاي آنها بهترین راه گماردن افر

  

  نام صاحبان اشراف

اشاره می     در تاریخ بیهقی در بسیاري از جاها نام صاحبان دیوان اشراف به وضوح آورده شده است که در زیر این عنوان بدانها 
  .کنیم 

می کند ،   بونصر مشکان نام این دو نفر را براي دیوان رسالت به سلطان مسعود پیشنهاد» تمی سخن امیر با عبیداهللا و حا« در قضیه 
یک روز چنان افتاد که امیر مثال «) 194خطیب ص. (اما سلطان ، آنها را جاسوسان دوره پیش می داند که بر وي گماشته شده بودند 

دیگر روز بوسهل حمدوي را که از وزارت مغرول گشته بود «)169ص(».ی را داده بود تا جمله مملکت را چهار مرد اختیار کنند ، مشرف
، خلعتی سخت نیکو دادند جهت شغل اشراف مملکت ، چنانکه چهار تن که پیش از این شغل اشراف بدیشان داده بودندشاگردان وي 

  )208ص(».باشند با همه مشرفان درگاه 

  )275ص.(را نام برد که اشراف درگاه به اسم او بود » ی خسرو قاض«می توان  422از مشرفان امیر مسعود در سال 
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  )288ص. (بود » خواجه بونصر خوافی «یکی از مشرفان سلطان ابوشجاع فرخ زاد ، 

پدرش محمود را  التگین ، خازنیناحمد  –که از کار برکنار شده بود  –در مجلد هفتم ، هنگامی که سلطان مسعود به جاي اریارق 
التگین چنین ینهندوستان انتخاب می کند ، خواجه احمد حسن میمندي درباره قاضی شیراز ، جانشین اریارق ، به احمد  به سپهساالري

فرمان او باشند و با عاجزي چون عبداهللا قراتگین  آن مردك شیرازي بنا گوش آگنده چنان خواهد که ساالران را به « :سفارش می کند 
بوالفتح دامغانی را . تا آنجا عامل و مشرف فرستد . بشنید و دانست که مردي با دندان آمد ، بجست  سر و کار داشت ، چون نام اریارق

تورا که . و اریارق را آنچه افتاد ، از آن افتاد که بر راي خود کار می راند . بفرستاد و بوالفرج کرمانی را و هم با اریارق بر نیامدند 
کار می کنی و البته در اعمال و اموال سخن نگویی تا بر تو سخن کس نشنوند ، اما شرط  ساالري باید که به حکم مواصفه و جواب

ساالري را تمامی بجاي آري ، چنانکه آن مردك دست بر رگ تو ننهد و تو را زبون نگیرد و ابولقاسم بوالحکم که صاحب برید و 
و در ادامه به احمد ) 418خطیب ص. (نی و دیوانی می رسد معتمد است ، آنچه رود خود به وقت خویش انها می کند و مثالهاي سلطا

جاسوسان و مشرفان داري که این از مهمات است که «می فرستم        التگین توصیه می کند که باید بر این گروهی که به همراهی تو ین
ست با تو یکی کند و آنچه واجب است به البته تأخیر بر ندارد و ابولقاسم بوالحکیم در این باب آیتی ست ، سوي او نوشته آید تا د

  )419ص(» . تمامی آن بجاي آرد 

مشرفی غالمان سرایی به رسم او «در میان نام مشرفان ، نام مظفر ، پسر مهتر بوالقاسم علی نوکی ، صاحب برید غزنین آمده است که 
با وي بگفتندي تا وي نکت آن  مان رازي داشتی، بود سخت پوشیده ، چنانکه حوائج کشان و ثاق ها نزدیک وي آمدندي و هر چه غال

بوالقاسم در این سرّ اعتمادي سخت تمام بود و ] پسر [روشن نبشتی و عرضه کردي از دست خویش بی واسطه ، و امیرمحمود را بر 
بیهقی میل به گربزي  پسر دیگر بوالقاسم علی نوکی به نام بوبکر که به قول) 421ص(» .دیدم که چند بار مظهر صلت هاي گران یافت 

  )421ص. (اشتغال داشته است ) قلعه یی در هند(به شغل اشراف ناحیت گیري  ق.ه451داشت نیز تا سال 

  ) 475ص. (بوسهل حمدوي صاحب دیوان اشراف بود  ق.ه 423در سال 

این مردي بود از «: می گوید از کسانیکه نامشان را در میان مشرفان می توان یافت ، بونصر صینی ست بیهقی در وصف او اینگونه
و پدرش امیر محمود را رضی اهللا عنه ، مودبی کرده بود بگاه کودکی قرآن را  .دهاه الرجال با فضلی نه بسیار و نه عشوه و زرق با وي

کار این شغل  به آخر روزگار امیرمحمود اشراف درگاه بدو مفوض شد و سینی شغل را قاعده یی قوي نهاد و امیرمسعود به ابتداي«.»...
بر وي بداشت و از تبسط و تسحب او دل بر وي گران کرد و شغل به بوسعید مشرف داد وصینی را زعامت طالقان و مرو 

  ) 713-714ص.خطیب(».فرمود

  

  موارد فرعی

کردن این غیر از موارد یاد شده در تاریخ بیهقی، گاه مواردي نیز دیده شده که مربوط بحث مورد نظر است اینک براي تکمیل 
  مقاله به ذکر چند نمونه می پردازیم

 ست و ترس جاسوسان از اواحشمت کسی که مورد جاسوسی -1

در حکایت فضل برمکی ویحیی، علی عیسی را که مردي ستمکار بود به خراسان فرستاد و علی شروع به گرفتن مال هاي به افراط  
هر کس که از علی تظلم «:رشید گفت ادادخواهی خود را به رشید رساند، ام کرد، وقتی منهیان آن خبر را به یحیی رساندند، او براي
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یحیی خود را به هارون الرشید می رساند ) 642.خطیب(» .وي یحیی و همه مردمان خاموش شدند. کند، آن کس را نزدیک وي فرستد
نهیان را زهره نیست که آنچه رود باز نمایند که م« :و درباره رفتار علی عیسی و ظلم و ستم هاي او با خلیفه صحبت می کند و می گوید

 )645.خطیب(» .وتن را که من بنده پوشیده گماشته بودم، بکشتد

 زندانها ر تاکید ایرانیان باستان بر مشرف گماشتن حتی د-2

ه زندانی در حکایت زندانی شدن بزرگمهر آمده است که چون خسرو انوشیروان بزرگمهر را بخاطر برگشتن از آیین پدرانش ب
مشرفان «و لباس ضخیم و خشن از پشم بر او پوشاندند، آنگاه  تاریک چون گوي محبوس کرد و پاي او را به زنجیرهاي آهنی بستند

  ».فاس وي می شمردند و بدو می رساندندنگماشت که ا

     .جاسوس گماشتن بر زیرجنازه برمکیان براي شناختن دشمنان خلیفه)3

  

  نتیجه

ره شد، هر حکومتی به ناچار و براي نگاه داشتن مصالح مملکت مورد حمایت خود ناچار است از افرادي براي همان طور که اشا
تاریخ . سرو سامان یابد     بازگو کردن حقایقی که از طرف زیر دستان یا کشورهاي همسایه مخفی می مانند استفاده کند تا کار ملک

از این بحث چنین . وقایع به مسائل جاسوسی نیز اشاره کرده که مورد بحث ما نیز بودبیهقی مانند دیگر آثار تاریخی در ضمن بیان 
هیچ کس حتی به نزدیکترین افراد و خانواده خودش هم اعتماد ندارد و از طریق به  میتوان نتیجه گرفت که در دستگاه حکومتی حاکم

اس که گاهی غالم، سوار،قاصد، وزیر، کفشگر ،سیاح، حاجب دیوان اشراف و نماینده مخصوص آن در هر ناحیه و توسط ماموران ناشن
  .می پردازد ،به کسب خبر و اطالعات الزم براي اداره حکومتش و هر کس دیگر

بیهقی گاهی آشکارا شغل مشرفی را شغلی با عاقبت وخیم می داند البته همان طور که از سراسر این تاریخ بر می آید،کسانی که در 
اند همیشه بد عاقبت و نافرجام شده اند، براي حسن ختام به این گفته ابوالفضل بیهقی درباره سعیدصراف قناعت دربار خیانت کرده 

والحق نه زیبا بود در کار، اما یک چیز خطا کرد که او را » شد و لکلّ قوم یوم خداي غازي به آسماندو سعید صراف ک«:میکنیم
شد به خلعتی و ساخت زر که یافت، این مشرفی بکرد و خداوندش دردلو شد و او نیز  بفریفتند تا بر خداوندش مشرف باشد و فریفته

واز پس سپاه ساالر غازي، سعید در آسیاي روزگار بگشت و خاست و افتاد و بر شغل بودو . وچاکر پیشه را پیرایه بزرگتر راستی ست
  )52ص.خطیب(».نبود تا بعدالعزّوالرفعه صار حارس الرجله
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  منابع 

 اب الملوك ، عبدالملک بن محمد ثعالبیآد 

 ا یران در زمان ساسانیان ، آرتور کریستین سن، ترجمه رشید یاسمی ،تهران 

 29-30ابصار شماره 

 بهشتی -اخالق اطالعاتی 

 طهوري اصالحات دیوانی دورة غزنوي و سلجوقی، حسن انوري، انتشارات

 حمد زکی باشا ،قاهره التاج فی اخالق الملوك ، عمروبن بحر جاحظ ، چاپ ا 

  تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، انتشارات مهتاب
  تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، تصحیح دکتر علی اکبر فیاض، دانشگاه ادبیات دانشگاه مشهد

 تاریخ دیالمه و غزنویان ، عباس پرویز ، انتشارات علمی  

 ن علی بنداري اصفهانی ، ترجمه محمدحسین جلیلی ،بنیاد فرهنگ ایران تاریخ سلسله سلجوقی ،فتح ب

  1384تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از ظهور اسالم تا پایان سامانیان ، عباس قدیانی ، تهران ، فرهنگ مکتوب 

  1366تاریخنامه طبري ، محمدبن محمد بلعمی ،تهران  

  1318/1901براون ،لیدن  تذکره الشعراء ، دولتشاه سمرقندي ،چاپ ادوارد 

 يماکس پر -حکومت و جاسوسی 

  1964دستور الکاتب فی تعیین المراتب ، محمد بن هنوشاه نخجوانی ،مسکو  

 روضه االنوار عباسی ، محمد مؤمن سبزواري ،چاپ اسملعیل چنگیزي اردهایی ،تهران 

 سامانیان و غزنویان، محمدرضا ناجی

  1340نظام الملک طوسی، تهران خواجه ) سیاستنامه ( سیرالملوك 

 صبح االعشی ، ابوالعباس احمد قلقشندي ، قاهره 

  1285عجائب المقدور فی اخبار تیمور ،ابن عربشاه ،قاهره

 فتوح الشام ، محمد بن عمر واقدي  

  1364قابوسنامه ، کیکاوس بن اسکندر عنصر المعالی،غالمحسین یوسفی ،تهران  

 دهخدالغت نامه دهخدا، علی اکبر 

 مجمل فصیحی ، فصیح الدین بن جالل الدین خوافی  

 المستصرف فی کل فن مستظرف ، محمد بن احمد آبشیهی ،چاپ مفید محمد قمیحه ، بیروت 

 مقاله جهان بینی بیهقی ، محمد علی اسالمی ندوشن  

 جالل میتنی-مقاله سیماي مسعود در تاریخ بیهقی

  1354وي ، تهران ، خوارزمی نامه تنسر به گشنسب ، چاپ مجتبی مین 

 22نشریه هادي شماره 

  1338وزارت در عهد سالطین بزرگ سلجوقی ، عباس اقبال ، به کوشش محمدتقی دانش پژوه و یحیی ذکاء ،تهران  

 یادنامه ابوالفضل بیهقی، جعفر یاحقی، انتشارات دانشگاه مشهد
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  منش نوشتار در شعر نو
  

  1ناهید طهرانی ثابت

 : چکیده

سوسور . ي مفاهیمی است که سوسور از مفهوم نشانه ارائه نموده، اما در سطح آن باقی نمانده است شناسی، امروزه دنباله دانش نشانه
. استه صورت بندي یلمزلف از آن جمل. پردازان بعدي مادیت نشانه را احیا نمودند که نظریه دانست در حالی نشانه را امري ذهنی می

کند  گرفتن از یلمزلف، مفهوم داللت صریح و داللت ضمنی را مطرح میه بارت با اید. است داللت گردیت نشانه خود بر این اساس ما
روند؛  در این صورت هر یک از مختصات متن، نشانه به شمار می. شود و نشانه به هر چیزي که بر چیز دیگري داللت کند، اطالق می

هاي  این مقاله با توجه به مفاهیم و یافته. شوندب هاي ضمنی مختلفی را سب توانند داللت و می اند لحن، نوشتار و نوع قلم هر یک نشانه
پردازد و  دانش نشانه شناسی به بررسی وجه شمایلی نوشتار در شعر نو که مبتنی بر شباهت میان صورت نوشتاري و معنی آن است، می

  .کند هاي ادبی بررسی می آن را به عنوانی یک از آرایه

  

  

  . نشانه شناسی، داللت صریح و ضمنی، وجه شمایلی نشانه، نوشتار، شعر نو، فنون بدیعی: هاکلید واژه

                                                        
  ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرسو دانشجوي دکتري زبان   ١
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  مقدمه

: 1346زاهدي،(معنوي  -اند، اما برخی فنون لفظی صنایع بدیعی در سنت مطالعات بالغی عموماً به انواع لفظی و معنوي تقسیم شده
؛ شاید به این دلیل که معتقد بودند، حسن فنون معنوي چنین نیست که در )371: 1376ندرانی،ماز(اند  و خطی را نیز بدان افزوده) 293

همه جا تنها مقصور در معانی باشد و اثري در الفاظ نبخشد و یا گمان رود که صنایع لفظی به هیچ وجه اثري در تحسین معانی ندارند؛ 
ها نیز  و مانند آن 1النقاط صنایعی مانند رقطا، خیفا، فوق) 226و  1371:225همایی،(بلکه ممکن است اثر این دو به یکدیگر سرایت کند 

ي نوشتاري زبان را نشان  اند، اما توجه قدما به جنبه اند اگر چه در ظاهر از سر تفنن و بیکاري حاصل شده که از جمله فنون خطی
امروزه نوشتار از منظر دانش نشانه شناسی بخشی . را ایجاد کندتواند ابداعاتی  اند که صورت نوشتاري می دهند و بیانگر این واقعیت می

واند وجه شمایلی یافته و به تصویري نمودن ت است و گاه می داللت گراز مادیت نشانه است که به اعتقاد نشانه شناسان متأخر خود 
  .ضوع ابتدا الزم است به مفاهیم زیر اشاره شودبراي پرداختن به مو. کند هایی از شعر نو این مطلب را تأیید می نمونه. مفهوم کمک کند

  

 مفهوم نشانه 

ها در  لمی که به بررسی زندگی نشانهع« ي شناسی سخن گفت و آن را به مثابه سوسور نزدیک به صد سال پیش از دانشی به نام نشانه
انی نه یک شئ را به یک نام، بلکه یک مفهوم ي زب از نظر او نشانه). 24: 1378سوسور، (بینی نمود  پیش »دپرداز دل زندگی اجتماعی می

ي فیزیکی داشته باشد، بلکه اثر ذهنی  تصور صوتی، آوایی مادي نیست که جنبه. دهد پیوند می) دال(را به یک تصور صوتی ) مدلول(
و زبان، با خود  ها لبتوانیم بدون حرکت دادن  به همین دلیل ما می. ي روانی دارد آواست که با حواس دریافت شده است و مشخصه

ي  ؛ بر این اساس نشانه براي سوسور تصویري ذهنی و غیرمادي است؛ زیرا اگر نشانه)96: همان(م حرف بزنیم و در ذهن شعري بخوانی
. به اعتقاد او زبان یک صورت است نه یک جوهر. دهد دست میز زبانی توجه را به مادیت خود جلب کند، شفافیت ارتباطی خود را ا

ها را به صورت  تواند آن توان قابل لمس نمود؛ نوشتار می هاي زبانی را نیز می میلی در یک مورد پذیرفت که نشانه کمال بیوي با 
چه با رنگ مشکی بنویسیم و چه سفید، چه . آورد اشکال قراردادي تثبیت کند، اما منش نوشتن در معنا، تغییري به وجود نمی

  ).84و  83: 1387چندلر، (د کن فرقی نمیسازي  کاري کنیم و چه برجسته کنده

  

 مادیت نشانه

آنان مایلند تصدیق کنند که مادیت نشانه خود . اند اند، مادیت نشانه را احیا کرده پردازانی که الگوي سوسور را پذیرفته بیشتر نظریه
توسط ژاك دریدا  1967بود، در ي زبانی  ي خودداري سوسور از پذیرش ماهیت مادي نشانه آوامحوري که نتیجه. است داللت گر

نوشتار به لحاظ . ي سوسور حمله کرد او به برتري گفتار بر نوشتار در نظریه. پرداز پساساختگراي فرانسه، مورد چالش قرار گرفت نظریه
ا تأکید بر این او ب. حالی که دریدا معتقد است ویژگی خاص کلمات بعد مادي آنهاستر د. سنتی از اهمیتی ثانوي برخوردار بوده است

ي زبانی بودند، تأثیر گذاشته  ي نشانه پردازان که در جستجوي مادیت دوباره که کلمات و متون شئ هستند، بر دیدگاه بعضی نظریه

                                                        
  .رقطا آن است که کلمات شعر به نحوي باشند که یک حرف منقوط و حرف بعدي غیر منقوط باشد 1

  .خیفا آن است که یک کلمه تماما منقوط و یک کلمه تماما بدون نقطه باشد
 )88: 1386شمیسا، (هاي کالم در فوق قرار گیرد یا همه در تحت باشدفوق النقاط و تحت النقاط آن است که همه ي نقطه 
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گوید در آثار ادبیات کالسیک همیشه فرض بر این  او می. روالن بارت نیز به بازسازي نقش دال در عمل نوشتن توجه کرده است. است
رسد در حالی که براي او، نوشتن، کار با  نویسنده از مدلول به دال، از محتوا به صورت، از ایده به متن و از احساس به بیان میاست که 

ها همیشه در یک  شانهن«: گوید هاي مدرن در آمریکاي شمالی نیز می بولتر استاد رسانه. هاست کردن مدلولا ها و به حال خود ره دال
اي دیگر انتقال داد، اما هرگز  توان کم یا بیش به رسانه ها را می هاي یک رسانه هستند آن ها وابسته به ویژگی آنرسانه لنگر دارند، 

گونترکرس و تئوون لوون نیز عقیده دارند که صورت مادي متن همیشه معنادار » .اي بدون رسانه وجود ندارد چیزي به عنوان نشانه
  ).85-89: همان(باط در موقعیت رودررو متفاوت است یک ارتباط با فکس قطعاً از ارت. است

  تقابل جوهر و صورت 

هیچ محتوایی بدون صورت و : یلمزلف معتقد است. تقابل جوهر و صورت در زبانشناسی جدید پس ازیلمزلف تغییر کرده است
ها،  ي فیزیکی رسانه؛ مثل عکس ماده( جوهر بیانی: در چارچوب یلمزلف چهار مقوله وجود دارد. هیچ صورتی بدون محتوا وجود ندارد

 ، جوهر محتوایی)ها زبان، ساختارهاي نحوي، فنون و روش( ، شکل بیانی)هاي چاپ شده روي کاغذ اصوات ضبط شده، نوشته
این ). 48: 1380گیرو، () ساختار معنایی ساختار موضوعی( و شکل محتوایی) محتواي بشري، جهان متنی، موضوعات، ژانرها(

ي داللتی اختصاص  طبق ابعاد متفاوتشان تحلیل کنیم و به هرکدام از آن ابعاد، وجوه بالقوهر دهد که متون را ب ما اجازه می چارچوب به
اي میان یک  ؛ در واقع نشانه نه تنها واجد رابطه)90:مانه چندلر،(بخشی به ساختمان نشانه خواهد شد  همچنین باعث وسعت. دهیم

ي  ساحت عمل نشانه. اي بیرون از خود نیز هست هاي نشانه اي میان خود و نظام است، بلکه واجد رابطه جوهر مادي و یک مفهوم ذهنی
ي تصریحی است، اما یلمزلف معتقد است که نشانه ساحت دیگري نیز دارد که در آن اطالعاتی از بیرون نشانه وارد،  سوسوري، اشاره

  ).1380:49کابلی،(شود  بندي و در آن ادغام می سازمان

  

 داللت صریح و داللت ضمنی

او معتقد است که الگوي سوسور صرفاً . کند ها ارائه می هاي یلمزلف، طرح خود را در مورد نشانه بارت با ایده گرفتن از اندیشه
مایز میان ت. اش، معانی ضمنی نیز داشته باشد اللفظی که هر واژه ممکن است عالوه بر معناي تحت درحالی. گر معناي صریح است توجیه

توان یافت و داللت ضمنی  ها می نامه معناي مستقیم همان است که معموالً در لغت. داللت مستقیم و داللت ضمنی در سطح مدلول است
بیشتر . رود و به طبقه، سن، جنسیت و نژاد تفسیرگر بستگی دارد فرهنگی و شخصی نشانه به کار می –براي ارجاع به معناهاي اجتماعی 

توان مرز قاطعی  ولوشینیوف اصرار داشت که نمی. تواند صرفاً داللت مستقیم داشته باشد اي نمی اسان عقیده دارند که هیچ نشانهشن نشانه
معناي . شناسان معاصر هر دو داللت شامل به کارگیري واژگان هستند نظر اکثر نشانهر د. میان داللت مستقیم و داللت ضمنی ایجاد کرد

ي کاملی  توان مجموعه ید براي تمام اعضاي یک فرهنگ مورد توافق باشد، اما براي معناهاي ضمنی هرگز نمیمستقیم یک نشانه با
تغییر سبک یا لحن نیز به . اي دست یافت هاي ضمنی تازه توان به داللت بنابراین با تغییر شکل دال و حفظ مدلول می. آوري کرد جمع

هاي ضمنی  انتخاب کلمات اغلب شامل داللت. شود یک قلم متفاوت براي متنی استفاده میمثل وقتی که از . انجامد اي می چنین نتیجه
هایی که با یک دال حاضر ارتباط  دال. این داللت، صرفاً در بعد جانشینی نیست. هاي ضمنی هستند ي داللت مجازها هم زاینده. است

اللت د .ي یک محور همنشینی نیز هستند دهنده تشکیل ها آنن بنابرای. هاي ضمنی هستند دارند خود عاملی کلیدي در تولید داللت
انواع داللت نه فقط موضوعی براي تنوعات . نشین هستند هاي دیگري است که در متن با آن هم ضمنی یک دال تا حدي وابسته به دال

  ).214-211:چندلر، همان(د کنن ها در طول زمان تغییر می آن. اجتماعی و فرهنگی است، بلکه موضوع عوامل تاریخی نیز هست
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  پیرس و انواع نشانه

دان آمریکایی، به تدوین الگوي خود از نشانه  با سوسور و مستقل از او، جان سندرس پیرس، فیلسوف پراگماتیست و منطق زمان هم
اي  این دو جنبه رابطه. کرد سوسور بر کارکرد اجتماعی نشانه و پیرس بر کارکرد منطقی آن تأکید می. پردازد بندي انواع آن می و طبقه

شناسی،  شناسی است؛ به عبارت دیگر نشانه معناي عام خود همان نشانهر پیرس معتقد بود منطق د. دوسویه و تنگاتنگ با یکدیگر دارند
برخالف  او). 15: مانه گیرو،(هاي زبانی است، تفاوت دارد  ي معناي دال ی مصطلح که مطالعهشناس یمعنی عام است و با شناس یمعن

: این الگو از سه جزء. کند وجهی را ارائه می معرفی کرده بود، الگویی سه »هي خودبسند دوگانه«سوسور که نشانه را به صورت یک 
چیزي که نشانه به آن (، موضوع یا ابژه )گیرد مانند نور قرمز چراغ راهنمایی و رانندگی شکلی که نشانه به خود می(بازنمون یا نمود 

شود مانند این فکرکه وجود  معنایی که از نشانه حاصل می(ر و تفسی) دهد مانند توقف وسایل نقلیه در مواجهه با چراغ قرمز ارجاع می
مفهوم فرایند نشانگی . نام دارد» شانگین«د تعامل این سه جزء نزد پیرس فراین. تشکیل شده است) ي ایستادن است دهنده چراغ قرمز نشان

اساس الگوي پیرس، ر ب. شود کند؛ زیرا معناي یک نشانه محتواي آن نیست بلکه از تفسیر آن حاصل می ی میوجود تفسیرگر را الزام
شود، موضوع یا ابژه آن است که نشانه  بازنمون یا نمود چیزي است که از جهتی یا در موقعیتی خاص، براي کسی جایگزین چیزي می

ي رویارویی با یک نشانه است و  شود که خود نتیجه ي ذهنی تصور می یک نشانه گیرد و تفسیر یا تعبیر، همچون به جاي آن قرار می
. ها را به همراه آورد تداعیز اي ا نهایت این امر ادامه یابد و زنجیره تا بیو تواند در مقام یک نشانه یا بازنمون دیگر عمل کند  می

  ).63 -60: چندلر، همان( .کند یاد می» نشانگی نامحدود«امبرتواکو از این ویژگی با عنوان 

در آن قراردادي و آموختنی است؛  1ي میان بازنمون و موضوع که رابطه(ن ي نمادی در الگوي پیرس سه نوع نشانه وجود دارد؛ نشانه
ن بازنمون ي میا رابطه(اي  ي نمایه ، نشانه)یۀ شباهت است؛ مانندعکسبر پارابطه میان بازنمون و موضوع (ي شمایلی  ، نشانه)مثل واژگان

ي دال و مدلول، یا همان بازنمون و موضوع، در این  میزان قراردادي بودن رابطه). آتشو و موضوع علّی و یا استنتاجی است؛ مانند دود 
  ).68-66: همان(یابد  افزایش می ها آنسه نوع نشانه، به ترتیب کاهش یافته و در عوض میزان انگیختگی 

  

  برجسته سازي در شعر

ي آن برقراري ارتباط است، معطوف بوده و به همین دلیل او نشانه را غیر  ور از نشانه بیشتر به زبان روزمره که وظیفهتعریف سوس
داند و از آن با  شناختی است می اي زبان هاي زبان که در حقیقت مسأله از این رو یاکوبسن زبان ادب را یکی از نقش. دانست مادي می

که ادبیات را به عنوان یک ...) ، گرماس، بارت، تودوروف(کند؛ برخالف برخی دیگر از ساختگرایان  عنوان نقش شعري زبان یاد می
متن، ابتدا به  تیادبهاي روسی نیز در پی یافتن عوامل  فرمالیست). 96: 1384سجودي، (کنند  ی مستقل بررسی مینشانه شناختنظام 

ي اشیاست و نه  ي هنر دیدن دوباره ي مهم دست یافتند که وظیفه اند و به این نکته هاي زبان شاعرانه و زبان روزمره توجه نموده تفاوت
رود که در اثر آن مفاهیم آشنا در صورتی  ویژگی مهم آثار ادبی به شمار می» زدایی آشنایی«ها؛ بر این اساس، اصل مهم  بازشناسی آن

). 60: 1380اشکلوفسکی، (ت سکی شعر را رستاخیز کلمات خوانده اساشکلوف. کند شود و تولید زیبایی می دیگرگون و ناآشنا ارائه می
ي  جایی الفاظ یا در حوزه گفت و اگر اندك تغییري در جابه توان ینمشناسی نیز یک معنی را جز به یک شکل  از نظر علماي سبک

بنابراین ). 1381:240شفیعی، (د و نخواهد بو مترادفات و شبه مترادفات در جمله ایجاد شود، این معنی، دیگر آن معنی مورد نظر ما نبوده
                                                        

 دال و مدلول به تعبیر سوسور1
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هاي ادبی و فنون  ي آرایه تواند نقشی در تولید زیبایی و معانی ضمنی داشته و از جمله زدایی و تغییر زیباشناسانه می هر نوع آشنایی
  .بدیعی باشد که منش نوشتار از آن جمله است

  

  منش نوشتار در شعر نو

ها  ها سبب گردید تا آن کوتاه و بلند شدن مصرع. به وجود آورد خود را در نوشتار آن منعکس نمودتغییراتی که نیما در وزن شعر 
دارند نیز مشاهده  هاي مساوي نوشتار در اشعاري که وزن عروضی و مصرع این طرز. در سطور متوالی نوشته شوند و بیت از میان برود

هاي متوالی نوشته است؛ به عنوان مثال  اش و برخی دیگر را به صورت مصرع ینیما برخی از این نوع اشعار را در قالب سنت. شود می
دقیقا  »مي سقری لعهق«و » ي گل مفسده«، »ل نازدارگ«هاي متوالی و بند بند، اما  به شکل مصرع» دانیال«و » ي رنگ پریده قصه«هاي  مثنوي

ین طرز نوشتار صرف نظر از این که نیت مؤلف چه بوده است، این ا). 251، 19،336،95،97: 1384نیما، (د ان به شیوه سنتی نوشته شده
اند، اما با  موارد مذکور از نظر قالب شعري همگی مثنوي. کند که باید دلیلی براي آن وجود داشته باشد موضوع را به ذهن متبادر می
این طرز نوشتار در شعر . موضوع وجود داردها به  هایی در نوع نگاه آن توان دریافت که تفاوت ها می نگاهی گذرا به مضامین آن

ها را مانند  یی دارد که آنها غزلبه عنوان مثال مهدي سهیلی . یابد اند، ادامه می هاي سنتی شعر سروده شاعران پس از نیما نیز که در قالب
ژگان و به ویژه کلمات متضاد را در بیت نویسد و به تناسب موضوع برخی از وا شعر نو در سطرهاي متوالی و البته با فاصله میان ابیات می

  :کشد نماید و نوعی تقابل در بخش دیداري را به تصویر می با حروف سیاه برجسته می

  ي شادي به دنیا اندکیست لحظه

  ماتم و دردش صد و شادي یکیست

  

  شادي دنیا عرض غم جوهر است

  شادمانی دایه انده مادر است

  

  اي چون رود مادر بر همسایه

  اي کودك به دست دایهبسپرد 

  

  تا که کودك دور از مادر شود 

  از بلور اشک چشمش تر شود
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  وه چه خوش گفت این سخن در مثنوي

  آرا مولوي اوستاد معنی

  

  این وطن مصر و عراق و شام نیست

  )263-259، 1360سهیلی،(. این وطن شهریست کو را نام نیست

  

  ). 1382منزوي، : رك(د نویس میهایش را در سطرهاي متوالی ل حسین منزوي نیز غز

بیشتر و  ریتأثها در شعر نو پس از نیما، گاه با محتواي اشعار متناسب است و شاعر از این امکان براي تأکید و  ي نوشتن مصرع نحوه
  : شوند ها از ابتداي سطر نوشته نمی ي مصرع همه. دیجو یمجلب توجه خواننده بر برخی از کلمات سود 

  روي گویی که می

  با رود

 –رود بزرگ 

  از دره  
  گویی رها هستی 

  با آبشاران کوچک 

  در شب

  اي و تکیه داده 

  ها با صخره 

  به بالش غرور

  اي با آتش و رفته 

  ) 62 :1382منزوي،(تا اوج 

  :برند و برخی، از عالئم نگارشی براي بیان بهتر مقصود خود بهره می

  ي شاد  کودك قلب من این قصه

  :از لبان تو شنید
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  ندگی رویا نیستز«

  ندگی زیبایی استز«

  توان، می«

  ر درختی تهی از بار، زدن پیونديب«

  )95و  94: 1386مصدق،(ي خشک و تهی بذري ریخت  توان در دل این مزرعه یم«

» لدب«شود که شاعر در تمام دفتر شعرش، برخی از اشعار را که اغلب کوتاه است به صورت پررنگ و به اصطالح به صورت  گاه می
  :اي است نویسد که این خود نشانه می

  گیرم که آب رفته به جوي آید

  با آبروي رفته

  )97: 1386مصدق،(؟ چه باید کرد

چرا که . یابد شود، میزان انگیختگی در آن افزایش و وجه شمایلی می صورت نوشتاري با معناي نوشته شده متشابه میهرگاه 
برخی براي . ي شباهت است یم بندي پیرس از انواع نشانه به آن اشاره کردیم، در آن بر پایهي میان بازنمون و موضوع که در تقس رابطه

  :موارد زیر از این جمله است. جویند بیان مخیل مقصود از این شیوه سود می

در وسط  اند که با عنوان شعر که ستاره است سطرها وسط چین شده) 401 و 400: ) 2(1376شفیعی،(ه در شعر ستاره و نیز حفر
  .اي در زیر پا، متناسبند آسمان و حفره

  :گوید ستاره می

  اي باشم خواهد غریبه دلم می

  ها میان آبی

  

  :آید ستاره می

  خواهد صدا کنم اما هجاي آوازم دلم نمی

  )409: ) 1(1376شفیعی،( 

  ام  یاران ناشناخته

  چون اختران سوخته
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  چندان با خاك تیره فرو ریختند سرد 

  که گفتی

  دیگر

  زمین  

  همیشه   

  )329: 1384شاملو، (د شبی بی ستاره مان

افتادن یاران بر زمین در شکل نوشتاري کلمات که به صورت پلکانی و رو به پایین است به و در این بند فروریختن ستارگان و فر
  .شود ذهن متبادر می

  خسته 

  شکسته و 

  بسته دل   

  من هستم

  من هستم

  )354: همان(من هستم 

ي ستونی استوار و نیرومند است که  کننده و تکرار آن در سطور متوالی و زیر هم، تداعی» هستم«ي  بند فونت پررنگ واژه در این
حضوري خسته، شکسته و دلبسته که به صورت پلکانی رو به پایین نشان داده شده . کشد هستی و حضور او را با قوت به تصویر می

مسند سه (ه در واقع لف و نشري که شاملو در این بیت به کار برد. ی داردخوان هم »صرارا«عر یعنی این تصویر به خوبی با عنوان ش. است
نیز یافته ) مبتنی بر تشابه( ي شمایلی جنبه) قراردادي بودن(ن ، عالوه بر نمادین بود)جمله را از مسندالیه و فعل ربطی جدا کرده است

  .است

  اسبانی 

  ناگاهان به تک 

  ردناك صعبهاي گ گردنهز ا

  با جلگه فرود آمدند     

  ي ایشان  و بر گرده

  مردانی 
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  ها با تیغ  

  )619: همان(برآهیخته   

هاي ناگاهان، تک، گردنه، گردناك، جلگه و گرده، همچنین سطرهاي پلکانی بند با  در واژه» گ«و » ك«ف شکل نوشتاري حرو
  .کند خته تشابه دارد و آن را به خوبی تصویر میمحتواي آن یعنی فرود آمدن سواران از کوه با شمشیرهاي آ

  توانستم  اي کاش می

  خون رگان خود را

  من 

  قطره

  قطره

  قطره

  بگریم 

  )658:همان(د تا باورم کنن

  ).447: 1381پورنامداریان،(د ده زیرِ هم تصویري متناسب با حالت گریستن به دست می» طرهق«در این بند تکرار 

هاي  ها و نیز تقسیم یک مصراع واحد به چند مصرع صورت ي میان آن ها و فاصله تاري مصرعشاملو گاه با کمک شکل نوش
  .کند هاي ضمنی موثرند در متن وارد می ها و تأکیدهایی را که در ایجاد داللت ي شعر و درنگ مختلف، چگونگی دکلمه

  ها به خیابان نظر کنید از پشت شیشه

  ها  از پشت شیشه

  به خیابان نظر کنید

  ها به خیابان ز پشت شیشها

  نظر کنید

  ...ها از پشت شیشه

  ها به خیابان نظر کنید از پشت شیشه

  فرش ببینید خون را به سنگ

  فرش خون را به سنگ
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  ببینید

  خون را 

  )332و  331: همان... (فرش به سنگ

کند؛ با این تفاوت که هر بار بر بخشی  را چندین بار تکرار می» ها به خیابان نظر کنید از پشت شیشه«در این نمونه شاملو مصرع 
تفاوتی شدید مخاطبان نسبت به مسائل و رویدادها اجتماع دارد و با  رسد که نشان از بی می» ... اه از پشت شیشه«کند تا به  تأکید می

  .افزاید کالم خود می ریتأثاي از صنعت اکتفا است بر  که گونه... نگذاشت

  .ین ابداعات را به کار برده استسیاوش کسرایی نیز مواردي از ا

  پهلو شکافته

  سهراب  

  روي خاك  

  )621، 1384کسرایی، ( گداخت یمسوخت،  می

شکافته است به همین سبب، کنار واژه سهراب خالی و سهراب پهل. شوند ها همگی از آغاز سطر شروع نمی در این نمونه مصرع
ي  را باالي واژه» سهراب«ي  شود تا واژه رع بعد نیز از آغاز سطر نوشته نمیهمچنین وي روي خاك افتاده از این رو مص. مانده است

  .قرار دهد» وير«

  من آن دشت

  بد سرگذشتم  

  که یک شب   

  به بیگاه     

  گم کرده      

  آهوي دلجو      

  من آهوي

  رهپوي  

  بی بازگشتم  

  که در خواب بیند   
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  ي  بهارانه     

  دشت گلبو      

  

  ور دستی که فانوس چشمانش افتاده از سومنم اختر د

  )731همان، (و بیند افسوس دیگر نه دشت و نه آه نمی

خود را به دشتی مانند کرده که آهوي دلجویش را از دست داده و بار دیگر به آهویی که دشت  بار کدر این نمونه شاعر ی
ن ناکامی و دوري همیشگی از مراد و محبوب به شکل دو خط این دو تصویر وجود دارد، ایر عالوه بر طرد و عکسی که د. گلبویش را

  . به هم نخواهند رسید، همان گونه که در متن نیز شاعر دیگر نه دشت و نه آهو را نخواهد دید گاه چیهموازي نشان داده شده است که 

  گریز ستیزاي فرصت است ها موجبر 

  ي ماهیخوار و مرغکان چیره

 77  

  7و  

  7و فراوان  

  شار هندسی خویش در انت

  )210: 1382به نقل از راستگو،  462: 1388سرشک، . م(د آرن هجوم می ها موجبر 

  .در این نمونه شکل پرواز پرندگان در آسمان از دور که شبیه عدد هفت است به تصویر کشیده شده است

  رفتم 

  در انتهاي جاده نگاهم بر او افتاد

  او بود 

  از روي نرده

  خم شده  

  روي   

  ر   

  و    
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  )211: 1382به نقل از راستگو،  117: حمید مصدق، تا رهایی(د     

  .ي آن و به شکل پلکانی نموده شده است کردن حروف واژها جریان رود با جد

  با خویشتن نشستن

  در خویشتن

  شگ  
  شک  
  شکست  
  شکستن   
  ).ه نقل از همانب 151همان، ( شکستن   

  .حروف آن نموده شده استشکستن نیز با شکسته شدن 

  میان ما و پرنده

  میان ما و نسیم

  شکست   

  شکست    

  )386: 1377فرخزاد، (ت شکس     

  ).209همان، (د رس نامیده شده که نام مناسبی به نظر می» یما معناییس«» هنر سخن آرایی«این آرایه در کتاب 

  

  نتیجه گیري

مطابق با مفاهیمی . هاي ضمنی نقش دارد تصات آن در ایجاد معانی اضافی و داللتي زبانی اعم از نوشتار و سایر مخ مادیت نشانه
ي میان صورت و معنا  رابطه. کنند هر تغییري در فرم سبب تغییر در معناست ها و به دنبال آن نشانه شناسان متأخر مطرح می که فرمالسیت

توانند در تولید معانی اضافی و ضمنی  فرم و صورت زبان در ارتباطند می بنابراین فنون و ابداعاتی که مستقیما با. اي دوسویه است رابطه
ي کار خود از تمهید یا فرایند به  بستگی دارد به همین دلیل فرمالسیت در ادامه ها آني کارکرد  موثر باشند؛ این موضوع به نحوه
. معنی در سنت مطالعات بالغی نیز مطرح بوده است صورت در ریتأث. زدایی را درونی و مآلوف کنند کارکرد رسیدند تا اصل آشنایی

فنون . صورت در معنی را نشان دهد ریتأثردي نیز وجود دارد که اما موا ،اند به فنون لفظی و معنوي تقسیم شده غالباًاگر چه فنون ادبی 
ي  البته ابداع و نوآوري در زمینهبا این همه . اشاره شده شاهد این مدعاست ها بدانمعنوي و فنون خطی که در کتب بالغی  -لفظی

ها اشاره شده، چندان ظهور و بروزي نداشته است؛  فنونی نوشتاري و خطی در شعر کالسیک جز موارد اندکی که در کتب بالغی به آن
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اتی که در شعر تمادي، تفاوتی نکرده است؛ اما تغییرم يها ها در طول زمان نوشتار شعر کالسیک به دلیل نظم قافیه و تساوي مصرعه نحو
در واقع وجه شمایلی نوشتار . دهد تا از این جنبه نیز در جهت تولید معنا و زیبایی بهره جوید آمده، این امکان را به شاعر می به وجودنو 

جا و سازي در شعر نو به شمار آورد که مثل دیگر صنایع بدیعی در صورتی که به  توان یکی از فنون بدیعی و از انواع برجسته را می
این صنعت بدیعی که . تواند نقش موثري در زیبایی شعر و معانی اضافی و نیز تصویري نمودن معنا داشته باشد درست به کار رود، می

اما . شود ي شاعران دیده نمی ي سبک شناختی دارد و البته در شعر همه اند مانند دیگر فنون بدیعی جنبه ه نامید» معناییا سیم«برخی آن را 
  .آن در معنا مورد قبول معاصران است، در نظر گرفت ریتأثکه » واج آرایی«ان آن را مانند تو می
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293  

  موسیقی حماسی شاهنامه
  

  1طغرل طهماسبی
  2منصور دلیر

  چکیده
که شاید  آنچنان ی برخوردار است،ی هنامه از جایگاه ویژهمانده از شعراي مختلف، شا ر باقیاشعر و در میان آث ات ایران،در میان ادبی
قوم ایرانی  ي ی و شناسنامههاي ملَ ت، حافظ راستین سنَاین اثر .هاي متمادي برابري کند دیگر در طول سده رِنسخ مصو  به تنهایی با تمام

شد و اثري از  تاریخی نابود می حوادث وفانِتما در آبا و اجدادي  مثبت فرهنگ این اثر بزرگ، بسیاري از عناصرِ وجود شاید بی. است
 .ندهاي یک جامعه به شمار هاي فرهنگی و اندیشه ترین ارزش موسیقی و سازهاي آن همواره حامل و ناقل ژرف .ماند ها به جاي نمی آن

 .ردو گذشته پی ب تیزندگی جوامع سنّ ي هت میراث موسیقی بشر و اعتقادها و نحویتوان به اهم با شناخت سازها می

هاي  تی براي بیان سنّی رقص و آواز، وسیله ي هیک ساز همواره در فراخناي تاریخ، عالوه بر ایجاد نواهاي دلنشین و همراهی کنند
ر هایی براي به هیجان آوردن افراد به ویژه جوانان د هاي شفابخشی و نمادین و وسیله ها، و آیین ها، حماسه تلها، م شفاهی، اسطوره

نبرد، همواره نقشی برجسته  ي ههاي مذهبی و غیرمذهبی مانند مراسم بزم و هنگام سازها در آیین. آید هاي نبرد به شمار می صحنه
اساسی  دقیقی که در انگیزندگی شعر نقشِ از نکات چه،. شود موسیقی در شعر فردوسی از عناصر اصلی شعر محسوب می .اند داشته

متقارب که هجاهاي بلند آن کمتر از هجاهاي  وزنِ انتخابِ .ی استیآوا ترکیب کلمات و استفاده از تمهیدات سنِوزن و ح دارد، نوعِ
هاي  عروضی مناسب، فردوسی با به کارگیري قافیه عالوه بر استفاده از وزنِ .کند شاهنامه را چند برابر می حماسیِ کوتاه است، موسیقیِ
ممکن افزایش  انواع جناس، سجع و دیگر صنایع لفظی تأثیر موسیقایی شعر خود را تا حد هاي پنهان و آشکار، محکم و هم حروفی

  .نمایاند ها را دوچندان می کارگیري اصطالحات و الحان موسیقایی آن و با به دهد  می
  
  

  .ادبیات حماسی، شاهنامه، موسیقی  :هاکلید واژه
  

                                                        
ات فارسی کارشناس 1 ارشد زبان و ادبی 
ات فارسی کارشناس 2 ارشد زبان و ادبی 
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مه مقد  
ی و میهنی در میان ایران و ایرانی شورآفرین، و این اثر ملّ. اسی، دیرپا و جاودانه استایرانیان، اثري سترگ، حم ي شاهنامه، نامه

در بزم و رزم گرامی  ها و ها، سوگواري ها، شادي شاهنامه در نزد ایرانیان در نشست. تی سرفراز و پاینده استخاطرات ملّ ي هکنند زنده
  .تداشته شده اس

خان از ابتدا ناگزیر روایات خود را بر اساس پرداخته، مور سرایی می و داستان  خوانی انهاز آنجا که انسان پیش از نوشتن به تر
ت خود را آغاز هاي حماسی، تاریخ ملّ ها به صورت منظومه نهادند و با گردآوري آن می هاي کهن و روایات باستانی بنا افسانه
  .کردند می

حماسی فردوسی  ي منظومه؛ ی ایرانیان را خلق نمودملّ ي ري خود، گنجینههن با احساس ژرفـ سراي بزرگ ایران  حماسهـ فردوسی 
. تی است که هرگز در برابر بیگانگان از نام ایران نگذشتانگیز ملّ ی و تاریخ شگفتروح ملّ ي هایرانیان و بازگوکنند یِمظهر هنر ملّ

ی ایران و حفظ استقالل کشور آغاز و به هاي ملّ استانکردن زبان و د یعنی زنده ،سفردوسی نظم شاهنامه را به خاطر یک هدف مقد
قوم ایرانی را به دنبال    آشوب و فساد، گویی به نیازي بوده است که در آن دورانِ زیادي پاسخ فردوسی تا حد کارِ. پایان رسانید

  ).در مقابل بیدادگري ترکان و اعراب ینی ایرازنده نگهداشتن روح ملّ( .هاي بیدارگرانه چون ابومسلم و مازیار و بابک کشانید نهضت
تی است با قهرمانانی چون رستم که ملّ هاي شریف بلکه در حقیقت وصف روح بلند و توانمندي ،شاهنامه فقط وصف شاهان نیست

  .یابد ی میپرستی در وجود او تجلّ دوستی و میهن ایرانیان اصیل چون پاکدلی، انسان ي صفات عالیه
یکی . رود ها نیز به عنوان مرجعی ماندگار و معتبر به کار می در سایر زمینه ،اتست ارزشمند که عالوه بر ادبیی ای شاهنامه مجموعه  

 کاملِ حاکی از آشناییِ ،کند تاریخی ایران به ما منتقل می دورانِ العاتی که شاهنامه از آالت موسیقیِاطّ. ها موسیقی است از این زمینه
فردوسی آن چنان با مهارت و استادي به . خود است خاص مکانی و زمانیِ تاز هر ساز ایرانی در موقعی فردوسی به موسیقی و استفاده

دانسته که کدام ساز باید در کدام مراسم استفاده  ها و بزم و رزم پرداخته که گویی خوب می ها و سوگواري توصیف موسیقی در جشن
  .تساسانیان اسحکومت ی از ابتداي حیات ایرانیان تا پایان شاهنامه معتبرترین مرجع براي بررسی موسیق. شود
و  اند، هاي پیوند موسیقی با کالم دانسته را نخستین نمونه »نواهاي خسروانی« یا »اتخسروانی« عموماً نویسان، قان و تذکرهمحقّ«

  ).98، ص1367ملّاح، ( .»اند نام برده سی لحن باربد این آثار را گروهی نیز مشهورترینِ
همچنین  ،یابند تشبیه و استعاره چندان کاربرد موسیقایی نمی ؛رپیچ و خم کاري نداردپ فردوسی به صنایعِ ،ادبی ي در حوزه

فردوسی در شاهنامه است ي ی مورد عالقهی ولی اغراق و کنایه، تنها بازي آرایه؛ )تشخیص(بخشی تشخصی. 

  ).81، ص1شاهنامه، ج(  ش نیلپراکنده بر تازي اسپان    لـره سیه کرده و روي پیـتبی
ـوِ بوق و ناي   ).667، ص3شاهنامه، ج(  دراي خروشیدنِ کوس و هندي   بـرآمد دگـر ره غَ

  :دارد رزم را القا می زیردر بیت  »س« و »ش«: کند آفرینی حروف جلوه می آرایی و نغمه موسیقی درونی در واجهمچنین 
ـرشد آوايِ کوس از ایـران سپــه بـ    ــرد ـه شد هــوا آبنُــوس زِ گَ سپـ  
  چو شب کرد گیتی نهان گشت ماه    خـــروش ســواران و گــرد سپـاه

با ، »نعولُفَ« كرکشش و تحرّپ وزنِ ،تقاربم حروف و موسیقی قوافی با انتخاب بجا و مناسب بحرِ ي موسیقی درونی و نغمه
  .اي ایرانیان تا امروز طنین افکنده استموسیقی هماهنگی را ایجاد کرده و در نو ،موضوع حماسی شاهنامه

ینبرد بو نیز محم ـ نواز سیستانی شاعر چنگـ خی سیستانی ابوالحسن فرّ ي فردوسی آوازه« حمن کمر و استاد عبدالرّ طی، ستّی زر
دانان و  قیدوست و صاحب حشمت و اعتبار، با موسی ال را شنیده بود و به سبب برخورداري از خاندانی فرهیخته و فرهنگقو

 خسرو قبادان و«همچنین دانش موسیقایی فردوسی از رسایلی نظیر  .ساز بوده است مخراسان و دیگر نقاط، محشور و د پرورانِ دستان
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، 1382زاده،  ثابت( .»هاي موجود فراهم آمد گرد و شاهنامه ویان دورهاقبل از اسالم بوده و از ر اد موسیقیِنترین اس که از قدیمی »ریدك
  ).113ص

عهد  یابیم، زیرا فردوسی با هوشیاري و امانتداري، هر آنچه را مربوط به موسیقیِ در شاهنامه نشانی از موسیقی عهد فردوسی نمی
ها راه به انواع  تنها اصطالحاتی هستند که از آن »مازندرانی« و »هلوانیپ« دو نوع سرود .کند ساسانی است توصیف می ي باستان و دوره

 :مبری باستان می ي ی و ژانرهاي موسیقی در دورهسرودخوان

  )114همان، (د روــی سـوانـهلر پـد بـــبگفتن    ودرستم به ناي و به ر هايِ سخن
ها آرین« و در فتح مازندران به دست« نوازد میت سرود مازندرانی را با برب ،سوکاو کی رامشگري مازندرانی بر درگاه: 

 ریارـــشه رِــرامان بــخبیامـد    ارـاالر بـرده ســپاز درِ  تـرفـب

اَ    رستبگفتنش که رامشگري بر دز رامشگرستــــغط و نَـربـبا ب 

 دــنختشاــش بنْـــودسارانْر برِ    تاختنــد او شِــرمود تا پیـــبف

به بدرانیــازنـــم رآوردــب    رساخت رودربط چو بایست ب رودـــس 

  )245، ص1شاهنامه، ج(  ش آباد بادــر و بومــه بـهمیش    اد بادـما ی رِــدان شهـــکه مازن
این داستان  .شود فردوسی بیان می نوازِ چنگ از زبان همسرِ ،بیژن و منیژه یعنی داستانِ ،هاي شاهنامه ترین داستان یکی از دلنشین     
 ،آید هاي شب خواب به چشمش نمی شاعر که در نیمه ها را؛ بودنلول م ،د و دیودهد و از د ها را سرمی هاي چنگ، نواي دلتنگی از پرده

 :گوید کند و می به زن خطاب می

بدو گفتم اي بت نییکی شمع پیش آر چون آفتاب    خواب م مرد 

 )785، ص 3شاهنامه، ج(  نوي آغاز کُ به چنگ آر چنگ    ناز کُــزم را سه پیشم و بــنبِ

 :بینیم ایران و توران را در ترنّم می شویم و زنانِ زن باخبر می باب و چنگر ي یصد پرستندهدر همین داستان است که از وجود س

ه باـهم    رستنده بوددر آن خانه سیصد پ 798، ص3شاهنامه، ج(  و سرود ــدبیاب و نَـبر( 

آنان اغلب بهترین  .هاست آن بودنِ خنیاگر ،کنیزان هاي برگزیدنِ ساسانیان بسیارند و یکی از ویژگی ي نیاگر نیز در دورهخُ زنانِ
  .نوازان بودند چنگ

***  
که  ،، ناي، سنجترنا، بوق، شیپور، بربکوس، کَ :مثلِ .کند هاي مختلف اشاره می فردوسی به سازهاي رزمی و بزمی به مناسبت     

موسیقی  موسیقی عصر خود، به تفاوت اصطالحات ا در آوردنِام ،شک از قبل از اسالم تا عهد شاعر در ایران رواج داشته است بی
 چرا که در شعرِ .ه دارداسالمی، توج ي گانه بوده است و تغییر آن در دوره گانه یا هشت هفت اتساسانی که بر اساس خسروانی ي دوره

خی فرّ .کر شده استرایج موسیقی ذ اصطالحات .)ق. ه 432وفات( و نیز منوچهري )ق. ه 429وفات ( خیفرّ عصر، هم مثلِ هم شاعرانِ
 :دبر را به کار می »شهناز«و  »اقعشّ« دو اصطالحِ

  1گل غزلی گوي مرو تو اندر صفتبو ع  هی زناق رشّع ي ردهو در پـت َنصربو
 )365دیوان فرّخی، به تصحیح دبیرسیاقی، ص(

 :دورآ اق و نوروز را میشّشید، راهوي، عروداشت، نَ، نوبت، فُ)212ص(در دیوان  و منوچهري

  2کاوك و گه راهوي و گهی قالوسهی چگَ    وــت ران به دولتــتو رامشگ زمِـزده به ب
                                                        

  .ق دارنده عصر غزنویان تعلّبرد که ب خواننده نام می ونوازنده و بوعمر دان یکی به نام بونصرِ خی در اشعارش از دو موسیقیفرّ ـ1
ـ   .ترانه و فروداشت بوده است،  غزل، قول و شامل چهار قسمت موسیقینوبت یکی از انواع ـ 2 اق و نشید هم نوعی سرودگویی است و راهـوي و عشّ

  .رود ایران به شمار میي قدیم  گانه هاي موسیقی دوازده نوروز از مقام
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حذیر و تنبیه، بدرود، مرگ، عزیمت، خونخواهی، شکست، حیوانات، اعزاز و احترام، رسوا کردن و تَ کردنِ در بیان شکار و رام
خوانی و رجزخوانی،  وستاخوانی، مویهخوانی به هنگام اَ ند، زمزمهتوصیف جنگ، اخبار و اعالم، آرایش سپاه، زمان و وقت، شادي و پیو

  .دهند می انواع سازهاي بزمی و رزمی نوا سر مالقات و استقبالِ
آور در آغاز هر جنگی به  عببا صداهاي مهیب و ر ،رايد هندي ،خم سازهاي رزمی مثل شیپور، کوس، بوق، کرنا، گاودم، رویینه

 .دکنن بزرگی را اعالن می آیند یا ورود صدا درمی

یا دریده شدن  کوس به طوري که با سرنگونیِ ،گذارد نمایش می  شاهانه را به ی نمادي از سپاه و در واقع قدرتی سازهاي کوبه
 :شده است ، گویی رایت و حکومت شاهی سرنگون میتبیره

دریده دروسـداران به رنگ آبنـنام رخِ    گونسار کوسفش و ن  

 )81، ص1شاهنامه، ج(  ش نیلپراکنده بر تازي اسبانْ    رده و روي پیلـیه کره سـبیتَ

 :هت پادشاهی بودی که نگهبانی از کوس، پاسداري از تمامیی به گونه

نَ به گاهـرافراز    کوس دي پیشِبرد او ب 573، ص2شاهنامه، ج(  ردان و داماد طوسـگُ س( 

بخشند زینت می نی: بادي چونو ت ، بربرود، چنگ: زهی چونهاي شاهنامه را سازهاي  زمب: 

 یود و دگر دست نَیکی دست ر    یش و رود و مـد با رامـنشستن
 

***  
ی، که در این موسیق هاي سازي و برخی اصطالحات خاص کامل از واژه ي یعنی یک منظومه .بیت موسیقایی دارد 720شاهنامه     

  :حات و الحان به کار رفته در شاهنامه، باشد که مفید فایده افتدمقال، گذري خواهیم داشت به نامِ سازها و اصطال
 
  :سازهاي رزمی و اعالمیـ 1

ت ورود یک شخصی ي هاي نبرد شاهنامه، موسیقی رزمی در آغاز به عالمت حمله یا حرکت سپاه، همچنین به نشانه در اغلب صحنه
نبرد  ي مهآوري را در مقد رهیجان و یا ترسشود که فضاي پ ته مینبرد نواخ به صحنه، یا حرکت یک پهلوان و ورود او به میدانِ

ر رخروش که صدایی کَسازهاي جنگی پ ویژه با آوردن نامِه هاي نبرد گروهی، فردوسی به توصیف صدا، ب در صحنه آفریند و غالباً می
ثیر صوتی أشود، و اغلب ت ها برده می نآنام این گروه از سازهاي  جنگی که  .پردازد می ،بخش دارند آور و یا هیجان کننده، ترس

رویین،  راي، زنگ، شیپور، نايد رنا، هنديکوس، بوق، کَ: گیرد، عبارتند از ن در صحنه یا میدان مورد وصف قرار میآنواختن 
  . ه باقی نمانده استبقیتا امروزه جز نامی از  رناکَاند و به جز  که همه سازهاي باستانی... خم و تبیره  ، رویینهمسرغین، گاود ناي

  راي د ديـنو ه بـوق ي هـبا نالاَ    رايس هر دو  خروشیدن آمد زِ
  )203، ص1شاهنامه، ج(  ز آهن کالهار ـر سـد بــنهادن    اهـش درگاه رآمد زِــره بــبیتَ

ستراسیونی از ترکیب صداي پنج رکفردوسی، به صورت اُ سازهاي رزمی است که در توصیف ی گویا از کاربردی ابیات زیر نمونه
  :اند جنگی پیاپی نام برده شده سازِ

  دشت  د زِـرآمـره بــبیتَ روشِــخ    شتگَبِ گنبد چو خورشید تابان زِ  
  )210، ص1شاهنامه، ج(   رايد ديــگ و هنـزن روشیدنِـخ    نايدرون کوس با کرّـر انــهبه شَ
  :ی از موسیقی رزمی براي اعالم خبری نمونه

. کند توران را تار و مار می گریزد و رستم سپاه جهان پهلوان ایرانی می ، از پیشِرستماش با  در نخستین رویارویی افراسیاب     
  : کند را به پدرش زال و شاه ایران اعالم می) ایرانیان( موسیقی، پیروزي او 
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  چند میل  ازوس ـک روشیدنِـخ    پیل زنگ آمد از پشت زِچو آوا  
ژـیکی مـردند نـده بـم بِــکه رست    شاه زدیک235، ص1شاهنامه، ج(  اهــسپ ید قلبِدر(  

آوریم که در  در زیر میـ رومی  پهلوانِـ  برانوشبا  اردشیرپسر  شاپورآمیز  موسیقی رزمی را در نبرد  ی از وصف مبالغهی و نمونه  
اند هرقدرتی از سازهاي رزمی به کار گرفته شدارکستراسیون آن، گروه پ:  

  )1516، ص5شاهنامه، ج(  ويـنامج وِــدرآمد گــب انــقل زِ    کوس از دو روي چو برخاست آوازِ
  .تساز کوس و سپس تبیره و کرناي اس مختص ،از میان سازهاي رزمی باالترین بسامد

  
  :سازهاي بزمی و مجلسیـ 2

شود و گاه از سازهاي  ، عود و رود استفاده میتبور، بربباب، چنگ، تنر :بزم بیشتر از سازهاي زهی چون در شاهنامه، در مجلسِ
ها نیز اغلب از ترکیبات  در جشن). رود که این ساز در رزم هم گاه به کار می(بادي چون نی یا ناي  دف و زنگ و سازِ :ی نظیری کوبه
پیوند  ، براي نخستین بار از ساز و آواز در جشنِ)عهد منوچهر(پهلوانی  ي در شاهنامه و در آغاز دوره. شود عی از انواع سازها یاد میمتنو

  :شود زال و رودابه نام برده می
  رايـــس ردهد پــزدند و گشادن    رايد ديـود تا زنگ و هنــبفرم
  زنگ وق و آوايِـب روشیدنِــخُ    گـچن وايِآناي و چه  وايِآچه 

  :د شده استد رستم از نواختن انواعی از سازهاي بزمی و رزمی یادر جشن تولّ  
  خروس بیاراست میدان چو چشمِ    وسـرآمد ز درگاه کـادي بـبه ش
واهندگان برـبه خ    دـران را بخوانــی آورد و رامشگم، درشاندـرفم ب  

ودـآراي ب نج صد مجلسبه هر کُ    ودــاده و ناي بـر بـهمه دشت پ  
انرــر جاي رامشگـنشسته به ه    رانــران تا کــتان از کبه زاولس  

پدر  شود و به پیشوازِ سام آگاه می از آمدنِ زال کند، خود می ي میل به دیدار با نوه سامآنگاه که ، د رستمو چند سال پس از تولّ  
    :رود می

  ...شت چون آبنوسر زمین گَکلش زِ    وسـربست کو زال آگهی یافت بـچ
  و رو  ه دارــر دو سپــه د زِـرآمــب    ورخاست غَــره در جام و بــهد مزَبِ

  ر یک به نوبت سرودـهمی گفت ه      ودر ه آوايِـــاده بــد بــوردنــبخ
  .ق استمتعلّ »رود« باالترین بسامد سازهاي بزمی، به

  
  ات و الحان موسیقیاصطالح ـ3

روش، چنگی، خُ زن، آمدن، آوا، آواز، ابریشم، بانگ، برآمدن، برافراختن، برافشاندن، پاکوفتن، پهلوي، چرم، چامه، چنگ، چنگ
ه ویه، ناله، نالیدن، نوازندم ،وریان، مازندرانیگاو، لُ رود، کشیدن، گنجِسراییدن، س ،م، رامشگر، زخم، زدنستان، دنیاگر، دسروانی، خُخُ

 .اند از اصطالحات موسیقی شاهنامه

هلوي، همه یک بار در شاهنامه پ ی و سرودخسروان مازندرانی، سرود سرود :اند، مثل موسیقی هاي اصطالحی موسیقی که خاص واژه
اند و یکی از معانی  معنایی را افعال موسیقایی به دوش دارند که چند معنایی بیشترین بارِ .اند این سرودها بر ما ناشناخته .روند به کار می

ر ات موسیقایی شاهنامه مکرّادبیلفظی و گاه معنوي در  ي همین ویژگی موجب شده است که حذف به قرینه ؛ها معنی موسیقی است آن
  :صورت پذیرد
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 :تاس برافراختنفعل  ،رود عالی که کمتر به منظور موسیقی به کار میفاز ا

 ان زمین آبنوسـاسب مد از سـش    چو بشنید پیران برافراخت کوس

  :آید و برخی افعال چندمعنایی متداول با معنی موسیقایی می
وسـمین کوه تا کوه گشت آبنز    زد ناي و کوسـپه برگرفت و بس 

 یا

  کوس وق و آوايــب مِد دــرآمــب    چو بشیند جوشن بپوشید طوس
 

ها  نگاهی نیز به شرح و توصیف آن رزمی، بزمی و اصطالح و الحان، نیم: بندي اصطالحات و الحان موسیقایی به سه بخش با تقسیم
 :خواهیم انداخت

دف نْ   ـ شَ
 در اصل نوعی دف و) 457، 1376ملّاح، (» که در ساختمان آن پوست به کار رفته استی ی کوبهقی ي است از آالت موسیساز«     
  .باشد می یا طبل یا دمامه  یا دهل
ی« ندف و ناي و نَ بیـره بِـزَد شَ ی    تَ دشمن نهادند پ 458همان، (» سوي جنگ(  

  
نْگه  نگ(ـ پاه پاه(  

و از  دختناندا پاي خود می به مچِو یا به هنگام رقص که زنان براي زینت است ي ي فلزّها حلقهبه معنی خَلخال آمده است و آن      
  :فردوسی سروده است«. نمودند آهنگ را استخراج می آن ضرب

نگه دمســاز شد    به دستان و دستینه در راز شد پاه 126همان، (» به آهنگ(  
وق ـ ب  

این ساز را در قدیم از استخوان و شاخ حیواناتی چون بز کوهی  .نامیدند می» شاخ«ا از آالت موسیقی بادي که نوعِ قدیمی آن ر     
 .ات مختلف ساخته شده استبعدها از فلزّساختند اما  می

 ،گیو :شود و پهلوانان و نامدارانی چون راي همراه میراي و دد بوق در شاهنامه سازي است رزمی و همواره با کوس و بعضاً با هندي
  .روند نبرد می ي هبوق و کوس است که به هنگام وس به همراهتو گودرز 

گذاري و یا عزاداري و تعزیه به نحوي که تابعِ الحان و  ها و حرکت سپاه و شروع جنگ و مراسم دربار چون تاج این ساز در جنگ 
  .است شده  کار گرفته می آداب موسیقاي زمان و اجتماعات بوده، به

  )1397، ص5شاهنامه، ج(زمین آهنین بود و سپهر آبنوس     وايِ کـوسبـرآمـد دمِ بـوق و آ
په گیو و طوس 388، ص2شاهنامه، ج(برفتند با شادي و بوق و کوس     بفـرمود تا با س(  

  )372، ص2شاهنامه، ج(دمیدنـد و آمد سپهـدار طوس     بفرمود کاووس تا بوق و کوس
شنوي ناله ـرسی زِ سـاال    ي بوق و کوس همی نَ تَ   )590، ص2شاهنامه، ج(ر بیـداد طــوس نَ

لَب(ـ جلَب  چ(  
ها یا به هنگام  از این ساز در رزم. مانند سنج) 334، 1374ستایشگر، (» ي برنجی قسمی آلت موسیقی کوبی متشکّل از دو صفحه«     

  .تشده اس ها استفاده می خانه سربازان و همچنین در نقاره ي هرژ
بیره نه بوق و جلَب     شببِـرفتند نیمـی گذشته زِ    )617، ص2شاهنامه، ج(نه بانگ تَ

بل   ـ طَ
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زا،  یی با سابقه از آالت موسیقی کوبه      مبولیک که براي اعالنِ اخبار، مراسم عروسی و شادي، جنگ و عیی دور و بسیار س
ی برخوردار است، زیرا این ساز در سمب. است رفته  کار می ها و اعالم تجمع مردم به ایستادن و حرکت کاروان ولیسمِ سازها از مقامِ خاص

ي طبل متعهد وظایف در مراسم قومی و کیشی و مذهبی  هیچ سازي به اندازه. ي خالی آن سمبل زمین، رحمِ مادر و آب است محفظه
س محسوب نمی نیست، بر این مبنا هیچ سازي به اندازه شود ي آن مقد.  

  .آورند ضخامت مساوي هستند، به صدا درمیدو چوب که به  ي هطبل را به وسیل
طبل در شاهنامه چنان مهیب است که صدايِ. ر جوش و خروش داردطبل در شاهنامه سازي رزمی است و صدایی پ:  

حیل رخیـزد آواز طبلِ ر ندرآید سرِ مور و پیل     چـو ب   )2187، ص7شاهنامه، ج(به خاك اَ
گْشاد راز ر چرخ بهــدا    چو خورشید بپ بل باز س   )2110، ص7شاهنامه، ج(رِ جنگی بِــزد طَ

راي ـ د  
 :عبارتند از که انواع آن اي است سازي کوبهدهد و در موسیقی سازي،  این واژه در مفهوم کلّی آواز و بانگ معنی می     

  .آمده است ه صدا در میشده و در پیکارها و کارزارها با پتک ب ی استوار میی که بر پایه) مانند ناقوس(ه ثّجزنگی درشت  ـ1
 ها را بر سرِ تعدادي از آن. گذاشتند می کوچکیهاي  ساختند و درونش گلوله هاي کوچکی که به صورت گوي می زنگوله ـ2

  . ها الجل و جز اینآوردند، مانند دبوس، زنجیر، ج دادند و آن چوب را به حرکت درمی چوبی قرار می
  .ردن چهارپایان بندندزنگی که همچون گلدانی وارونه به گ ـ3

هایی مشاهده  راي تفاوتس و درَمیان ج» ندراجآنَ«منحصراً صاحب فرهنگ . اند س معنی کردهرَنویسان ج دراي را اکثر فرهنگ
  .ی که در ساختمان آن پوست به کار نرفته استی راي، سازي است کوبهبه هر صورت، د. کرده است

آن  ي هو چنگ و ناي، نشان تربآن هندي است، با سازهاي ب احتمال اصلِبه دراي است و هندي که نوع بزرگ  همنواز کردن درايِ
  :است که این ساز در مجالس بزم مورد استفاده بوده است

ربط و چنگ و ناي     دراي همه شهر از آواي هندي 173، ص1شاهنامه، ج(زِ نالیـدنِ ب( 

در این صورت ظاهراً  .شده است ها نواخته می ها و هنگامه که در رزمگاه شده این ساز گاهی هم به شکل ناقوسی عظیم ساخته می
  :ی پوالدین به صدا در می آمده استی ی یا پتکی یا مهرهی شده و با کوبه ه بسته میثّالج چهارپایان عظیم بایست بر گردنِ می

  )848، ص3ه، جشاهنام(تو گویی که آید همی دل زِ جاي     زِ آوازِ شـیپــور و بــانــگ دراي
رّه ردند با ژنده      ناي درفشِ شهنشاه با کَ راي  بِب782، ص3شاهنامه، ج(پیل و د(  

  )سرغینه( رغینس نايِـ 
رنا و آن  از آالت  موسیقی بادي با حجمی بزرگ      ر آن در ت داري است که نوع کوچک ساز بادي زبانهتر و صوتی رساتر از س

  :شده است ها نواخته می ها و معرکه نگآن در ج ترِ سورها و نوع بزرگ
رغین و هندي دمِ ناي    ناي بـرآمد خـروشیـدنِ کـرّه راي  س1396، ص5شاهنامه، ج(د (  

ـوِ کوس با نالـه رغین و هندي ي دمِ نا    ناي ي کـرّه غَ راي  س603، ص2شاهنامه، ج(د(  
رغیـن و کـوس  برفتنـد با ناي    بفرمود تا گیو و گودرز و طوس 568، ص2شاهنامه، ج(س(  

م ـ گاود  
  .است شده  از آالت بادي مانند سرغین که براي میادین کارزار از آن استفاده می     
این سازي بادي است و چون  بنابر. اند معنی کرده و آن را یک ساز جنگی دانسته» رناستنفیر که برادر کَ«نویسان گاودم را  فرهنگ«

. رصدا در جنگ بسیار رواج داشته استهاي پ ناي باستان، به کار بردنِ از روزگارانِ. اند ه به آن گاودم گفتهشد گاو ساخته می دمِ به سانِ
  ).23، ص1379پورمندان، (. »اند گفته می» م گرد«هاي جنگی  رنا زنان را در رشتهدر ایران کَ
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  :کند خُم را همراهی می رویینه و خروش آن همواره آوازِآید و ناله  گاودم در شاهنامه سازي رزمی است که با دمیدن به صدا درمی
ستند بر پیل رویینه م  دمیدنـد شیپـور با گاو      خُم بِب839، ص3شاهنامه، ج(د(  

م ـر درش گاود ستند رویینه    بِفـرمود تا بمیدند و ب848، ص3شاهنامه، ج(خُم  د(  
ـرآمد خُـروشیدنِ گاودم مِ ناي      ب506، ص2شاهنامه، ج(م خُ رویین و روینه د(  

م ـ رویینه   خُ
  .است سازي بادي که آن بوقی کوچک و تیزآواز و از جنس روي بوده  -1     

هاي میدانی با  کشیدند و در کارزارها و جشن ي آن پوست گاو می است از روي که بر دهانه یی که آن خُمی بوده  سازي کوبه -2
  :وردندآ یی آن را به صدا درمی دوال یا کوبه

م ي گاو خروش آمد و ناله مِ ناي    درغین و رویینه د 512، ص2شاهنامه، ج(خُم  س(  
پهبد بِزد ناي و رویینه م  خُـروش آمد و ناله    خُم س697، ص3شاهنامه، ج(ي گاود(  

م     خُم به دلْش اندرون بانگ رویینه خــشِ فـوالدس 833، ص3شاهنامه، ج(که آیــد زره ر(  
  )841، ص3شاهنامه، ج(خُــم  همــه شهــر آوازِ رویینــه    دان زِ اَسپان به سمسیه کرده می
نگ ـ ز  

ي تماس میله با جدارِ  یی آویزان بوده و صوت به واسطه یی و مجوف که از درون آن زبانه ـ سازي از آالت موسیقی کوبه1     
  .خاسته است درونی برمی

  .بستند شتانِ دست خود میهاي کوچکی که رقّاصان بر انگ ـ به سنج2
  :شود ر جوش و خروش نواخته میپ رايِد رناي و این ساز در شاهنامه، سازي رزمی است و بیشتر با کَ

ـــوِ دیـــده   )661، ص3شاهنامه، ج(تو گفتی به جوش آمده کوه و سنگ   بـانــان و آوايِ زنـگ غَ
  )696، ص3شاهنامه، ج(ناي  ي کرّه جهان کَر کُن از ناله    بیآراي پیـالن به زنگ و دراي

  )697، ص3شاهنامه، ج(همی دل برآورد گفتی زِ جاي     دراي خُروشیدنِ زنگ و هندي
  )صنج(ـ سنج 

رنز ساخته می از آالت موسیقی ضربی که از دو صفحه      ر از جنسِ مس، روي یا ب دوشده است و در موسیقی نظامی،  ي فلزّي م
  .رفته است کار می بهقص و پایکوبی براي گرفتن ریتم موسیقی ررزمی، عزاداري و نیز 

جشن و  ،جنگ و پیکارها ،ها نوازي هخامنشی از این ساز در نوبت ي هدر دور. استی از زمان قدیم وجود داشته ی این ساز کوبه
 .اند کرده سرور و بزم استفاده می

آید رناي و کوس به صدا درمیکَ ي هدراي و نال سنج در شاهنامه سازي رزمی است و با بانگ:  
ـرّناي     دراي بفرمود تا صنج و هندي   )168، ص1شاهنامه، ج(به میـدان بـرآرنـد با کَ

نبم زِ جاي راي     بکوشید چون من بِجــرفـرازید سنـج و د 734، ص3شاهنامه، ج(شمــا ب(  
  )768، ص3امه، جشاهن(دراي  خروشیدنِ صنج و هندي    نـاي به ابـر انـدرآمـد دمِ کـرّه

  )صنج روینه(سنج  ـ روینه
  .از جنس روي) ô(نوعی سنج      

نج اَبا کوس و با ناي و رویینه نج     ص   )150، ص1شاهنامه، ج(ابا تـازي اسپـان و پیـالنِ گَ
  ـ شیپور
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صاحبان . است رویین ناي یارومی  نايبه معناي  شبوری مأخوذ از لفظ عبري ی به ظاهر کلمه که استاز آالت بادي رزمی      
برنجین گفته و مسین یا ی، جنس آن را ی پاره. اند رومی دانسته رویین و ناي و ناي ـ برادر کوچک کرنا ـ ها، شیپور را نفیر فرهنگ
این ساز . نواختند ام آن را در جنگ مییاأل رویین و نفیري برنجین است که دهان گشادي دارد و از قدیم شیپور، نفیر و ناي :اند که نوشته

  .شده و شاید بیش از سایر سازهاي بادي، در تاریخ از آن نام برده شده است از دورترین روزگاران در پیکارها نواخته می
فردوسی همه جا . شود راي نواخته میرویین و د این ساز در شاهنامه سازي رزمی است و با سازهاي رزمی دیگري چون ناي، کوس

گاه نیز در مراسم  شیپور گه. شیپور هم یاد شده است ي ههمچنین در شاهنامه از نال. برد هاي نبرد نام می صحنهاز آواز و آواي شیپور در 
  :دآی بزم به صدا درمی

زم ست گفتی به جاي یکی ب95، ص1شاهنامه، ج(زِ شیپــور و نـالیــدنِ کــرّناي     گاه  (  
  )480، ص2شاهنامه، ج(دراي  ر و هنديهمان صنج و شیپو  بفــرمــود تــا دردمیـدنــد نـاي
م رَ م     سه روزش درنگ آمد اندر چــرآمد زِ شیپــور د 607، ص2شاهنامه، ج(چهــارم ب(  

ل فُزون زین مپاي     رویین و شیپـور و ناي بِـزن کـوسِ 849، ص3شاهنامه، ج(به کشمیر و کاب(  
  ـ جرَس

 .به صورت زنگ اخبار ـ2به صورت ساز  ـ1: رس به دو گونه وجود داشته استج. نگبه شکل زیی فلزّي رزمی  از آالت کوبه     

گاهی به صورت پیاله و گاه صورت گوي و گاه به صورت تابه که از هفت . شود سازي ِآن به اشکال مختلف ساخته می ي هگون
  :آمده است زدند، به صدا درمی ه بر آن میتکی کاین ساز با پ. آن از آهن، مس، برنج و غیره بوده است اند و جنسِ ساخته جوش می

نــگ ـستنـد ازیـن روي تَ ژ بِبرس خاست و آوايِ زنگ     درِ د602، ص2شاهنامه، ج(خروشِ ج(  
  ) 770، ص3شاهنامه، ج(دراي  جرس برکشیدند و هندي    ناي ي کرّه خـروش آمـد و نالـه

وس   ـ کُ
از (ی بزرگ ی این ساز از کاسه. ی است که در ساختمان آن پوست به کار رفته استی سازهاي کوبه ي ه ترین ساز از خانواد بزرگ     

ها و  گاه کوس، در رزم ي هکوب. کشند می) گاومیش یا گاو خامِ پوست(آن پوست  ي هتشکیل شده است که بر دهان) روي یا مس
شده و  اش، در پیکارها بر پیل یا شتر بسته می کوس به سبب عظمت و سنگینی. ی چرمی موسوم به دوال استی هاي میدانی، تسمه جشن
 .گشته است هاي میدانی، بر پایه استوار می گاه در بزم

بیره و ناي را خُم، بوق، شیپور، تَ دراي، رویینه رناي، هندينبرد، کَ ي هاین ساز در شاهنامه یکی از سازهاي رزمی است که به هنگام
به هنگام پیروزي یا  ،دربار یا در شهر، مقابل سپاه، یا در سحر و شامگاه آذوقه در درونِ در آوردنِکاربرد این ساز . کند همراهی می

  .است شکست
رویین و کوس بزرگ در  کوس، کوس هاي رویینه کوس با صفت. است ـ یکی از قهرمانان شاهنامه ـ وستهمانا ساز این  ي هقافی هم
  شود هاي نبرد پدیدار می میدان

  .دهد به دست می »آماده شدن« ا و زنده و موسیقایی ازکوس تصویري گوی مهیبِ
پهبـد سرافراز طـوس     برآمد خروشیدنِ بوق و کوس 411، ص2شاهنامه، ج(بیآمد س(  
  )412، ص2شاهنامه، ج(به پیالن جنگی و آواي کوس     سپه دید آراسته چون عروس

  )412، ص2امه، جشاهن(گردان فرمود و خود برنشست  به    سپهـدار نـو کوس بر پیل بست
ش بزرگان دو میل     چو آوازِ کوس آمد از پشت پیل 1432، ص5شاهنامه، ج(پذیـره شدند(  

ــرخـاست آواي کــوس 1767ص  6شاهنامه، ج(گون گشت و کوه آبنوس  زمین قیر    زِ درگاه ب(  
وسِ رویین   کُ
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  .از جنس روي) ô(نوعی کوس      
ـرآمد زِ    رویین و ناي بفرمود تا کوسِ ـرده ب 104، ص1شاهنامه، ج(سـراي  دهلیزِ پ(  

  ) 849، ص3شاهنامه، ج(به کشمیر و کابل فُزون زین مپاي     رویین و شیپـور و نـاي بِزن کـوسِ
  دراي ـ هندي

  )734، 1376ملّاح، . (»ي خلخال و مانند آن ي آالت موسیقی ضربی، از رده سازي از خانواده«     
ـــوق و آوازِ هنــدي    ناي اندرش کرّه چو آمد به گوش مِ براي  د507ص 2شاهنامه، ج(د(  

ــرّه   ) 573، ص2شاهنامه، ج(دراي  خروش آید و زخمِ هندي    ناي سـرِ مـاه باید که از کَ
ر شد از ناله رّه جهان پ   )616، 2شاهنامه، ج(دراي  زِ تُوفیدنِ کوس و هندي    ناي ي کَ

ـردند پیالن و هندي راي ببرّه آمد و نالهخروش     د   )1441، ص5شاهنامه، ج(ناي  ي کَ
  رناکَـ 

رناي، کارنا، رنا، کَکَ :هاي نام این ساز به صورت«. ترین سازهاست النّفخ بزرگ سازي از آالت بادي فلزّي که در میان ذوات     
چون سوراخی بر بدنه ندارد، قادر . رسد یمتر م 7از جنس فلز است و درازاي آن گاه به  این ساز. رناي ثبت شده استرنا و خَکارناي، خَ

به تولید نغمات مانگیز است و به همین سبب در پیکارها تعداد زیادي از آن را بر  راش و هراسخَ صدایش قوي و گوش. ع نیستتنو
. شدند ها می آن رکوبِهراس و وحشت در دشمنان و م عب و ایجاددمیدند و موجب ر ها می باره در آن نهادند و یک ها می شترها یا پیل
 .)22، ص1379پورمندان، . (»شده است خبررسانی هم استفاده می ي هرناي به عنوان وسیلدر قدیم از کَ

زمان این ساز عبارتند ر هم. ندکَ آسمان را از جاي می ،خود ي هنبرد با خروش و نال ي هکرناي در شاهنامه سازي است که در هنگام
این ساز در شاهنامه کامالً رزمی است و هیچ کاربرد . رویین و کوس راي، کوسسرغین، د ، سنج، نايدراي تبیره، بوق، هندي :از

گذارد؛ کوه از  رخش می همتن پاي در رکابِآن، تَ ي هزدن؛ آنچنان که با نال کرناي خروشیدن است و نالیدن و نعره کارِ. دیگري ندارد
جنگی از جاي  شود و ترکانِ ر میکرناي پ ي هروند؛ جهان از نال ر به هر سوي میلشک لرزد؛ گـُردانِ شود؛ آسمان می جاي کنده می

  :جهند می
ــرّناي بیـآمد زِ دژ نالـه نبید لشکر زِ جاي     ي کَ 104، ص1شاهنامه، ج(سراسر بج(  

ـرّه چـو بـرخاستی نالـه نادي    ناي ي کَ 1761، ص6شاهنامه، ج(گري پیش کردي به پاي  م(  
  ثیورِهمرناي تَکَـ 

  ).پادشاه کیانی(منسوب به تَهمورث ) کرنا ô(کرناي      
  )826، ص3شاهنامه، ج( ناي هرّــورثی کَــهمطَ ردارِــکـه ب    رايد نگرَجس هاي و هوي و ب زِ

  هرهمـ 
  .از آالت کوبی مورد استفاده در جنگ     

  )94، ص1شاهنامه، ج(ي نیل زمین جنب جنبان چو دریا    ي ژنـده پیل بِــزد مهره بر کـوهه
  ـ جام

جام، از سازهاي ضربی قدیم ). 97، ص1380طهماسبی، (» اند نموده  آلتی بوده که براي اتمام یا آغاز وقت از آن استفاده می«     
  .اند نواخته بوده که با مهره آن را می

ر جام و برخاست غَو هره بو     بِزد مــر جاده و دار و ر ــرآمد زِ ه 179، ص1شاهنامه، ج(ب(  
ر پشت پیل هره در جام بـرشـد آواز بـر چنـد میل     بزد م زو ب226، ص1شاهنامه، ج(و(  

ر کوهه هره ب578، ص2شاهنامه، ج(کردارِ دریاي نیل  جهان شد به    ي زنده پیل بزد م(  
  پیل آینهـ 
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  .کوبیدند ي که صیقل داده بر آن میفلزّ ـاز سازهاي رزمی      
  دف را شبه دسته بر جاي درص    رــشت گـل و رنـپی ي هـنیآی زِ

  ینزرو  ینیور نايِـ 
  :از جنسِ روي یا طال) ô(نوعی ناي      

  )211، ص1شاهنامه، ج(به پیش سپاه، اندر آمد سپاه     رویین و بگرفت راه بِـزد ناي
  )506، ص2شاهنامه، ج(خم  رویین و رویینه دمِ ناي    بـرآمد خـروشیـدن گاودم

  )838، ص3شاهنامه، ج(بجوشید در شهرِ توران سپاه     درگاه شاه  بزد ناي رویین به
ربست کـوس بِزد ناي اسپان زمین آبنوس    رویین و ب م 854، ص3شاهنامه، ج(شد از س(  
  ـ ناي

 نايِ ،چوبین، اگر از فلز بسازند نايِ ،اگر از چوب بسازندکه آن را  ،نی مخففتهی،  ترین سازهاي بادي از جنس نیِ میان از کهن     
ناي شاخی یا ناي  ،ناي نیین و اگر از شاخ یا استخوان بسازند ،لین، اگر از نی یا نال بسازندناي گ ،ل بسازنداگر از گ ي،رویین یا ناي فلزّ

  .دننام میاستخوانی 
با پیدا . به این نکته تأکید کرده است 1»هبالذّ وجرُم«اند و حتی مسعودي هم در  ناي را منسوب به ایرانیان دانسته از قدیم اختراعِ«
ط توس» تپه هفت«ات جمشید و مخصوصاً با پیدا شدن ساز بادي عجیبی که ضمن حفری ق به دوران هخامنشی در تخترناي متعلّشدن کَ

 .)24، ص1379پورمندان، . (»شود آقاي دکتر نگهبان به دست آمد، این موضوع تأیید می

و  ،رود رغین است، به میدان نبرد میس و ناي) رنايکَ(رویین  آنگاه که به معناي ناي. نامه دو کاربرد رزمی و بزمی داردهناي در شا
رزمی،  همراهان ناي» خواند سمن چهرگان را به سور و جشن فرا می«شود، بانگش  رود و رباب همراه می ،چنگ، آنگاه که با ابریشم

  : بیره و گاودم استخُم، تَ رویینه ،بوق راي،د کوس، سنج، شیپور، هندي
ربط و ناي برساختند ی و ب 394، ص2جشاهنامه، (ها بپــرداختند  دل از بـودنی    م(  

ـرود ود و ناي و سرود  زِ شادي همی    زِ نالیـدنِ ر 467، ص2شاهنامه، ج(داد دل را د(  
په برگرفت و بِزد ناي و کوس 607، ص2شاهنامه، ج(زمین کـوه تا کوه گشت آبنوس     س(  

ــرکشیدنــد ناي و زِ جاي     بِفــرمود تا ب1767، ص6شاهنامه، ج(سپاه اندرآمد به هر س(  
  فیرنَـ 
در مسیر سفرها و براي دور کردن حیوانات وحشی و  در گذشته از این ساز. تاز سازهاي بادي رزمی به شکل شاخ حیوانا    

  .شد استفاده میو در میادین جنگ ه و جمع آوري نذورات براي با خبرکردن اهالی محلّ ، و نیزها استفاده می شده ترساندن آن
  نايرّـکَ ي ور و از نالهـشیپ زِ    رايد روشِفیر و خُنَ کويِ زِ

نگ ـ چ  
باز باشد که از دیر می لیریا  هارپهمان ت، در جاي جاي شاهنامه آمده اسکه ترین ساز باستانی ایران،  یملّیا سنگ  چنگ     

هاي دوران ساسانی در  برجسته نقش. ل و آشور وجود داشته استهاي بابِ نهاي تمد نوشته ي دیوارها و سنگور هاي آن بر اشینقّ
  .دهد نمایش می، ی در حال نواختن چنگ هستندی هکه در آن عدرا شکار  ي دو صحنه ،بستان طاق

                                                        
روجـ 1 ب و معادن مه و نویس  تاریخ ،ي علی بن حسین مسعودي کتابی است تاریخی نوشته ،رغزارهاي زر و معادن گوهرم: فارسی به ،الجوهر الذَ

جکه برخی به اشتباه م(نام کتاب . هجري 4 ي دان سده جغرافی رج (.هاي گوهر است  ها و معدن به معنی گذرگاه) خوانند می الذهب رومروج جمع م
ل یهاي تاریخی و مسا جلد به نگارش درآمده به ضبط و ثبت تاریخ بشر، داستان 13الذهب که در  مروج). به معناي چمنزار یا مرغزار است

  .ها را مالقات کرده بود آن هندوستانمصر تا  هاي خود از پردازد که مسعودي در مسیر مسافرت شناسی مللی می قوم
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آن  گیرِ صوتی و ستون سیم ي هاي بیشتري به آن افزوده شده و کاسآوران به وجود آمده و تاره چنگ از کمان شکارچیان و رزم
  .دشو هاي آن نواخته می دست بر روي سیم یا لمس کردن یا چنگ زدن به زه هاي مختلفی به خود گرفته که با فشار دادن کف شکل

گویندگان در اشعار خود از آن یاد دان معروف دربار خسروپرویز، در نواختن آن مهارت داشته و عموم شاعران و  نکیسا، موسیقی
  .اند کرده

هاي زیادي از این موارد را  دهند، مثال هاي آن را زنان تشکیل می شود و اغلب نوازنده ها استفاده می در شاهنامه از چنگ براي بزم
  :دتوان در آثار مینیاتور ایرانی نیز مشاهده کرد که در آن زنان در حال نواختن چنگ هستن می

786، ص3شاهنامه، ج(تو گفتـی که هاروت نیـرنگ ساخت     گسارید و گَه چنگ ساخت  یگَهی م(  
نگ ی به چ ر م ـر آوايِ چنگ     یکی جامِ یاقوت پ 787، ص3شاهنامه، ج(دل و گوش داده ب(  

یِ لَعل عل از م ریونده    فام همه دست لَ   )818، ص3شاهنامه، ج(جام  چنگ و درخشنده غَ
  )821، ص3شاهنامه، ج(چنگ  عـود و خُـروشنـده فُـروزنـده    ی به رنگهمه رخ چو دیباي روم

ـد بـر زمین جاي آرام و خواب     ي ناي و چنگ و رباب زِ بس ناله 1845، ص6شاهنامه، ج(نب(  
بیره   ـ تَ

رِ پهن«      لی کوچک با میانِ باریک و س هبه روي که نند برنج ي مااحتمال از فلزّبه از جنس چوب و ) 96، ص1380طهماسبی، (» د
دربار یا  درونِ بهآذوقه  در آوردنِ :است داشته يی کاربرد زیادی ساز کوبهاین در ایران باستان . کشند خام یا دباغی نشده می آن پوست

  :دنواختن خوانی این سازها را می عزاداري و مرثیه و به هنگام پیروزي یا شکست ،در شهر، مقابل سپاه، یا در سحر و شامگاه
بیـره   )95، ص1شاهنامه، ج(خُروشان و جوشان چو شیرِ دمان     زنـان هـم از پیـشِ پیـالن تَ

  )210، ص1شاهنامه، ج(خـروشِ تبیـره بــرآمـد زِ دشت     چو خورشید تابان ز گنبد بگشت
بیره زمین شد نوان     بـرآمـد خـروش از در پهلـوان   )461، ص2شاهنامه، ج(زِ کوس و تَ

  )طبرب(ـ بربت 
کوتاه که در کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و برخی کشورهاي اروپایی  ي ی بزرگ و دستهی سازي است با کاسه) بربط(بربت      

  .شود گویند، نواخته می شکافهی که آن را ی تار است و با زخمه 10تا  8ب از این ساز مرکّ. شود از آن استفاده می
عنوان مثال  ههایی دارند، ب ت آن است که این دو ساز با هم تفاوتا واقعیام ،رود کار می هیگر بدو نام بربت و عود با یکد معموالً

دهد عود سازي است  هاي زیادي هست که نشان می روایت. روي شکم عود از چوب و روي شکم بربت از پوست پوشیده شده است
هبدر شاهنامه از بربت . اند ایرانی ساخته که اعراب از روي بربت انگیز است بیشتر استفاده شده  زنعنوان سازي که صدایی نافذ دارد و ح

  :است
ربط و چنگ و ناي     دراي همه شهر از آواي هندي 173، ص1شاهنامه، ج(زِ نالیـدنِ ب( 

  )245، ص1شاهنامه، ج(ســـرود  بــرآورد مــازنــدرانــی    به بربط چو بایست برساخت رود
  ) 795، ص3شاهنامه، ج(سراي  اَبا بربط و چنگ و رامش    به پايپــرستندگان ایستــاده 

  ودعـ 
  ).ã(ت بزمی بسیار شبیه به بربزهی از سازهاي      

  .آن بسیار کوتاه است ي هشکل و دست شکم این ساز بسیار بزرگ و گالبی. بوده است تدر اصل شبیه برب این سازشکل 
شده است که به معنی  هنبر همراشک و ععود در شاهنامه بیشتر با م ي هواژ. ما هویدا نیستموارد کاربرد عود در شاهنامه آنچنان بر 

  :ت زیر است که عود به معناي ساز موسیقی آمده استابیاتنها در . بوي است چوب سیاه خوش
د و ناي و چنگ جنگ شادي هم از بهرِ هم از بهرِ    دگر عود و بربط ب 
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  فروزنده عـــود و فروزنده چنـگ    به رنگ یهمه رخ چو دیباي روم
  ! یک عودسوز و یکی عودساز    وازـن بربت وبانِــنشستند خ
  ـ دف

ز یا گوسفند آن پوستی از بي  بر یک دهانه کهع، و از جنس چوب است رد و گاهی اوقات مرببه شکل گیی  دف سازي کوبه     
ات باستان آمده است، مراسم جشن نوروز و اتی که از روزگاران کهن در ادبیبر طبق روای«. دنوازن دست می انگشتانِ و با سرِ کشند می

دف در ایران ساسانی، همراه با سرودهاي . شده است ط نواي دف همراهی میتحویل سال پارسیان در دوران شاهنشاهی ساسانیان، توس
هاي  اشیها و نقّ یري از نوازندگان دف بر روي سفالهمچنین تصاو. گرفته است نوازي مورد استفاده قرار می خسروانی و به طور گروه

در مشرق زمین، . پیش از میالد به دست آمده که خود گواهی بر قدمت، اصالت و دست نخوردگی این ساز است ي هبناهاي باقیماند
ها یا  اي جرنگی، جرسه ها یا صفحات جرنگی جالجل یا حلقه ها، سنج و دارا بودن سیم) مستطیل و مستدیر(دف را برحسب شکل قاب 

 ).76، ص1379 پورمندان،( .»اند ها به هفت نوع تقسیم کرده ها یا فقدان آن زنگ

  :کند دف در شاهنامه تنها یک بار ذکر شده است و چنگ را که سازي بزمی است همراهی می
  آواز کرد مـی را هـدف و چنگ و نَ    از کردـن سـی این سخی رایندهـس

باب ـ ر  
تدریج تغییر شکل داده است و امروزه آن به ولی بعدها  ،شده نواخته می) کمان(آرشه  ي هی است که زمانی به وسیلسازي زه«     

نوع رباب در ایران، هندوستان و سایر  هفتی به طور کلّ. رباب در واقع صورت پیشین ویلن و کمانچه است. نوازند را با مضراب می
 ـ7بیضی  ـ6کمانچه  ـ5کشکول  ـ4گالبی  ـ3ع مرب ـ2دایره  ـ1رباب به اشکال : عبارتند از شود که کشورهاي مجاور ایران مشاهده می

این ساز که بیشتر در نواحی شرقی ایران مورد . ت بخصوصی داشته استیی سازي قدیمی است و در ایران اهمرباب به طور کلّ. تار سه
  ).44، ص1379پورمندان، ( .»و با مضراب) رشهآ(با کمان : شده است استفاده بوده به دو طریق نواخته می

ا با چنگ همخوانی بیشتري یابد، ام حضور می تها و سورها همراه چنگ و برب رباب در شاهنامه سازي است بزمی که در میگساري
  :ل یکدیگرندباب مکمگویی چنگ و ر. دارد

باب خواب     همـه شب زِ آوازِ چنگ و ر ه را نیآمد بِدآن دشت659ص  3هنامه، جشا(سپ(  
رد و چنگ و رباب     ازو شـاد شـد جِانِ افــراسیاب یِ روشن آو 762، ص3شاهنامه، ج(م(  
باب ر ریویدنِ چنگ و بانگ ــرآمد از ایـوانِ افــراسیاب     غَ 797، ص3شاهنامه، ج(ب (  
رستنده بود رود     درآن خانه سیصد پ بیـد و س باب و نَ 798، ص 3شاهنامه، ج(همــه با ر ( 

  ـ رود
ی و م«، آرایند هرجا که مجلسی می. شود ها دیده می که حضور آن بیشتر در جشنردیف عود  مطلق ساز؛ و نیز سازي زهی هم     

  :دبخشن هم آمده و مجلس را رونق می براي تکمیل آن جشن گرد »رود و رامشگران
شاختند     بفرمود تا پیشِ او تاختند   )245، ص 1هنامه، جشا(بـرِ رودسازانْش بِنْ

ـی  که در دشت مازندران یافت خوان ـی و رود با م 262، ص1شاهنامه، ج(گُساران جــوان  م(  
ی نوازنده گـوهرنگار     گُسار ي رود با م 467، ص2شاهنامه، ج(بیآمد برِ تخت(  

ی ــی  همه نامــدارانِ فــرخنده  نشستند یک هفته با رود و م 470، ص2شاهنامه، ج(پ(  
نبور ـ  ور(تَ طَنب(  

نبور یکی از         .دآی به صدا درمیدست انگشتان  ي است که با ضربه سازهاي زهیتَنبور یا طَ
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پیش از میالد  1500ی مربوط به حدود ی ، تنبور داراي تاریخچهشوشهاي  ده در خرابهکوچک بازیافت ش ي مهسه مجس ي بر پایه
 . است

 تنبور. آمده ر نواختن میو قبل از آن هم به کا) خسروپرویز(ساسانیان است که در زمان تعبیر شدهایرانیان  باستانیتار  سه از تنبور به
 :گوید را با تنبورها درست شمرده، میدیلم  و تبرستان  وري  مردمِ آوازخوانیِخردادبه  ابن شده و ایرانیان محسوب می نوازندگانِسازِ 

  .نوازند ایرانیان تنبور را برتر از دیگر سازها دانسته، می
 :تنبور قدمتی هفت هزار ساله دارد

ـی یکـی نَغـ نان خانه    ز تنبور بوداَبا م ور بود  بیابان چ262، ص1شاهنامه، ج(ي س(  
  همی رزم پیش آمدش سور خواست  یکـی ساختـه نغـز طنبـور خـواست

ر گرفت...  1207، ص4شاهنامه، ج(ســراییــدن از کـامِ دل درگــرفت   هـم آنگــاه طنبــور در ب(  
  زآوا یا آواـ 

فردوسی آواز به معانی مختلفی ازجمله خوانندگی،  ي در شاهنامه. باشد خواندن آواز می ،سیقیاجراي مو ي ترین وسیله طبیعی     
  :کار برده شده استه ب... آوازخوانی، ترانه، نوا، صداي ساز، همهمه و 

  )848، ص3شاهنامه، ج(تو گویی که آید همی دل زِ جاي     زِ آوازِ شـیپــور و بــانــگ دراي
رکشید بــر آوازِ او شــاد ی ب ر کشید     مر س 2182، ص7شاهنامه، ج(همان جامِ یاقوت ب(  

  ـ چامه
، موسیقی همراه اشعار رجز گونه بوده است آید نوعی از انواعِ چامه از اصطالحاتی است که بارها در شاهنامه آمده و به نظر می     

تشده اس وي اجرا می شاه یا مهمانی بزرگ در حضورِ که در توصیف: 

 روي ماه ن گفت کاي خسروِـنیچ  ويـگُ هـهنشاه را چامن شَـتینخس

  )1632، 5شاهنامه، ج( ورـبل امِـسنگ ج رانـد آن گبخور    گور هرامِشنید بو آن چامه بِـچ... 
ندرانی رود ـ مازس  

  :از سرودهاي کهن که ذکر آن در دیوان شعرا رفته است     
به بربط چو بایست بودرساخت ر    245، ص1شاهنامه، ج( رودــس یــدرانــازنــم رآوردـــب( 

رود ـ س  
  .را گویندساز و آواز  ترانه و آواي خوشِ     

سیم نیز  20و گاهی به  15تا  2هاي آن  تعداد سیم. رواج داردبلوچستان  سازي است زهی کمانی که در ،سرود یا سروذ یا سروزنیز، 
هاي اصلی  هاي واخوان است که نسبت به سیم شود و باقیمانده، سیم وي آن کشیده میسیم اصلی است و کمان ر 4تعداد . رسد می

  .شوند کوك شده و سبب ازدیاد حجم و طنین اصوات حاصله می
  :تبار در شاهنامه همراه با آواز، بزم، رود و ناي تکرار شده اس 30این واژه . دشو سرود در شاهنامه با رود همراهی می

ــرآمــد دگــربـ رود   دگرگونه    اره آوازه رودب س ر ساخت بانگ   )2182، ص7شاهنامه، ج(تَ
  ) 793، ص3شاهنامه، ج(داد گیتی درود  روان را همـی    همه دشت آوايِ رود و سرود

  ـ زیر و بم
ي به آن افزوده تر هاي بیش هاي پس از آن سیم که در زمان» بم«داشتند و یک سیم آواي » زیر«تنبورهاي اولیه یک سیم آواي      

  :شد
م     برآمد خروش از دلِ زیر و بم ندوه کَ راوان شده شادي، اَ   )230، ص1شاهنامه، ج(فَ

م بریشَ   ـ اَ



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٧٨

  .نواختند ـ تارِ سازها که به زخمه یا ناخن می1     
  :ـ نوعی ساز هم ردیف رود و ناي2

  )349، ص2شاهنامه، ج(چِهرگان پیشِ خسرو به پاي  سمن    از آوازِ ابــریشــم و بانــگ نـاي
  ـ ساز

  .آهنگ و نغمه؛ و نیز مطلق آالت موسیقی     
تانِ طـراز  چشم و گل سیه    ي بـاده و رود و ساز گسارنـده خ ب326، 2شاهنامه، ج(ر(  

  ـ آوازِ رومی
  :اند هایی که از مملکت روم به ایران آورده و اغلب دوضربی به آهنگ     

  )1430، ص5شاهنامه، ج(دارِ پیـروز را خواندند  جهان      به آوازِ رومی سخن راندند
  ـ آوازِ پارسی

  .هاي خاص ایرانیان آهنگ     
ــد رومــی و پارســی 1448، ص5شاهنامه، ج(سخنْشان زِ تابوت شد یک بسی     دو آواز ب(  

  ـ آوا
  :بانگ و نوا و آواز     

  )1444، 5شاهنامه، ج(کــوس زِ درگــاه برخاست آوايِ     ببود آن شب و گاه بانگ خروس
روس شکر آراسته چون ع   )92،ص1شاهنامه، ج(به شیرانِ جنگی و آوايِ کوس     یکی لَ

  ـ بانگ
  .صدا و آواز و نیز صداي اختصاصی سازها را گویند     

بیــره همــی    خروشیدنِ تازي اسپان زِ دشت   )92، ص1شاهنامه، ج(برگذشت  زِ بانگ تَ
رسید کاندر جهان رود بپ 1430، ص5شاهنامه، ج(شنیدي و آواز مست و سـرود     بانگ(  

  ـ نَوازنده
  :سرا ساز زن، نَغمه     

ی خواستند  نوازنده    بفــرمود تا خــوان بیاراستند 1416، ص5شاهنامه، ج(ي رود و م(  
نگیدن   ـ چرَ

  :اسم صوت و آواز دراي و زنگ     
رنگیدنِ    ناي ي کوس با کرّه زِ بس ناله راي  زنگ و هندي چ1471، 5شاهنامه، ج(د(  
نده ـ ساز  

  :نوازنده، مغنّی، خنیاگر     
  )245، ص 1شاهنامه، ج(برِ رودسازانْش بنشاختند       بفرمود تا پیشِ او تاختند

  آزادهـ 
  :دکر رام گور، که همیشه همراه بهرام در شکار شرکت میبه دست دوران چیره نوازِ چنگ     

به پشت دست هگی بـآزاده چن روِـا سـباَ    مان برنشستهیونی د  
  دباربـ 
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توان گفت  ت میأبه جر ؛نواز و استادان جاودان موسیقی دوران خسروپرویز تبرب از رامشگرانِ ،دان ایران ترین موسیقی پرآوازه     
نهاد  نبوغ درخشان این ایرانی پاك حاصل ،هاي موسیقی ایرانی برجاي مانده است ها و دستگاه قسمت عظیمی از آنچه به عنوان گوشه

  :است
  )2183، ص7شاهنامه، ج( یکی نامداري شد از مهتران    رانــرامشگ د باربد شاهـبش
  شرکَسـ 

داستان حسادت او بر باربد در تاریخ . از رامشگران چیره دست خسروپرویز که قبل از باربد بهترین موسیقیدان دوران بود     
 .تموسیقی ایران معروف اس

ــربست راه     زِ سرکش چو بشنید دربانِ شاه 2180، ص7شاهنامه، ج(زِ رامشگــرِ سـاده ب(  
  رشگَرامـ 

با نام رامشگر یا  ، خوانندگان و نوازندگانري، از موسیقیداناندر فارسی د. باشد به معناي شادي و طرب میدر لغت رامش      
  .شمردند ض دینی مییفرا ي هرامش را از جملایرانیان گذران زندگی به  .خنیاگر یاد شده است

ها  خوانند، و معموالً سازهاي آن نوازند و می نشینند، می ها می هاي مختلف، و در بزم رامشگران کسانی هستند که به مناسبت
  .ترود، چنگ و برب :اند از عبارت

  :ودوز از سال ساخته بیکی از الحان موسیقی است که باربد به مناسبت هر ر جهان رامشِیا  جان رامشِ
  )27، ص1شاهنامه، ج( ی و جام و رامشگران خواستندم    اراستندــادي بیــزرگان به شـب

ر از رامش و داد شد دلِ    زمانه پ مگنان از غم آزاد شده  
  مانی

تعلیمات . دمشهور ش» مانوي«ین یمذهبی روي آورد که به آ ي ل ساسانی که به تعالیم ویژهدست ایرانی زمان شاپور او اش چیرهنقّ     
  :برد اشی و موسیقی در پیشبرد مقاصد معنوي خود استفاده میمذهبی او با ساز و آواز همراه بود و از هنر نقّ

کامه ربدستی رسیده ببدان چ    یکی پنامه رد مانی بـرمنش م  
  كزدمـ 

ی مقام خاص يموسیقی در مکتب و ؛ي پیامبري داشتدعو ،در زمان قباد و انوشیروان ساسانی ،نیز که پس از مانیمزدك      
  :داشت
  )1740، ص6شاهنامه، ج ( گوي و با دانش و راي و کام سخن    نامه زدك بـرد مـی مــد یکــبیام

  ـ مطرِب
ت؛ به شنونده اس مطرب، دگرگون کردن حالِ کارِ. ردب به وجود آورَشود که با یکی از ابزارهاي موسیقی طَ به کسی گفته می     

طرب به کسی در قدیم، م. ذهنی و جاري او به فراموشی سپرده شود مشکالت ي هشنونده زدوده شود و هم غم از دلِ ی که غبارِی گونه
 .کرد داد و با اجراي برنامه دستمزد دریافت می موسیقی را انجام می ی کارِی شد که به صورت حرفه گفته می

  :اند مطربان را داشته آید که رامشگران، همان کارکرد به نظر می. شده است در شاهنامه بسیار کم به مطرب اشاره
یکی مبه رامشگـري درشده شادکـام    نامه رکش بطربی بود س 

زینـطرب گُهال باده پیش آر و م    که نه گاه ست و پیکار و کین رزم  
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  منابع
   .فرهنگ و هنر اسالمی ي هپژوهشکد ،ان، تهرالمعارف موسیقی کهن ایران هدایر، 1379 مهران،، ورمندانپ

  76و  75ي  ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارهفردوسی و موسیقی در شاهنامه، 1382دي و بهمن زاده، منصوره،  ثابت
  .ي دهخدا نامه لغتاکبر،  دهخدا، علی

  . ل، تهران، نشر اطّالعات، چاپ اوزمین ي موسیقی ایران نامه واژه، 1374ستایشگر، مهدي، 
  . ، تهران، نشر رهامموسیقی در ادبیات، 1380طهماسبی، طغرل، 

  .راد مراغه، نشر آواي ،)معلّم ثالث(عبدالقادرمراغی، 1387ـــــــــــــــــ ، 
  .، به تصحیح ژول مول، تهران، نشر علمی فرهنگی، چاپ ششمي فردوسی شاهنامه، 1374فردوسی، ابوالقاسم،

د،  عینفرهنگ فارسی ممعین، محم.  
  .نشر فضاتهران،  ،پیوند موسیقی و شعر، 1367، حسینعلی اح،ملّ

  .، تهران، نشر کتابسرا، چاپ اولفرهنگ سازها، 1376ـــــــــــــــ ، 
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294  

 ي آباداثر محمود دولت »سلوك« عناصر داستانی رمان تحلیل
  

  1وبیژن ظهیري نا
 2مالک قاسمی

  چکیده
 فلسفی، يها شهیاندمضامین و  لیدلبه  دهیچیپي ساختارو  کمبا وجود حجم  که است یانرمآبادي  دولت اثر محمود سلوك 

یی گو تکی تیروا وهیش، وستهیپی ذهني ها یتداعو  گانه سه دید زاویه ي چونعناصر کاربردشناختی،  زیبایی و شناسانه هستی عرفانی،
حائز ... و لحن خاص آن و ها تیشخص زنده، گفتگوهایی با فخیم نوشتاري سبک یافته، پرورش طرحی ذهن، الیس انیجری و درون
 بی و آوارگی شهرنشینی، چون روزمره مضامین آوردن و اجتماعی موضوعات به آبادي دولت متفاوت دید .و قابل مطالعه است تیاهم

 شود تبدیل فرد به منحصر اثري به سلوك تا است شده باعث تنهایی و پوچی نوعی به رسیدن و گرایی جمع از گریز و نفرت هویتی،
 برجسته آثار ي دنبالهي ا گونهاست به  آبادي دولت خاص سبک از ناشیکه ي متعدد ها تراشو  ها شیساوجود  با که جاودانه اثري

  .یابد دست عرصه این در خود واقعی جایگاه به توانسته و است داستانی ادبیات
  
  

  .ضا، داستاندولت آبادي، سلوك، طرح، شخصیت، ف: هاکلید واژه

                                                        
 یلیدانشگاه محقق اردب یات فارسییار زبان و ادبدانش  ١
 یلیدانشگاه محقق اردب ی و مدرسات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادب ٢
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مه مقد  
 انواع وها  قالب درقدر  گران آثاري گذشته دهه چند در که است معاصر پرکار و مطرح نویسندگان از یکی آبادي دولت محمود
 تجربه با و فخیم روحی از برخاسته و مستمر کار و تالشها  سال حاصل که آثاري. است کرده تقدیم معاصر داستانی ادبیات به مختلف

 سلوك بان، گاواره عقیل، عقیل باباسبحان، اوسنه سالخورده، مردم شده سپري روزگار سلوچ، خالی جاي کلیدر،. اند درآمده شنگار به
 تجربیاتی با و متفاوت يا هیزاو از کدام هر که شوند یم محسوب معاصر يها داستان وها  رمان نیتر مطرح از و او آثار نیتر مهم از... و

 دنیایی در بفردشان منحصر يها یژگیو و خصوصیات با منطقی، گرایی واقع عین در که کشند یم تصویر به را یمردمان داستان تازه،
 چون خصوصیاتی کنار در بلند و کوتاه يها داستان وها  رمان این. کنند یم زندگی است آبادي دولت وقاد ذهن ساخته که ملموس
 زبانی و ها تیشخص پویایی ساختاري، انسجام داستان، کلی طرح در منطقی ولیمعل و علی روابط حوادث، بیان در راوي زبان فخامت

 کلی ساختار در جانبه همه بررسی و مطالعه با باید که هستند مختلفی هايمؤلفه  داراي... و اسرارآمیز و کهنه گاهی و فهم همه و ساده
 در ساختارگرایی و فرمالیسم و ادبی نقد حیطه در محتوایی و ساختاري تحلیل امروزه که جایی آن از طرفی از. شوند کشفها  داستان
 ساختار بر متمرکز و مستقیم مطالعه با آثار این تحلیل و نقد. شوند یم محسوب ادبی متون شناخت عوامل نیتر مهم از شناسی زبان حیطه
 بررسی مورد جداگانه راها  آن دهنده تشکیل اصرعن وها  جنبه تمامی باید آثار این تحلیل در دلیل همین به. است پذیر امکانها  آن کلی
 آبادي دولت سلوك رمان. یافت دست نهایی گیري نتیجه به اثر کلی ساختار در جزئیات این دادن قرار هم کنار با سپس و داد قرار
 از پس سلوك« ت؛گف توان یم. شد داستانی ادبیات عرصه وارد پیشین آثار به نسبت کم حجمی در که اوست آثار واپسین از یکی

 وییگ. محدودتر فضایی در اما پیچیدگی، همان با کند، می دنبال را... شده  سپري روزگار شیوه همان واقع در ،...شده  سپري روزگار
 ،خواندن بارد چن با  بایستی که است سردرگم کالفی اخیرش  يها رمان. شود می تر پیچیده و پیچیده نوشتن، در روز  به روز آباديدولت

 وقایع برخی  متوجه کتاب هاي نیمه در. است همراه  سختی ابهام با سلوك رمان شروع. فهمید را آن محتواي تا کرد باز را کالف این
 الزم آن اتمام از پس  خواننده که است آثاري جمله از رمان این. رسیم می زمان آغاز پیچیدگی به دوباره پایان، در و شویم می داستان

  ).32: 1382 رشوند،(» بشود آن رخدادهاي  متوجه درستی  به تا بخواند را آن دیگر بار کی که بیند می
 نویسنده، پیشین آثار برجسته ویژگی« کرد؛ بیان چنین آبادي دولت آثار دیگر با را سلوك اساسی اختالف توان یم کلی طور به
 پدیده نظامی، نیروهاي و مالکان با طبقاتی ناگزیر خوردهايبر تولیدي، مناسبات و نیروها روستایی، و روستا سیماي ترسیم و طرح

 زمینه طرح. است شهري محیط با بیگانگی و اجتماعی-اخالقی يها ارزش از روستایی زندگی شدن تهی و فقر سربازگیري، مهاجرت،
 ،)1353(ل عقی عقیل ،)1350(ن با اوارهگ ،)1349(ن سبحا بابا  اوسنه چون آثاري در و شود می آغاز) 1347( بیابانی هاي الیه با روستایی

) 1372(ه سالخورد مردم شده سپري روزگار و) 1369(د با اقلیم ،)1363-1357(ر کلید ،)1358(چ سلو خالی جاي ،)1356(ر چنب خم از
ا تنگن نامه نمایش در و شود می غازآ) 1352(ر سف از که است شهري حیات مسائل طرح آبادي، دولت آثار مایه بن دومین. یابد می دامها
 شهري حیات از چه آن اما آمیزد، می هم به شهري و روستایی مسائل کلیدر چون برخی در و یابد می دامها) 1352(و شبیر با و) 1349(

 سلوك. دارد طبقاتی -اجتماعی کامالً هایی زمینه این از گذشته و شود می مربوط انقالب از قبل دوران به آمده، آبادي دولت آثار در
 پس هاي دهه گراين آرما نسل میان چالش معشوق، و عشق به وي متعارف غیر و فردي دیدگاه به ناظر که است نویسنده رمان نخستین

  ).74: 1382 اسحاقیان،(» است مدرن عصر در اخالقی يها ارزش تحول و اجتماعی متفاوت شرایط در آنان فرزندان و 1320 از
  

  ي طرحاجراروش 
 در که آن است دهنده تشکیل اجزاي و برخی عناصر ساختاري تحلیل و رمان متن مستقیم ه در این مقاله، مطالعهروش مورد استفاد 
 و مضامین سپس. اند شده چهارچوب نظري مورد نظر بررسی و مفاهیم پایه بر داستان ساختاري عناصر تک تک مطالعه، نوع این

تحلیل  آمده بدست اطالعات ترکیب و تجزیه و برداري فیش داستان، لفمخت يها قسمت گزینش با آن در نهفته مختلف موضوعات
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است،  توصیفی و تحلیلی ساختاري بر مبناي روش تحلیل در این مقاله استفاده مورد تکنیک کلی طور به. است شده مورد نظر حاصل
  .دیگر است مقاالت و منابع ،ها کتاب نیز آن ابزارو  ما پژوهش اسناد سلوك رمان

  
  ي داستان خالصه
 ،ش 1377 سال زییپا ساعته در ازدهي یسفرپس از  است که سیبه نام ق سال انیم يمرد یروز از زندگ کی يماجرا تیروا سلوك

اما آصف در خانه  رود یم زبانشیم 555 شماره و به دنبال آپارتمان ،شود یمیی اروپا شهري آصف، وارد دوست خود عمو دنیدي برا
ی ناشناخته دنبال حسو با  ندیب یمي مرموز را رمردیپ نیح نیادر . ی هدف و سردرگم بماندبتا آن روز را  ودش یممجبور  سیقو  ستین

و به خواندن  کند یم دایپ مکتیني روبر کهنه مرد را ي ها نوشتهدست و در آن جا  آورد یمدر  بیغری گورستانو سر از  افتد یماو 
یی ها بکدر واقع یادآوري خاطرات گذشته و فلش . افکار خود اوست ی وشرح زندگ تقیکه در حق ی، خاطراتپردازد یمخاطرات او 

 ها تیشخصي ذهنی اوست که حوادث داستانی را متناسب با ها یتداعبیشتر در ذهن قیس جریان دارد و  شود یمکه به زمان گذشته زده 
  . برد یمبه پیش 

  
  یبررسبحث و 
  1موضوع

ي عناصر داستان را در  هیکل، موضوع است، موضوعی که بتواند دینما یمدر ابتدا ضروري  چه آنبراي نوشتن یک داستان، «  
این موضوع، ابتدا، به صورت فکر اولیه یا یک حس . پیش ببرد سینو داستاني دلخواه  جهینتخدمت خود بگیرد، و آن را تا رسیدن به 

دگی روزمره است، یا ناشی از شرایط و حوادثی است که نویسنده را ي زنها تیواقعاست که یا ناشی از ) 55:1375بهشتی، (» يا هیاول
  ).28:1387مستور، (» شود یمي آن نوشته  دربارهمفهومی است که داستان «به طور کلی مـوضوع هر داستان، . دهد یمتحت تأثیر قرار 

ها با خصوصیات کامل یک تن«سلوك مردي . موضوع کلی رمان سلوك متناسب با عنوان آن و عکس روي جلد کتاب است  
در  شود یمیی مهمان دوستش آصف است اما چون آصف در منزل نیست قیس مجبور شهر اروپا کیدر انسان احساسی شرقی که 

و ناگهان حس  گذارند ینم شیها تني دوستش منتظر میزبان خود بماند اما یادهاي پریشان  خانهي واقع در نزدیکی ا کافهخیابان و 
شاید آشناي او باشد ولی این آشنایی بیشتر یک آشنایی معنوي و روحانی است تا آشنایی صوري و  رود یم ه از سایهمردي ک کند یم

به او برسد دوست دارد با او هم سخن بشود اما هیچ امیدي براي برآورده شدن این  تواند ینماما  افتد یمقیس دنبال مرد راه . فامیلی
  ».خواسته وجود ندارد

عجیب است که . واقع است وارد شود جا آنرا دنبال کند تا به انتهاي خیابان که گورستانی در  اش هیسامرد و  کند یمپس سعی  
به یکدیگر و  ها آروارهدر جیب، فشردن  ها دستصفاتی از قبیل فرو بردن . ي به دیدن دیگري، دیگران نداردا عالقهمرد هیچ 

و قیس ناخواسته به دنبال  اش هیساکه آن مرد باید خود قیس باشد حتی  ندیگو یمه قیس آشکار ب... و ها چشمي  کاسهي دور ها نیزچیر
خودش را از درون چنان به  تواند یمولی شخص اگر قیس باشد . کند ینماما هیچ چیز براي مرد جلب توجه  شود یممرد وارد گورستان 

ک کند که دیگر نیازي به نزدیک شدن بیش از پیش به او در سراسر ذهن قیس را تسخیر کرده است نزدی اش یخیتارآن مرد که نقش 
  ).81-82: 1386پناهی، ( خود نبیند

ي آدمی از ابتداي هستی تا شناخت خود و رسیدن به این سوال هستی شناسانه که من کیستم؟  سالهدر واقع سلوك چندین هزار   
، )مها(ر عشق قیس به نیلوف. متن رمان گنجانده شده استاز طرفی موضوعات دیگري نیز در . شود یمموضوع اصلی رمان محسوب 
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ي رمان ها قسمتتناقضی که در بعضی . همراه با کینه و نفرتی عجیب نوعی تناقض و تعارض بین این موضوعات به وجود آورده است
  . شددر قالب نوعی موضوع هستی شناسانه متناسب با مضامین نهفته در داستان با تواند یمنیز  شود یمدیده 
  

   1مضمون
یعنی از مجموع فعل و انفعاالت و اعمال و اشخاص و لحن و . ي عناصر داستان است هیکلي عمل  جهینت«مضمون از آن جا که  

ي غالبی است که به طور ضمنی و  شهیاندهمان «بنابراین ). 31:1382یونسی، (» دیآ یمآهنگ و طرح و سایر عوامل داستان فراهم 
ي  جهینت، روابط و ها تیشخصي انتزاعی است که رمان از طریق حوادث،  شهیاند. ردیگ یمو کل رمان را در بر  شود یمتلویحی بیان 

. ي تجاربی است که نویسنده در زندگی کسب کرده است درباره دار یمعنمضمون معموالً بیانگر ادراکی . بخشد یمپایانی آن را تجسم 
  ). 474:1374بیشاپ، (» امین اغلب شبیه سخنان قصار هستندمض. در یک جمله بیان کرد شود یممضمون را 

ي فلسفی، هستی شناسانه، زیباشناختی و گاهی عرفانی که متناسب با موضوع کلی ها شهیاندسلوك رمانی است سرشار از مضامین و 
از  يسطور یبا بازخوان«اند؛ لذا  مدهآي پیرمرد مرموز ابتداي داستان ها نوشته دستآن یعنی سیر و سلوك انسان شناسانه است و بیشتر در 

 یفلسف يها شهیخاطرات گذشته، اند يادآوریها، و  نوشته نیا ي درباره دنیشیگسسته و پاره پاره، و با اند رازهیدفتر ش نیهم يها نوشته
در  یفلسف يها شهیاند فوران ي شبح مرموز سرچشمه -مرد -هیسا نیا يها دارد و نوشته یفلسف یذهن سیق. میابی یم رمان سلوك را در

، راد عاطف(»)18:سلوك(؟ کند یمرا نابود نم لیچرا خداوند قدرت تخ... آه«: است رانگریو یلیبا قدرت تخ س،یق پرداز الیذهن خ
1388 ،http://www.sokhan.com/show.asp?id=84030(. 

این  شود یمـ در سیر هستی شناسانه ي خود، با اولین سوالی که مواجه  شود یمدمی ـ که در قالب قیس نمودار به این معنی که آ
ي زیرین رمان از ابتدا تا انتهاي آن جاري است، ها هیال، و این سوال اساسی است که در )37ص (»من که هستم و چه هستم؟«است که 

ي خود را گم کرده بود و زیاد  شناسنامهدو، سه سال گذشته ـ «ي  جملهاست که با » گم کردن هویت شخصی خود«و اولین نمود آن 
زیر به  شناسانه یهستهویتی که رفته رفته در قالب جمالت . کند یمنمود پیدا ) 7ص (» کالفه نبود از گیجی، گنگی و بهت خویش

  . اند شدهصورت زیبایی بیان 
  .ي یک انسانیم مهینمن و تو دو «
  . بودم ینمبی تو من نبودم، این که هستم . من یکی هستیم؛ یکینه، تو و  

  ). 16و  17ص (» بودم ینمی؛ بی تو شاید من زن یماز زبان من حرف 
  : دیگو یمتا جایی که  رود یمبه پیش ) قیس(این جمالت تا آن جا در ذهن کنجکاو آدمی 

  ). 19ص (» شناسم ینمو  شناسم ینمکه  شناسم یمو  شناسم ینمکه  چگونه باز کنم، چگونه بگشایم راز این زاویه از هستی آدمی را«
یا دچار بهت و گیجی  شناسم ینمیا  شناسم یماین که . شود یمنوعی تعارض و تناقض نیز دیده  شناسانه یهستدر تمامی این مضامین 

. ، چهل پارهابمی یموح خود را شقه شقه ر«، بیانگر نوعی تناقض است که در قسمتی از رمان نیز به صورت بارزي در جمالت ام شده
ي پیرمرد نیز با ها نوشته دستی و پراکندگی نظم یباز طرفی . نمودار شده است) 164ص (» ام شدهکانون تناقض وجود  کنم یمحس 
و  37، 32، 15در کنار این مضامین هستی شناسانه که در صفحات . باشد تواند یمنوعی تأیید این تناقض ) 23ص (س ي صریح قی اشاره

  :یافت از جمله توان یمنیز آمده است، مضامین فرعی دیگري نیز  97
  ).7ص (» ستدیا یمفقط . ي خودش نیست ارادهاین به خواست و . ستدیا یمقیس هم «ي  جملهدر : ي شخصی ارادهتقدیر و جبر در  
بمیرم پیش از آن که شاهد مرگ جان و باور خود آیا، ممکن نبود به تن  شد ینم«: تبدیل شدن مضمون به نوعی مانیفست و شعار 

  ).38ص (»باشم؟ اندکی بردباري ممکن نبود؟
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ي زیرین رمان در تقابل قیس و مها نمود ها هیالو در نهایت این عشق است ـ عشقی عظیم که نفرتی عظیم نیز در پی دارد ـ که در 
، یادآور قیض و بسط عرفانی )186ص (» خوارم ر سیرت چه خشدر سیما چه مهربان است و د«عشقی که در نظر قیس . کند یمپیدا 

توصیفات لحظات عاشقانه فرد مشرقی که در این رمان به تصویر کشیده شده به ناگاه ما را «. بزرگانی چون موالنا و حافظ است
ي مطرح شده در آثار ها عشقعشق در کتاب سلوك به طرز فاحش با . ي امروزي را جدا از عشق اصیل بدانیمها عشقکه  دارد یوام

ي داستان  وهیشظرافت کار به حدي رسیده است که حتی  وچرا که دیگر زمان عوض شده . شخص دولت آبادي نیز متفاوت است
ي بلند و ها الوگیدي دیگر ختم بخورد و دیگر خبري از ا گونهي او به  زمانهي ها عشق چون همنویسی شخصی چون دولت آبادي 

که به تعبیري حیرانی او را رقم ت ي کمال سلوك اس مرحلهنباشد و این نشانگر رسیدن دولت ابادي به ... وستا وتوصیفات طبیعت و ر
  ). 83-84: 1386پناهی، (» زده است

ا، مهرس و مهساو، ر مهتاب و کریپ مهتاب يدلبر به عشقه، معشوق و است عشق سیق يها خاطره و ها شهیاند يمرکز ي هسته«در واقع 
 نهال و عمرش گلستان بر بهار هفده از شیه، بسال چند و چهل سیق با ییآشنا هنگام و استکوچکتر  سیق از سال یس کیکه نزد

 نیا مجنون و یلیل دوران نیا تمام در و گذشته نیریش سال زدهیس دوازده حدود ماجرا پر عشق نیا آغاز از. است بوده نگذشته وجودش
خشکانده،  را او و دهیمک را وجودش ي رهیش و دهیچیپ عاشق گرد به وار عشقه معشوقه و اند دهیورز مهر هم به عاشقانه وار افسانه عشق

 دهیتک را او يحسابگر ای یسپاس نا ای ییوفا یب سر ازه، نگذاشت جا به عاشق وجود از شیب يا که تفاله هنگامها،  سال نیواپس دره، آنگا و
 لبالب روحش وه، شد سیدگرد و افتهی استحاله يزاریب و نهیک به سیق در عشق نکیا و. است ساخته رها شیخو زار حال به دهیخشک و

 سوزد یم يریگ تقاص و يتوز نهیک التهاب پر تاب و تب در. دهشتناك و رحمانه یب يریگ انتقام ییاستسقا و گون ماریب عطش از شده
 مانندشکوه  آرام ظاهر درون. است یعاص و حال شانیپر. است گم در سرکالف . استکالفه . چدیپ یم خود به مار چون ذهنش و

    »تاس انیغل و جوشش حال در یآتشفشان
  .)http://www.sokhan.com/show.asp?id=84030، 1388، راد عاطف(

  
  1حطر

به عبارت دیگر حوادث و . قشه، نظم، الگو و شمایی از حوادث، شعر و یا داستان، طرح عبارت است از ننامه شینمادر « 
خواننده و بیننده به دنبال تعقیب حوادث . که باعث کنجکاوي و تعلیق خواننده یا بیننده شوند ابندی یمطوري در اثر شکل  ها تیشخص

چرا آن حادثه اتفاق افتاد؟ چرا این : تاز نظر زبانی، طرح داراي سه زمان دستوري اس. را بداند ها آنعلت وقوع  خواهد یماست و 
  ).36:1371اخوت، (»)ي اتفاق خواهد افتاد؟ا حادثهو یا اصالً (؟ و بعداً چگونه خواهد شد؟ افتد یمماجرا دارد اتفاق 

را در  يمتعدد يها عالمت سوال ،که از ابتدا یطرح. دارد یطرح مبهم و نامفهوم ،که دارد يا دهیچیرمان سلوك در کنار ساختار پ 
رمان و  يبر سطح ظاهر هکوتا يو با مرور ستیمشخص ن یاز حوادث داستان يا علت وقوع پاره. زدیانگ یذهن خواننده و منتقد آن بر م

به  د،یقرائت سلوك به ذهن آ نیکه ممکن است در نخست یابهام«، شود یم دهیآن د یدر طرح کل یهاماتآن اب يها تیشخص یبررس
مرحله  نیها در دوم باره آن گریوهله و سپس ادغام د نیدر نخست ،آنان از هم يساز و جدا یرورت بررسو ض ها تیشخص يزیهم آم
در فصل  ییاروپا يرا در شهر يو يکه راو يرمردیپ :اند از عبارت اند، ختهیبه هم آم کیسمبول يا که به گونه ییها تیشخص .است

که در مه گم  يمرد ،دهد یهست که نشان م يت متعددادر داستان عبار .کند یتا گورستان دنبال م ابانیخ یطوالن ریو در مس زییپا
» آشنا باشد شیبرا دیآن مرد با دیگو یحس گنگ و ناشناخته به او م کی« :دیگو یجا م کی يراو .ستین يجز راو یکس ،شود یم
و هم را  کنند یقوز م ن و عصا دارند؛و شال گرد یباران اند؛ هر دو هم سن و سال: هر دو مرد همانند است يظاهر ئتیه )5ص (
از  یگورستان دفترچه خاطرات یسنگ مکتیلحظات نشستن خود بر ن نیدر واپس .شود یم دیناپد يچشم راو شیکه از پ آن .شناسند یم

                                                        
1. Plot 

http://www.sokhan.com/show.asp?id


 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٨٦

و  شیز نماج يزیچ رود، یداستان م يها تیو شخص يچه بر راو و آن خواند یم جیآن را برداشته به تدر يکه راو گذارد یم یخود باق
 يها و سنمار در قسمت رمردـ پی سیمانند ق ییها تیکه شخص يا به گونه .)82:1382، انیاسحاق(»...ستیهمان خاطرات ن یبازخوان

که در  شود یمربوط م ییها به گسست«ها  نشانه ي با ارائه ییها و در قسمت شوند یو در هم ادغام م زندیآم یمختلف رمان با هم در م
 شهیرمان مدرن است و ر يها یژگیبا حرکت داستان از و يرفتار نیچن .و به سامان داستان وجود دارد یعیادها و نظم طبرخد ي رهیزنج
داستان  يو هنجارها تیذهن خود را در چهارچوب زمان، مکان، عل تواند ینم ای خواهد ینم سندهیدارد که نو يضرورت هنر نیدر ا
 شیشاپیاست پ ریکند، ناگز تیرا به جانب داستان هدا الیو خ شهیاند البیبهتر بتواند س که نیا ياو برا .محدود کند ،ذشتهگ یسینو

را بر خود  الیو خ شهیاند ي پراکنده ياجزا انیدادن م وندیرنج پ دیبا ،صادقانه انیاصالت ب نیا ياما خواننده هم در ازا ،سدها را بشکند
گستره است که  نیدر ا ارزش کار منتقدان عمدتاً .انباز شود سندهیآن با نو ینیآفرباز ای ،دهیپوش یمعن افتنیهموار سازد و در لذت 

 یگاه تیو در نها) 83: همان(در قلمرو تخصص آنان است  فیو ظرا قیکشف و ثبت دقا ي فهیگاه وظ رایز ابد؛ی یآشکارتر م ينمود
 ي است که خواننده رشته یگاه چنان طوالن ها یتداع نیااست و  يراو یذهن يها یتداع لیها و رخدادها به دل گفته انیدر م«ت سگس

ها را  رخدادها و گفته ریرا پر و س یخال ي فاصله ش،یتا با ارجاع به صفحات پ شود یم ریو ناگز دهد یها را از دست م رخدادها و گفته
 یتداع کیسپس  .دارد دیترد یتن گوشدر برداش ياما و ،زند یزنگ م لوفریرمان تلفن در اتاق ن 55 فحهدر ص .و دنبال کند میتنظ
 ي بار از صفحه کی ،شود یو خواننده مجبور م اندازد یفاصله م لوفریبا ن سیق يوگو و گفت یبرداشتن گوش انیم يا صفحه 25 یذهن
   ).84 :همان(» برود 111و  100به  79بار از  گریو د 55به  79

و  يا خوانندگان حرفه يبرا يا نهیزم شیکه بدون علت و پ شود یر ممتباد به ذهن ینکات ،داستان یدر طرح کل گریاز طرف د
 نیرمزآگ رمردیپ نیاست که وجود ا نیا ،دیآ یم شیکه هنگام نقد رمان سلوك پ یپرسش اساس نینخست« .هستند زیبحث برانگ منتقدان

داشته و چه نقش  یچه ضرورت ،شود یمحو م هامیلود ادر مه آ زیو در انتها ن شود یم داریاز مه ابهام پد يا در هاله ،ماجرا يکه در ابتدا
؟ او ماند یبدون حضور او داستان ناقص و ابتر م ایداستان بر عهده داشته است؟ آ يو به کمال رساندن ماجرا شبردیدر پ يساز سرنوشت

 يریدم حضور او چه نقش و تأثع ایپس حضور  ،است سیق يها و شکوه ها شهیهمان اند ،شیها ها و شکوه گله ،شیها دهیکه افکار و ا
 سیاز ق یگام شهیکه هم رمردیپ نیا زیحضور معماگون و رازآم ياگر به جا دیشا داشته است؟ یو معان میمفاه يدر روند حوادث و القا

 گرید ییها و شکوه ها دهیو ا ها شهیکه اند سیاز هزاران موجود درون ق يگری، وجود دسیق يها دهیو ا ها شهیبا همان اند ،جلوتر است
 .بود سیق يها شهیو متعارض با آن داشت و نقاد اند سیمتناقض با افکار ق ییها و شکوه ها دهیو ا ها شهیاز آن، اند تر یعال ای ،داشت

 سیق تیشخص يبر غنا ،گرفت یقرار م وقفه یب یالوگیمداوم و د ي و با او در مکالمه و محاجه داشت یگام بر م سیهمراه ق ای شیشاپیپ
 نیمرد با ا نی، وگرنه اشد یم دهیآفر تر ییتر و تماشا رنگارنگ يها روشن هیبا سا یتیو شخص شد یآن افزوده م يها یدگیچیپو 

» دینما یم دیاست و زا کسانیناچار بود و نبودش  ،دیافزا یبر او نم يادیز زیندارد و چ یواقع سیبا ق یو افکار تفاوت مهم اتیخصوص
  .)صفحه راد، همان عاطف(

 .اوست یاندگنز ي نهیشیو پ سیق تیازش شخصردو ابهام داستان در پ یدگیچیپ يها از علت یکیگفت که  دیبا تیو در نها
او از  یهنذ يو خاطرات گذرا یاحساسات شخص انیبه ب طمربو شتریب ،ارائه شده است سیخود ق ای يکه توسط راو یاطالعات جزئ

 نیا در ییزهایچ ،میدان یم سیق یزندگ ازچه  آن« .قبل از آن ارائه نشده است سیق یاز زندگ یاطالع چیه. است لوفریبا ن ییزمان آشنا
 نوشته یم ،اتیادب اهل و بوده شاعر بوده، خودش با يباز لج ینوع دنیکش گاریس شیبرا و دهیکش یم گاریس ادیز :هستند محدود حدود

 و ،میدان ینم يزیچ سیق یزندگ از نیا از شتریب .است بوده) مشهور یهقیب(ل ابوالفض استاد نگارشش، نییآ استاد و سروده یم و
 بوده خانواده يدارا ؟گذرانده یم روزگار چگونه بوده؟چکاره  :اند مانده پاسخ یسلوك ب داستان در دست نیا از یمهم يها پرسش

 چه با فرزند؟ و زن ای برادر؟ و مادر، خواهر ،پدر ؟شده یم لیتشک یکسان چه ازاش  خانواده تنها؟ ای کرده یم یزندگ خانواده با ؟انهی
 ییزهایچ چه به بوده؟ ییها دغدغه چه دچار داشته؟ ییها یسرگرم و عالئق چه داشته؟ معاشرت و برخاست و نشست یکسان
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 ي دهه چهار از یروشن تصور میکه نتوان شده، سبب یناآگاه و ینادان نیا و میدان ینم راها  پرسش نیا ازکدام  چیه ؟ پاسخدهیشیاند یم
» است گنگ و قیدق ریغ یطرح صورت به و ناروشن، مبهم، ی،سن ي بازه نیا در سیق تیشخص و ،میباش داشته سیق یزندگ نخست

  ). همان(
در طول ده  زیآن دو ن ي عاشقانه ي رابطه ي از نحوه یو حت ستیمعلوم ن زیعلت آن ن و یچگونگ ،لوفریاو با ن ییآشنا ي نحوه یحت 

 ؛شود یمطرح م یو دوباره سواالت ستیدر دست ن یاطالع افتهیرابطه ادامه  نیونه اگو چ کردند یو چکار م گفتند یکه چه م نیاسال، 
 ببازد دل ی،سن اختالف سال یس حدود با يدختر نیچن بهکه  بوده یکاف ها نیا سیق مثل يا جاافتاده و پخته تیشخص يبرا ایکه آ نیا
 با یتیسنخ چه است؟ داشته وجودها  آن نیب یتیشخص و یروح تجانس چه شود؟ شور و شر پر و جوان يدختر ي بسته دل وار وانهید و

 اوکه  مینیب یم ،میکن نگاه مهاما دید از ؟ اگراند داشته هم يبرا ییها جاذبه چه باشند؟ گریکدیمکمل  اند توانسته یم چگونه ؟اند داشته هم
 سیق به او عشق .استکرده  »آدم« را اوکه  دانسته یم یکس را سیق و کرده یم نگاه یمرب ای اداست ای معلم کی چشم به سیق به شتریب
 همه نیا و .است زیانگ شگفت یکم آورده، دوام سال ده از شیب اگر و ماند یم گذر زود یهوس به شتریب. ندارد یقیعم ي شهیر چیه

  .)مانه(» است یباورناکردن و دیبع مهاما يخو و خلق با يدختر از حاصل یب ماندن منتظر
  

  1تیشخص
عامل طرح  نیتر مهمي تم داستانی و  کنندهعنصر منتقل  نیتر مهم«شخصیت که از جمله عناصر کلیدي ادبیات داستانی است،  

 - دهد یمکه انجام  چه آناز طریق  ها یژگیوي اخالقی و ذاتی که این ها یژگیوفردي است داراي «و ) 33:1382یونسی، (» داستان است
» دهد یمي شخصیت را بازتاب ها زهیانگي چنین رفتار یا گفتاري  نهیزم. ابدی یمنمود پیدا  -  3گفتار -دیگو یمکه  چه آنو  - 2رفتار

را  ها تیشخص، ستین ریپذ امکان زیني اثر نیچننوشته نشده و خلق  کاراکتری بدون ادبي اثرهرگز  که جا آناز «). 33:1387مستور،(
  ). 17: 1371، انیقیدق(» شود یمبنا  ها آني رواثر  کساختمان ی کهیی دانست اه هیپا دیبا

که از آغاز تا پایان  : 4شخصیت ساده«: کنند یمي داستان را به انواع مختلفی تقسیم بندي ها تیشخص: ي داستانیها تیشخصانواع  
). 73-4: 1369فورستر، (» ابدی یمر ناگهانی، تغییر که بر اثر عوامل گوناگون، به تدریج یا به طو : 5عثابت است و شخصیت جام

، که در طی داستان در رفتار و بینش دچار تحول 7پویا و شخصیت شود ینمکه در طول داستان از نظر فکري متحول  : 6شخصیت ایستا«
  ).93-94:1385میرصادقی،(» شوند یم

یی که توسط ها بکي ذهن قیس و فلش  گذشتهخاطرات ي متعددي در این رمان حضور دارند که همگی در یادآوري ها تیشخص
ي اصلی هستند و در ها تیشخص ها تیشخصکه بعضی از  پردازند یمدر داستان به ایفاي نقش  کسترندراوي در ذهن قیس صورت می 

  .شوند یمي فرعی محسوب ها تیشخصحضور دارند و دیگران براي پر کردن فضاي خالی رمان به عنوان  ها قسمتبیشتر 
شخصیت داستان که از ابتدا تا انتها حضور دارد، به عنوان شخصیتی پیچیده و جامع و در عین حال پویا  نیتر یاصلو  نیتر مهم: قیس

و به نوعی با  شوند یمي رمان وارد  صحنهي دیگر نیز در ذهن فعال او و در خاطرات او به ها تیشخصو  برد یمطرح داستان را به پیش 
 شصت ي آستانه در است يمرد. شود یمدر واقع شخصیت قیس مرکز ثقل حوادث داستانی این رمان محسوب . نداو در ارتباط هست

                                                        
1. Character 
2. action 
3.dialogue 
4. Flat 
5. Round 
6. Static Characters  
7. Dynamic Characters 
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 کشور از خارج بهاکراه،  بهه، داشت وجود جانش به قصد سوء خطرکه  نیا جمله از، یلیدال به 1377 سال در. )84و ص  74ص ( یسالگ
دست و دل باز و «شخصیتی است  .)156ص (ش مادر ونیمد و) 73ص ( دهبو پدرش ي فتهیش. است روستا فرزند. سفر کرده است

و این عشق رفته رفته  شود یمدر جوانی عاشق دختري به نام مها ـ نیلوفر ). 116ص (» اهل نفرین و لعنت نیست«، )83ص (» سخاوتمند
در ابتداي داستان با ). 117ص ( سازد یمه دیوانه ، عشق و نفرتی که او را در میان سالی پیر و نیمشود یمتبدیل به کینه و نفرتی عجیب 

ص (ت که قوز در آورده اس ندیب یمو در تمام داستان خود را شبیه آن پیرمرد  رود یمدیدن پیرمرد پوشیده در بارانی خاکستري دنبال او 
تا انتها ا همزادي که از ابتد شود یمو که با همزاد خود روبر ندیب یمو در نهایت در انتهاي داستان خود را پیرمردي خنزر پنزري ). 89

  .همراه او بود
شخصیتی ). 59ص ...(رود یمکه در سایه  ندیب یممردي را «ي  جمله، در شود یمشخصیتی که رمان با حضور او آغاز : پیرمرد مرموز

و یک بار  کند یمتان حضور پیدا یک بار در ابتداي داس. دیآ ینمپیچیده و مرموز و مبهم که به هیچ وجه شناخت کاملی از او به دست 
این شخصیت . ي اوستها ادداشتو دفترچه ی ها نوشتهبه خاطر دست  گذارد یمدر انتها، اما حضور او و تأثیري که او بر فضاي داستان 

  . استي دولت آبادي از سبک هدایت  هنرمندانهپویا تا حدودي شبیه شخصیت پیرمرد خنزر پنزري در بوف کور است و نوعی تقلید 
، ابدی یمي ذهنی او حضور ها یتداعي کلیدي داستان که از ابتدا در خاطرات قیس و در ها تیشخصیکی از : نیلوفرـ مها خزیما

نام اصلی او . خصوصیات نوعیِ زنان عصر جدید را در قالب او به وضوح مشاهده کرد توان یمي و ا شهیکلشخصیتی است قالبی و 
ص (ا یرین، مها، مهتاب، اوران، ناتانائیل و مهامش ؛ نیلوفر، مروارید، دریا،خواند یمي مختلفی ها نامرا به ، قیس او )18ص (نیلوفر بود 

ي از نیلوفر ارائه کرده است، براي تبیین جایگاه زن در آثار او آباد دولتشخصیتی که ). 14ص (د سالگی عاشق او شده بو 17، و از )82
گر مرگان در رمان جاي خالی سلوچ نماد یک عشق واقعی و مادر تمام کماالت زن ایرانی است ا«ي متفاوت است، چنان که ا گونهبه 

زن مثل «، این جا مهتاب طرحی نو در انداخته است؛ کند یمي روستاییان شکم فرزندان سلوچ رفته را پر ها خانهکه حتی با سفیدکاري 
  ).84: 1386پناهی، (»)159ص ( خوابد یمو  ذاردگ یماز هر دستی که نوازش شود، سر بر زانوي همو . گریه است
 آپارتمانی 555شخصیتی ساده و ایستاست که به عنوان میزبان قیس در شهري اروپایی و در اتاق شمالی طبقه دوم شماره : آصف

  . کند یمزندگی ) 34-5صص (
ا و شوهر جان باجی شخصیتی است خنثی و سنمار خزیما به عنوان پدر نیلوفر، فزه خاتون، فخیمه، آزاده، اردي ر: سنمار خزیما

   .)11ص (د حضور دار رنگ کمي و ایستا، که از ابتدا در داستان به صورت ا شهیکل
. دختر و یک پسر، نماد کامل مادر یک خانواده ایرانی است 4مادر خانواده و زن سنمار است، زنی است که با داشتن : جان باجی

  . دهد یماده را تحت تأثیر قرار هر جا حضور دارد، تمام اعضاي خانو
شخصیتی قالبی ) 82ص ( ندینش یمعضو خانواده به او است، پاي حرف دل او  نیتر محرمخواهر بزرگ نیلوفر و : فزه خاتون خزیما

ي  خانه مهمانو ایستا دارد و نماد زن سنتی ایرانی است که دیدي سنتی دارد، به همین دلیل است که تا چهل سالگی مجرد مانده و در 
   کند یمي دوم در اتاقی بسته زندگی  طبقه

  شخصیتی ساده و ایستا دارد. ي داردتر رنگخواهر بزرگ نیلوفر، نسبت به فزه، نقش کم :فخیمه خزیما
ي و ا شهیکلشخصیتی . که واالخان شوهرش او را رها کرده است) 51ص (ه دختر خانواده و زنی است بیو نیتر بزرگ: آزاده خزیما

  .اردسطحی د
ش ي دارد و تنها در چند قسمت حضور دارد؛ کاردي دارد به نام گاوکا شهیکلتنها پسر خانواده، شخصیتی ساده و : اردي دا خزیما

، اما زند یمسیلی و ي که در جواب سیلی پدر، به صورت اا گونه، به کند یمو در قسمتی از داستان با سنمار، پدر خود مشاجره ) 14ص (
  ).179و  205صص ( کند یمي خود پشیمان شد و مدام خود را سرزنش  کردهن از در انتهاي داستا
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هفتاد . ، ساختن خنجر براي قیس استکند یمو تنها کاري که  شود یمکسی که از اواسط داستان وارد فضاي داستانی : استاد ظریف
، آدم کم حرفی است و شود یمگم  اش ینیباست که پشت عینک ذره  نازك اندام، مردي ریزنقش و )104ص (ت و هفت سال داش

  .  اندازد یمو قیس را یاد پدرش  دهد یمخیلی کم و خالصه جواب 
و او را در قالب مرد بارانی یا همام پیرمرد ) 73ص (ي او بود  فتهیشي که تنها در ذهن قیس زنده است و ا سادهشخصیت : پدر قیس

  ).88ص ( دید یممرموز 
  .رنگ دارند کمي حضور زین ...و بیتا، واالخان  ،ی ایتالیاییچ کافهادر قیس، مانند م زین گریدي ها تیشخص

  
   1لحن

که از یک سو با انسانی سروکار دارد که  اند کردهي اعمال طبیعی بدن، در هر حالت خاص تعریف  اضافهکیفیت صدا به «لحن را   
 يها هیکتاب نظر در نیواالس مارت ).76:1375بهشتی، (»...کند یم، و از سوي دیگر، با موضوعی که لحن را تعیین کند یملحن را اجرا 

محدودتر  لحن به معناي. اند و شنونده به کار برده ندهیشامل گو یتیموقع یعنی ت،یلحن متن را با توجه به عمل روا«: است معتقد ت،یروا
لحـن طـرز تلقـی و نگـرشـی است که «ر واقع د ).101:1386ن،یمارت(»د؟یگو یرا م خنس نیا یچه کس«پرسش که؛  نیپاسخ به ا یعنی

  ). 524:1385میرصادقی، (» بـه شنونـده بـدهـد خـواهـد یمنـویسنـده 
، رود یماز آن جایی که لحن هر داستانی متناسب با فضاي کلی آن است، در انی رمان نیز لحن استان هماهنگ با فضاي آن به پیش 

لحنی که . کند یمراوي نیز به زبان خاص خود سطح روایی داستان را روایت . اردهر شخصیت داستانی لحن مخصوصی به خود د
ي سبک و بیان ا سندهینوبنابریان هر . و فضاي داستان و در راستاي مقاصد مورد نظر نویسنده است ها تیشخصمتناسب با خصوصیات 

ي پر کار، پس از نیم ا سندهینودولت آبادي نیز به عنوان  ،ابدی یمخاص خود را دارد و این سبک رفته رفته و با خلق آثار جدید تکامل 
ي مختلف در داستان نویسی و در انواع متعدد آن، به سبک خاص و منحصر بفرد خود دست یافته است، سبکی ها عرصهقرن تجربه در 

و در نهایت در سلوك به اوج ... ي مردم سالخورده و شدهکه با کلیدر شناخته شد و در آثاري چون جاي خالی سلوچ، روزگار سپري 
و فنون ادبی  ها هیآراي طوالنی و ها فیتوصو استفاده از واژگان متنوع و خلق تعابیر تازه همراه با  ها داستانطرز جمله بندي . خود رسید

  .خصوصیات نثر زنده، متین و تا حدودي سنگین دولت آبادي استز لفظی و معنوي ا
 بامتناسب  کند، یمو دولت آبادي به عنوان راوي داناي کلی که داستان را از ابتدا روایت  سلوك نیز از این امر مستثنی نیست

لحن . کند یمي مختلف با طرز بیان خاص خود به خواننده اطالعات مورد نظر را منتقل ها تیشخصپیشرفت فضاي داستان و حضور 
دي سرد و سنگین است و به دلیل ابهام ساختاري داستان و فضاي رمز کلی راوي در طول داستان از ابتدا تا انتها لحنی پیچیده و تا حدو

ي رمان حس ها جملهکه خواننده بتواند این فضاي سنگین را حتی در تک تک  کند یمي داستان را روایت ا گونهآلود آن، راوي نیز به 
ي چون تاریخ مثنوه سبکی کهنه که یادآور متون و بیشتر ب ردیگ یمي امروزي فاصله  سادهاین طرز بیان خاص گاهی مواقع از نثر . کند

که لحن راوي به لحنی سنگین و با صالبت و تا حدودي سرد و خشک تبدیل  هاست قسمتو در این  شود یمبیهقی است نزدیک 
ي خود لحن از طرفی هر شخصیت داستانی نیز برا. ي آن انتقال پیام نویسنده و بیان سطح روایی داستان است فهیوظکه تنها  شود یم

 دهیبخش یعروض وزنی ها آن يوگوها گاه به گفت ،يو از جمله خود راو ها تیشخصبعضی از  ي لحن شاعرانهمخصوصی دارد و 
شخصیت داستان که  نیتر یاصلو  نیتر مهمقیس . ردیپذ یم يادیز ریتأث ي که مورد استفاده قرار گرفته،دید ي هیاز نوع زاو، و است

در ابتداي داستان و . ي مختلف داستان لحن متفاوتی داردها قسمتو متناسب با  شود یماز زبان او روایت گفت نصف رمان  توان یم
با صمیمیت و روانی  دهد یمو سخنانش بوي فلسفه و عرفان و عشق  کند یمبرخورد با پیرمرد، لحنی متناسب با مضمون داستان انتخاب 

و آن وقتی است که براي  شود یممیمی قیس در بعضی جمالت پیچیده و سنگین لحن ص. خاصی که در نثري کهنه تبلور یافته است
                                                        

1. Tone 
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و چه داغی ایست . ي من بود نهیسچه پیدا شد این بغض که در «؛ کند یمالقاي مطلبی، سخن عادي خود را به زبانی ادبی و شاعرانه بیان 
کویر شعله وري هستم اکنون که در . طرح نعل اسب دارد پاره آهنی که در پندارم آناین که خود ندانم در کدام کوره گداخته شده، 

گلداغ، گلداغ، گلداغ، در زیر  نهد یمي وجود و از خود به جا  حفرهاز یازده هزار  کشد یمو یازده هزار شعله زبانه  گدازد یمخود 
  ). 41ص (» زمهریر، زمهریر ریزمهر؛ بارد یمآسمانی که از آن زمهریر 

. راوي ـ نویسنده است نیچن همي لحن قیس و ها یژگیویکی از . ه بیشتر به شعري سپید و موزون شبیه استاین لحن ادبی و زیبا ک 
و  وار هیمتن را سا يفضا سیلحن تلخ ق ،اعتراف داردي  جنبه شتریو زبان متن ب ستیعنوان زبان کارآمد امروز نه گرچه زبان سلوك ب«

 ).http://ofeliya.blogfa.com/post-84.aspx 1387،يداود(» آلود کرده است مه

لحنی که با یادآوري عشق او به نیلوفر، . میشو یماز طرفی هنگام تداعی خاطرات گذشته توسط قیس با نوعی لحن متناقض روبرو 
و  ودر یمچنان که از کوره در  افتد یمیی و خیانت معشوق خود وفا یبو پس از آن وقتی به یاد  شود یملحنی زیبا، روان و عاشقانه 

این لحن خاص در اواخر داستان بیشتر نمود . کند یمانتخاب  رحمانه یبکه لحنی خشن، سرد، قاطع و  ردیگ یمنفرت سراسر وجودش را 
ي را که از میان ا شدهو زخم  بشنوم این صداي خدشه یافته خواهم ینمحتی به اعتراف «: ، آن هم در گفتگوي قیس و نیلوفرابدی یم

دروغ را داغ . فقط خفه و خاموش بمان؛ خفه و خاموش. شناسم ینمرا باز آفریده بودم و اکنون دیگر  ها انکه من  دیآ یملبانی بر 
  ). 163ص (» کاري است که باید بکنم نیتر کمروي لبانت و این  کنم یم

قیس، با این که شخصاً و براي  ها نوشتهبعد از قیس، این پیرمرد مرموز است که حضور خود را ابتداي داستان و گذاشتن دست  
سبک خاص او که همان . دهند یمي او لحن پیچیده و مرموز او را به خوبی نشان ها ادداشتاما ی آورد ینمي بر زبان ا جملهحضوراً 

و جمالت در  ها نوشتهبیشتر این دست . سبک قیس و راوي است بیشتر با لحنی ادبی، فیلسوفانه و گاهی عرفانی ارائه شده است
را بیان  ها آن ندیب یمي مضامین هستی شناسانه و زیباشناختی است و تداعی جریان سیال ذهن راوي است که هر جا الزم  رندهیبرگ

  .کند یم
ي ذهنی قیس حضور دارد، جز ها یتداعي اصلی با این که در سطح روایی داستان و تنها در ها تیشخصنیلوفر نیز به عنوان یکی از   

به لحن سرد و عاجزانه او پی برد،  توان یماز این گفتگوها . دارد رنگ کمي دیگر حضوري ها قسمتسنمار در چند گفتگو با فزه و 
بداند و  گناه یبکه خواننده او را  کند یمهمیشه طوري رفتار . ردیگ یملحنی که گاهی حالتی پندآموز و نصیحت گونه به خود 

من هم مثل تو در ! نگاهم کن، خوب نگاهم کن تا ببینی خون گریستنم را«: زدیگان یمکه احساسات خواننده را بر  زند یمیی ها حرف
  ).134ص (»!کند؛ اقالً این حرف را باور کن مان خراب همهي لعنت شده را روي سر  خانهکه این  سوزم یمي ا رلرلهآرزوي 

از همه چیز گله و . ه و اعتراض آمیز استلحن فزه نیز که بیشتر در گفتگوهاي او با نیلوفر آمده است، لحنی تند، پرخاشگران 
ن که هستم در این م« اش یزندگ، از )113ص (» ؟ به من مگو فزههاست کلفتفزه اسم دختر ! به من مگو فزه«شکایت دارد، از اسمش 

چیز شاکی است و ي او و خالصه از همه  مرده، از بدشانسی و بخت بدش، از نیلوفر و عشق )112ص (» خانه، و چه نسبتی با بقیه دارم
  . برد یمو در گفتگوهاي او با نیلوفر باال  ها قسمتاین لحن تند او تا حدودي ریتم داستان را در بعضی 

ی در فضاي داستان در چ کافهو مادر قیس و ر ي دیگر داستان چون سنمار، جان باجی، فخیمه، آزاده، اردي دا، پدها تیشخص
داستان و  تیکلاما از . بحث کرد ها آناي ریادي از آنان ارائه نشده که بتوان روي تحرك آن چنانی ندارد و سخنان و گفتگوه

سنمار، آزاده، بیتا، اردي دا، و پدر و . ندیگو یمگفت؛ همگی متناسب با شخصیت و منش خود سخن  توان یم ها تیشخصخصوصیات 
، اما جان باجی و فخیمه شود ینمطور مستقیم و ضمنی مطرح مادر قیس صرفاً حضور جسمی دارند و سخنی آن چنانی بر زبان آنان یا به 

و لحن آنان تأثیر زیادي بر فضاي داستان  ندیگو یمی هر کدام لحن خاص خود را دارند، اما در کل همگی ساده سخن چ کافهو 
  . گذارد ینم
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  1فضا
این سایه، در بافت و جوهره، یکدست . افکند یمي است که داستان در اثر ترکیب عناصرش بر ذهن خواننده ا هیسا«ي داستانی فضا  

که  یمعن نیبه ا. را احاطه کرده استاست که عناصر داستان  یوششپ«در داستان  فضادر واقع  ).49:1387مستور، (» و بدون تغییر است
  ). 80:1375بهشتی،(» هستند زیداستان ن يفضا ي سازنده کنند، یم تیفعالبه طور مستقل آن که  نیعناصر داستان در ع

عنصري که از ابتدا تا انتهاي رمان به نحو محسوس و مستقیم حضور . داستانی این رمان، عنصر فضاستر عناص نیتر مهمیکی از  
حتی طرح روي جلد کتاب نیز . رمان، موید فضاي مبهم و رازآلود آن است تیکلدر واقع . کند یمو خواننده از ابتدا آن را حس . دارد

ي سیاه و ا نهیزمي طرح جلد، و این که مردي با بارانی خاکستري در ها روشنسایه . کند یمن فضاي مبهم را به خواننده القا ي ایا گونهبه 
عالوه بر آن در . هنر نویسنده در القاي مطلب به مخاطب است گر انیبو آن چنان شفاف و واضح نیست، به نوعی  شود یمسفید دیده 

ي یک شهر اروپایی، آن  هیپرسافضاي مه آلود و «؛ کند یممالت متعددي این فضا را براي خواننده ترسیم همان ابتداي داستان نیز با ج
ي  قهبینگارد که او باید ی تواند یمي باران ها نرمهي مه و ها هیالاز آن پشت «). 6ص (» هم در فصل پاییز اصالً عجیب و غریب نیست

  ).همان(» رش از سوز سرما محفوظ بماندرا باال زده باشد تا گردن و پس س اش یباران
ي شبیه به هم، در تأیید یک فضاي مبهم و سنگین و رازآلود از همان ابتدا توسط نویسنده بر اهمیت این عنصر در  جملهآوردن چند 

ان نیز همین فضاي رمان اشاره دارد که به زیبایی و با هنرمندي تمام توسط نویسنده پرورش یافته و یکی از علل پیچیدگی ساختاري رم
آن را  تواند یمقرار گرفته است و خواننده به راحتی  ها تیشخصي سنگین بر روي حوادث و ا هیسامانند . مه آلود و ابري و بارانی است

  .با تمام وجود حس کند
انی سرد و سقفی در گورست«؛ ندیب یمیی از رمان بیشتر محسوس است که قیس، خود را در گورستان ها قسمتالبته این فضا، در 

در این ). 21ص (» ، از بود و پیوست خوداند ساختهخاکستري در پوشیده از ابرهایی که انگار ابر نیستند، در چشم عادت و فقط سقفی 
، همگی دست به )9ص (م لحظات وجود گورستان، پیرمرد مرموز، قیس، باران و ابر و هواي مه آلود و در نهایت حس گنگ و مبه

، صفت خاکستري است که نویسنده ها قسمتي جالب توجه در این  نکته. تا فضاي سنگینی بر داستان حاکم شود ندده یمدست هم 
ي  سوختهي سیاه ـ  تنهآن جا آن سوي «مانند جمالت فوق، یا جمله زیر؛ . کند یمبراي فضاي داستان انتخاب کرده و مدام آن را تکرار 

  ).22ص (» ت، در متن خاکستري فضا بشکفداس شناخته یمي انسانی که  چهره، ها کاج
این روز، این نیم روز، این بعد از ظهر «؛ کند یمرا براي هوا و فضاي مبهم داستان از زبان قیس بیان  رنگ یبدر جایی نیز صفت 

  ).61ص (» ردیگ یمي رمق و جان مرا  ماندهـ نه ابري و نه آفتابی ـ دارد، باقی  رنگ یب
و  دهد یمداستان، راوي ـ پیرمرد ـ قیس، صفت خاکستري بودن فضا را به احساس پیرمرد ـ قیس، نسبت  و در نهایت در اواخر  

  ).175ص (» ي غالبِ بودن اوست جنبهاحساس، یا دقیق آن که بگویم؛ حس خاکستر، «: دیگو یم
ر تأیید فضاي سنگین ابتداي و هر بار با صفتی جداگانه و د شود یمي مختلف رمان تکرار ها قسمتاین عبارات و جمالت در 

داستان، یک روز زندگی قیس است در شهري اروپایی و در کنار گورستان، و وقتی راوي به این  تیکلچرا که . شود یمداستان آورده 
؛ يا وهیشبار به  ، هم در ابتدا و هم در انتها، هرکند یم، قبل از هر چیز فضاي مه آلود داستان را به خواننده منتقل رسد یمي داستان  صحنه

ص (» یی از مه و ابر آلودگی فضا، دور و گم شده بودها پردهي خیابان یک گورستان قدیمی، زیر باران ریزبار موسمی، در ها انهیپادر «
185.(  

ان به این صورت بی تر ملموسو  تر محسوسي ا جملهرفته رفته این فضاي گنگ و مبهم، در انتها با تصویرسازي نویسنده به صورت 
در منظر «که؛  کشد یم، به تصویر دارد یمجراحت بر  رحمانه یببه سرزمینی که  کنان نظاره؛ تصوري که قیس را ایستاده و شود یم

                                                        
1. Atmosphere 
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ي خود خوب  حافظهیی که در ها لهجهو فغان لحن و  ها گلولهاز کوي و برزن، در وهم صداي گنگ  دیبار یمچشمان مهر، خون 
  ). 188ص (» شناختشان یم

ي پنهان رمان جریان ها هیالن توصیف براي این فضاي گنگ و مبهم، صفت سکوت و بهت و ابهام رمزآلود است که همه در بهتری
  .شود یماثر مشاهده  تیکلي اصلی سطح روایی داستان در ها فیموتدارد و همه به عنوان یکی از 

  
  يریگ جهینت

 نیاآثار منتشر شده از  نیآخری از کي است و به عنوان یآبادولت آثار د گریدي متفاوت با اثر سلوكگفت؛  دیبابه طور کلی 
 اتیادب طهیحي در آبادي بزرگ و مطرح چون دولت ا سندهینودراز  انیسالي ها زدنی شمار و قلم ب اتیتجرب، حاصل پرکار سندهینو

 زیناثر نسبت به آثار ماقبل او  نیا زیتماو وجوه  روبرو شده سندهینو نیابا اقبال منتقدان و عالقه مندان به آثار  کهی معاصر است داستان
ی رمان متناسب با مضامین متعدد و موضوعات مطرح کلي کاربرد عناصر داستانی مختلف در ساختار  نحوه. بوده است لیدخامر  نیادر 

ي ها هیالدن وجوه متعدد و ي و افزوآبادو مبهم رمان و ارتباط ان با سبک داستان پردازي خاص دولت  دهیچیپشده در آن، ساختار 
با  کاملی طرحی شناسانه و ارائه هستی نیمضامنغزترین نکات اخالقی و فلسفی و اشارات و رموز عارفانه در قالب  انیبي برای باطن

رمان محسوب  نیاي ساختاراز مختصات ... و بلند و کوتاهي گفتگوهاحوادث اصلی و فرعی و هم چنین توصیفات زیبا و آوردن 
  .وندش یم
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  ،)1(دل از سلوك رنج حاصل  خسته یسالک ،)1388(، ، مهديراد عاطف 
 http://www.sokhan.com/show.asp?id=84030. 

 .نگاه، چاپ چهارم: ی، تهرانونسی میابراهي رمان، ترجمه ها جنبه، )1369(، مورگان ، ادواردفورستر

 .، ترجمه محمد شهبا، هرمس، تهران، چاپ دومتیرواي ها هینظر). 1386(، واالس، نیمارت

 .، چاپ چهارممرکزنشر : ، تهرانکوتاهی داستان مبان، )1387(، مستور، مصطفی

 .سخن، چاپ پنجم: داستان، تهران، عناصر )1385(، ی، جمالرصادقیم

  .آگاه، چاپ هفتم: ی، تهرانسینو، هنر داستان )1382(، ی، ابراهیمونسی

http://ofeliya.blogfa.com/post
http://www.sokhan.com/show.asp?id
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295  

  ي زن دوگانهي  چهرهو  گاهیجای بررس

  خیتار، اسطوره و اتیادبدر 
  

 1زاده عادلپروانه 

  2يفخریی پاشا کامران
    چکیده

در  کهی است تیعنااز جمله موضوعات مهم و قابل  رگذاریتأثو  ریانکارناپذ تیواقع کعنوان ی موضوع زن و امور مربوط به او به   
مشهود است اما  شیپاز  شیبمعاصر  سندگانینوي ها داستاناگرچه طرح روابط زن و مرد در . دارد نهیریدي ا سابقه رانیای سینو داستان
  . شود یمي از روابط زن و مرد بعد تک ریتصاوی در شناخت زن و ارائه ناتوانی سبب اجتماعي ها شهیاندی برخضعف 
دوگانه  دیدی اجتماعی و خیتاري، ریاساط لیدالي، کور بوف اتیادبی اجمالی بررسمقاله نگارنده بر آن است عالوه بر  نیادر 

 ادو حماسه به ی ریاساطدر  اش یقدسی و مثالاز اسالم صورت  شیپ کهرا  رانیای زن در اجتماع تیموقعو  دینما نییتبنسبت به زن را 
  .شود ادآوری داشته است ـ ینزول ریسي اقتصادی و فرهنگی و اسیسی و اجتماعی و خیتار اتیمقتضی است و بنا به سپردن
  
  
 .خیتارزن، مرد، داستان، اسطوره، : ها واژه دیکل
 

                                                        
 زیتبری واحد اسالمی دانشگاه آزاد علم ئتیه - ١
 زیتبری واحد اسالمی دانشگاه آزاد علم ئتیه - ٢
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  مقدمه
 کیکالسهمان زن شعر  دینما یمی رخ خیتاردر رمان  کهی زن. دارد نهیریدي ا سابقه رانیای سینو داستانطرح روابط زن و مرد در 

  . عصر حاضر لیمساي از برو  تیذهن، بدون درون و بارویزی معشوقی است، فارس
ي براي ا نهیزم جادیابه منظور  کشانیرمانتنگاه  لیدل، اما به پردازند یمخود  هم روزگاری به زنان اجتماعي ها رمان سندگانینو
  .نندیب ینمی زن را اجتماعی ـ روان اتیحي از گریدي  جلوه ی، جز فحشاآموزشي ها یسیانشاءنو

. شود یمي از روابط زن و مرد بعد تکي ریتصاوی در شناخت زن و ارائه ناتواني آنان سبب هنری و توان اجتماعي  شهیاندضعف 
، شدیاند یمي از دور به او راو کهی وقت. ابدی یمخود را  اتیدرونیی بازگومجال سخن گفتن و  کمترهم زن  تیهداي ها داستانی در حت

  . ستین شیبي ا لکاتهی واقعي دارد، اما زن ریاثي ا جلوه
 شود یمی با زنان، سبب عیطبي ا رابطهي برقرارو ناتوان از  شیپر روانیی ها تیشخص دیدي ـ از دیفروی برداشتپرداختن به عشق با 

  .کنند میترسمحصور در حجاب جامعه و سنّت ـ  ی، زنرانیای از زن کاملي  چهرهي نتوانند علوو  تیهدا که
ی از اسیسیِ مسلکی عارف نوعبا  ماکان، استاد شیها چشمدر . ابدی ینمي گریدي  چارهزن،  کردن تکه تکهجز  کور بوفي راو 

 شیگرا نیا. ماند یمو البته ناموفق  ابدیدروجودش را » راز«ي او ها چشم میترساز راه  کوشد یمو بعد  زدیپره یم سیفرنگی نیزمعشق 
  .ابدی یمتداوم  شرویپ اتیادبدر  زینبعدها 
 تیهدا ریتعببه  زیني ریگلشي و علودر واقع، . ابدی به روح او راه یزندست  دنید قیطراز  خواهد یم زینی راعي  گمشدهي بره راو
  .مانند یموفادار ) لکاتهي ـ ریاث(از زن 

 دیپدنگارانه  ي هرزهریتصاوو  زدیآم یمخوانندگان در  زیغرایی از راه پرداختن به سودجو ی در شناخت باناتوانپسند،  در آثار عامه 
 تیاهمي زیغراز شور  شیبی عاطفبه شعور  کوشد یم شرویپی سینو داستان کهی شمس 1320ر ویشهري پس از ها سالدر . آورد یم

 رانیای فرهنگی و اجتماع تیوضعبا  که شود یمی روابطو  ها يزبا ح عشقاز شر آکندهی، فرنگي ها رمانی، متأثر از اجتماعدهد، رمان 
ي خوانندگان، ها تیمحروماز  سوء استفادهو با  کنند یمی مطرح جنسیی کاالآثار، زن را در حد  گونه نیا سندگانینو. دیآ ینمجور در 

  .دهند یمعادت  کاذبي ها جانیهن ها را به خواند و ذوق کنند یممسئله زمانه مطرح  نیتر مبرمی را به عنوان جنسمسئله 
اند، هرچند برخالف او در ساخت و پرداخت  آمده رونیب»1تیهداي صادق  خانه کیتار«ي از آباد دولتما به قول  سندگانینو اکثر
حضور  ها آنر د تیهدا ااست ی نوشته شده  کور بوفی با نامتنیبي ا رابطهدر  کهیی ها داستانی بررس. اند افتهین قیتوفچندان  ها تیشخص
  . جالب است اریبسدارد، 
ی از کی. نوشت) 1321(» نیدارالمجان«ي نسبتاً موفق خود را به نام ها رمانی از کزاده ی در تهران چاپ شد، جمال کوری بوف وقت
 نیای الیخی ـ قعواي  جنبهدو  نیبی نو از رمان و حفظ موازنه درکزاده با  جمال. است) تیهدا صادق( کور بوفرمان،  نیاي ها تیشخص
، را به عنوان تیهدای، واقع تیشخص کی بار نینخستي براو  زند یمی رمان لیتخو  تیواقع نیبیی بایزي باز، دست به تیشخص
  .کند یممطرح ) خان یعل تیهدا(ی رمانی تیشخص

ي او آراو  دیعقاو عمدتاً به هجو  ارائه داد تیهدای زندگي از وار افسانهو  پردازانه الیخ تیروا» ساده«ر ابوالقاسم پرتو اعظم د
  .گرفت شیپي را در ا هیرو نیچن) 1352(» ي در بهشتا گانهیب«در رمان     زین» پرتو نیش«. پرداخت

 کهي منتشر شد اثر کمتر، اما افترواج ی» يکوربوف  اتیادب« ینوعی، شمس 1332مرداد  28ي کودتاي پس از ها سالهر چند در 
  . ی در آن حضور داشته باشدداستانی تیشخصعنوان  ـ به تیهدا

و  تیهداي به ا تازهنگاه  دندیکوشمدرن،  مدرن و پست شهیاندی و کیتکني  تازه امکاناتدر پرتو  سندگانینو، 1360 ي دههدر 
حال، با توجه به  نیعو در  برند یم شیپ تیهداي را با ا مکالمه، کور بوفی با نامتنیبي ا رابطهي برقراربا  نانیا. ندازندیباو  شاهکار

                                                        
 32: آبادي ـ ما نیز مردمی هستیم، محمود دولت 1
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، اثر کور بوفنهان با  ای آشکاري ا رابطه جادیا قیطرآنان از . بخشند یمي داستان خود را توسعه معناي دو متن، ها تفاوتها و  مشابهت
 تیهداي ها شهیاندو  کور بوفمتن  ریتفس شکلعمدتاً به  ریتأث نیاالبته . شود یممتن مبدأ در آن حس  ریتأث که آورند یم دیپدي ا تازه

  .کند یم دایپي امروز نمود  سندهینوي آن در متن  استحاله شکلبه  کمتراست و 
  

  یراعبره گمشده 
یی ایروي و ریاثهمان زن  ابدشی ینم گریدو  ندیب یمي او را ا لحظهي برای راع که یزني، ریگلشهوشنگ » یراعبره گمشده «در 

ی و راعی هر دو، زندگ. دهد یمي پنزرخنزر  رمردیپرا به  لوفریندارد گل  که ندیب یماو را از سوراخ پستو  کور بوفي راو کهاست 
او  جان یبي تنها با جسد راو. نندیب ینماو را  گرید کدام چیه، اما   ابدی یمي گریدي معناو  شکلزن  دنید، پس از کور بوفي راو

ي را فقط در ریاثزن  ریتصو. ستندین شیبي شعور یبو  جان یبي اجسدهدر واقع  زین خورد یبرم ها آنی به راع کهی زنان، شود یممواجه 
  .میابی یمی از مادرش باز راع ناك حسرتي ادهای

  
  شازده احتجاب

یی از جهان جز کور بوفي راو. میابی یم تیهدا» کور بوف«ا ی بمشابهي ها صحنهو  ها هیما نقش زیني ریگلش» شازده احتجاب«در 
 رونیبیی اشخاص داستان از جلد قلمدان گوو  کند یمیی بازنما، کشد یمي جلد قلمدان رو کهیی ها ینقاش قیطری خود را از درون

  .ابدی یم، تحقق رندیگ یمجان  کهی او خانوادگي ها عکس قیطراز  زینی شازده دروندر مقابل، جهان . زنند یم
و نور  شود ینم افکنده رونیبی به کیتاررون تقابل از د نیا. با خود است میدادر تقابل  شیخوي شناخت براشازده احتجاب 

  .یی با زنان داستانارویرومگر در  تابد ینمشناخت بر آن 
نسبت به فخرالنساء و  زیننگاه شازده . ینیزمي آلوده و  لکاتهی، آسمانی و آرماني ریاثزن : ي استثنوبه جهان  کور بوفي راونگاه 

  .است نیهمیی نها لیتحلي در فخر
  
  نامه جن

. ي استریگلشي  نامه جناست،  کرده لیمستحي آن را در خود  هیماجان  کور بوف ریتفسي جابه  کهیی ها رماناز معدود  یکی
  . است تکمله کی در پنج مجلس و یمفصلي  نامه یزندگي، ریگلشهوشنگ » نامه جن«

ي با راویی آشناي ها تجربه نینخست ی پدر وبازنشستگی در آبادان، کودکی از جذبه از خاطرات دوران خالی وصفمجلس اول  
  .پرسد یمها  و از گذشته ندینش یمی تق پسر عمهي صحبت پا، دیآ یمبه اصفهان ) نیحس(ي راودر مجلس دوم، . است تیجنس

. و مرموز است کهني فضاي ورود به  نهیزم، چیپدر  چیپي ها کوچه پس کوچهها و  ي خانهمعماري شهر، ایجغرافبه  دنیبخش شکل
) ی و احضار ارواح رفت و مجنون و گم و گور شدشیدروی پ، کوکبدر عشق  شکستپس از  که( ناکام نیعموحسی زندگداستان با 

ي تنگ و نمور و ها اتاقی پدر ـ جنسرنج مادر و انحراف  -یزندگي تنگنااز فقر و  آشوب دل نیحس. مینه یمفضا گام  نیابه 
از  کهیی صداي درونش گوش دهد، صدای را نشنود و به واقعي جهان صداها ردیگ یم اد، یدهد یمي خالء بو کهیی ها داالن

خود دارد،  کناري در همزادرا چون  نیعموحس که یحالپس در . است) نیعموحس(ي گریدو متعلق به  دیآ یم اش یجمعناخودآگاه 
  .دارد کور بوفی هم به چشمي  گوشهراه  نیادر  سندهینو. کندتا رفتگان را حاضر  سدینو یم

ي راوبخشد،  شکل» ی ما راجمعی رانیوي ماجرا«تا  نهد یمیی گام ایروی جهانی به گلدان راغه به ابیدستبا  تیهدااگر قهرمان رمان 
  .ابدی یمجهان راه  نیابه  نیعموحسي  صندوقچهي ها کتابي ورانامه از  جن
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ي و هنراز قدرت  تیحکاي ماست و هم  زمانهي هوای از حال و ناشامروز، هم  اتیادبي  صحنهدر  تیهداحضور مؤثر 
  . دارد تیهداي شگفت نگر ندهیآ

ي ها پاتوقو همراه او ما را به  سدینو یم کوري بوف راوي جلد قلمدان روشده  ریتصوزن  دیدفرهاد را از  کریپ زین» یمعروفعباس «
  .برد یم تیهدا

  
  فرهاد کریپ

را ) 1374(» فرهاد کریپ«ن شگرد اساس ساختمان رما نیا. است گریدر خود با آثار ی اثنامتنیبرابطه  جادیا، »یمعروفعباس «شگرد 
ي صداآمده تا  رونیبی نقاشي  پردهی از زن سدینو یم کور بوفي جلد قلمدان رو ریتصونظر زن  نکتهرمان را از  نیای معروف. سازد یم

است، همان  کور بوفي راوفرهاد  کریپي راو، اما مخاطب ی نداردهمدم اش هیساجز  کور بوفي راو. خود را به گوش نقاش برساند
  .ی عاشق نقاش خود شده استنقش. نقش او را بر جلد قلمدان نشانده است کهی نقاش

و گاه  دیگو یمگاه از حاالت خود در برخورد با مرد . شده بود رهیخاز روزن رف به او  که دیگو یمي مردیی خود با آشنازن از 
ي قوز رمردیپ ریاسزن . کند یم لیتحمخود را به ذهن نقاش  کهی است الیخاو . نگرد یماو به خود  دیدو از  ردیگ یمدر ذهن مرد قرار 

و به  دیدرآاز پرده به  ردیگ یم میتصمعاقبت . سوزد یم، اما در فراق نقاش شود یمي قوز رمردیپاو زن . در انتظار هنرمند نقاش است
تالش  ای کنندآدم را بپوشانند و پنهان  خواستند یم ای کهبود  نیاي درد  همه«. اند معنا داده اش یزندگبه  کهیی برود ها چشمي جستجو

  1»؟کجااما به . میزیبگر که میگرفت ادلباس را از تن آدم جر بدهند و ما ی کردند یم
، با کنمو من ناچار بودم، تحمل یی مثل جنگل وحش جای نداشت، انساني  جامعهی به شباهت چیه که« شود یمي آشنا ا جامعهزن با 

  ».شوم داریبترس و وهم راه بروم، با وحشت بخوابم و با دلهره از خواب 
و از  دیگو یمنخست از خاطرات خود . ی استمعروفي  زمانهو  تیهداو زمانه  کور بوفي رمان فضا نیبزن  ی پرسهالیخزن، نقش، 
  .کند یمی زندگ لکاتهبا  که دیگو یمی نقاشیی خود با آشنااز  اهگ آن. کند یم ادنگار اعدام شده ـ ی پدر ـ روزنامه

گفتگو نداشت، زبان گشوده تا حرف بزند ـ  امکان که یزن. ی آن اثر استخوان وارونهی نوع. است کور بوفی از برداشتفرهاد  کریپ
  . ی برسدکسي زن باز هم به گوش ها حرف گذارد ینمو  زند یمحرف  سندهینوي او جا اما به

  . ینظام نیریشـ و فرهاد و  تیهداي ریاثي ـ زن راو نیبی نامتنیبي  رابطه جادیاي برای است کوشش، کتاب
ی به متکي، امروزی تیروا، گنجاند یمي زمانه را در آن ها حرف، اما برد یم شیپ تیهدای بر عناصر داستان متکی داستان را معروف

  .کند ریتعبي ما  زمانهبود در  دهیدي جلد قلمدان رونقاش  کهی را اهیستا خواب  دکن یمآغاز  حرکتو در درون آن  تیهدا تیروا
  

  ي شبمعناطوبا و 
ی جامعه خیتاری نقش زنان در تحوالت بررسبه ) 1367(ي شب معناي طوبا و ا صفحه 500ن هم در رما» پور یپارسشهرنوش «

 الیخی به شدگ دیتبعی و افتادگ تکمعاصر، نوع  خیتارزنان در ی گشتگ گماحساس  دركیی و خودآی به نوع، کارحاصل . پردازد یم
ی کسي ژرفااگر در . ژرفا بود انعکاسي براي ا نهیآ، آمد یم ایدنزن بالطبع مقدس به «: دیگو یمیی از رمان جاي در و. استیخولیمالو 

  ».شد یمی نورانو اگر از نور سرشته بود زن  شد یمخالء وجود داشت زن تجسم خالء 
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یی مردان را دوچندان جادوی مطبوع و قدرتبا « کهي دانسته است ا نهیآ، زن را »ي خودبرای از اتاق«در  زینولف  اینیرجیو نیااز  شیپ
رمان  نیادر . ندیببي زن  سندهینو کی از یرماني  نهیآخود را در  تواند یمی رانیامرد » .1کند یم منعکسی خود عیطب أتیهتر از  بزرگ
  .ندیآ یدرمي پااز  زیستي عشق ا جامعهضربات  ریزو سترون هستند و زنان  عشق یبمردان 
انداز اثر  ي، به داستان خود در چشمپنزرخنزر  رمردیپي و ریاثي زن ها تیشخصي از ریگ بهرهي شب با معنادر طوبا و » پور یپارس«
برقرار  کور بوفسخن امروز با سخن مطرح در  نیبرا ي ا مکالمه و نهد یم شیپی به گامی آباما او در عقل . بخشد یم، معنا تیهدا

ی رانیاي در فرهنگ زیست زني ها هیما بندر  زیآم مکاشفهي جستجوبه زن، به  تیهدادر اعتراض به نوع نگاه  پور یپارسیی گو. کند یم
  .زند یمدست 

در  ماکاناستاد  کهي ریتصو: اند در نوسان بوده لکاتهي  ریاثدو قطب  نیب سینو داستاني مردان ها نوشته، زنان تیهدااصوالً بعد از 
  . داند یمي ریاثی زنخود را  سیفرنگ که یحالاست، در  لکاتهی زن ریتصو، کشد یم سیفرنگي، از علو» شیها چشم«

گوهر  تواند ینمی رانسانیغی طیشرای گوهر، در سنگ صبور، در حت. اند لکاتهـ  ریتنگسـ جز در  چوبکی داستاني زنان جهان  همه
ي حدودی ساخته و پرداخته شده است مگر تا حسابی درست و زن تیشخصمعاصر،  اتیادبدر  کمتر تاکنون. کندي خود را حفظ ریاث

  .زن بوده است سندهینو کهسبب  نیادر سووشون، آن هم به 
ی و خیتاري ها دگاهید نییبتبه  ستین شیبي ا لکاتهی گاهي است و ریاثی در مقام گاهچرا زن  کهموضوع  نیاي مداقّه در برا
  .میکن یمی بررسرا به اختصار  اش یالنوع ربی نزول زن از مقام اجتماع لیدالي پرداخته و ریاساط

  
  خیتارزن، اسطوره، 

بودند و به اتفاق  وستهیپآن دو در اصل به هم بسته و  کهی است معن نیامتضمن  حاًیتلومرد،  کریپشدن زن از  دهیآفرداستان 
 کهي طوربه . کردی تلقزن و مرد  انیمي ادیبنی ارتباط نوعرا به عنوان  ریتعب نیا توان یم نیچن هم.     آمدند یمبه شمار  ملکاي موجود

  .ی دارندناگسستناز لحاظ خلقت با هم ارتباط  ها آنگفت  توان یم
 نیاي زن و مرد است و  پارهیی به دو جدا و میتقساز  شیپوجود،  کمالي  نشانه، افتیضي افالطون در  مادهي موجود نر و  اسطوره

ی بازگشت بدان عن، خواهان وصل، یشیخوآدم دورمانده از اصل  که شود یممحسوب  نینخستی هستي سقوط و هبوط  نشانهیی، جدا
  . اند ی، پنداشتههست نینخستی را، راه وصول به آن حالت جنس زشیآم، تیمعنوی اصحاب روح و بعضاست و 
ی آدمي آرزومند نیمبخواست  نیااست و  دهیآرمی ناخودآگاهدر » ی بودندوجنس«، آرمان دیفروی به اعتقاد تح کهی است گفتن

است و بشر  تیبشري رنجور روانموجب  که) ی زن و مردجنسي ها شیگرا انیمتضاد (ی است تیثنوی و دوپارگی از غلبه بر حاک
  .ی نو دراندازدطرح، زیآوو  زیستی و دوگانگتا با پشت سر نهادن آن  کوشد یم

 ریپذ محاسبهي ها زمانشدن به  تر کینزدآن هم با  کهاند  به ارث برده شان یالنوع ربي و مادرساالري  دورهاند از  آنچه زنان داشته
ي در تر شیبي به نام تمدن، توحش زیچ شرفتیپی با عنی صورت گرفته است، یبازپرداختو به ندرت  دهیگرد مستهلک، رفته رفته
  . ي داده استروـ  لهیقبی زن ـ در خانه و خانواده و اجتماع اتیحي  صهعر

 امکان کهی زمانآن هم تا . ثروت، مانع از نزول مقام او بوده است دیتول، اقتصاد و )نفوس(ی جنگي روین دیتولي او در وجوداثر 
شدن اسرا، زن را از  کشندهی بردگو به  مکنتو  ثروت نیا کهجوامع حاصل شده  گرید داتیتولو غارت  دیتولاضافه  ضیتعومبادله و 
  .ی مبدل ساختخانگی عروسکگذاشت و او را به  کنار دیتولي  عرصه

ي ا دهیپدي اعجاز و ظهور  منزلهبه  ردادنیشي و تولد نوزاد و بارورو بعد از آن،  خیتاراز  شیپتا دوران  نینخستي ها انساناز زمان 
  . است شده یمی تلق ،العاده خارق
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ی از پستان راحتبه  که دید یم، کرد یمقوت روزانه با انواع خطرها دست و پنجه نرم  افتني یبرا کهی انسان، عتیطببا  ریدرگانسان 
  . شد یم دهیدی دسترسیی قابل غذاماده به صورت منبع  کهبود  نیا. کند یمو رشد  مکد یم کودكو  شود یمترشح  ریش  ماده

ی نداشت در آگاهي زن  تخمهي مرد و  نطفهی نیب ذرهاز موجود  کهانسان . دیزا یمگونه خود  ي بهجودموماده  کهانسان شاهد بود 
. زند یمبر محور زن دور ) یپرستشی و شیستا(ی نییآی و نیدي نمادهاتمام  کهدوره است  نیالذا در  دید یمرا از زن  زیچابتدا همه 

ی کمک يروینزن با تولد نوزاد، . و تداوم است برکت، دیتولالنوع  ه و او ربي خداگونا اسطورهو مادر  شود یمي ریاساطزهدان 
او با زادن فرزند، » .2ترسند یمي او زورمنداز  شانیبداند که 1آما ا، امبا یروستین نیمادي خدا«، لذا او کند یم ادیز تیجمع، ندیآفر یم

 ریشي  سرچشمهاو . شود یم دهییرواز آن  وهیمدر آن پرورده شده و  شهیرو  آورد یم، تخم به بار دهد یم برکت کهی است نیزمهمانند 
 دهیجوش نیزمي مادر  نهیساز  زیني جهان ها آبالهه آب است لذا . است ریش  ي است، پس الههجار ریش دیسفي جواز وجودش . است

  .شود یم
منشأ . دارد مرکزي برجسته در سر کهست ي بزرگ اا صفحهسنجاق . است» 3سنجاق«ی زن روحانی و مذهبي قدرت نمادها گریداز 

تا شوش مورد  ریصغي ایآساز  کهیی باشد ایآسالنوع، مادر اقوام  رب دیبا که دهد یم حیتوضتمام رخ نشان داده شده،  کهسر  نیا
او تحت  نییآ. ها مورد پرستش بوده است قرن» رشهیکر«ی المیعی به نام فراوانالنوع  رب نیا کهمخصوصاً در شوش . پرستش بوده است

ی نشان پارترا در گورستان  مذکورالنوع  رب کهشده است  افتهي یمتعدد نیسفالي کرهایپها ادامه داشته و  تا عصر پارت 4هیناناعنوان 
  5».کنند یمخطاب » نه نه«، مادر را رانیای است و فرزندان باقی رانیاي مادران برانامش هنوز  کهي است ا الههاو «. دهد یم

آمده  تر نییپا اش مقامي بعد ها دورهالنوع مورد پرستش بوده، سپس در  به صورت رب ماًیمستقمالحظه شد، در ابتدا زن  که چنان
به از دست  کهي او اقتصادي برترمثل و به دست آوردن  دیتولمرد در  مشارکت زانیمجز اطالع از  ستیني زیچنزول مقام  نیا. است

، تسلط بر جامعه شوند یمگذاشته  کناری اجتماعي و دیتولي کارهازنان از  که جیتدربه  رسد یمنظر به . دیگردی منتهرفتن قدرت زن 
  .دهند یمو مرد را از دست 

  
  ی نزول مقام زناجتماععوامل 

ه آن دو را ب انیمی و اتحاد زن و مرد و مناسبات متوازن هماهنگاند و  از زن رقم زده بایززشت و  ریتصودو  کهی اصلعامل سه 
ی و مفهوم عشق در خانوادگی زندگاناختالف  اًیثان زیکنو  هیجاری با خوابگ هماوالً رسم : اند عبارتند از و متزلزل ساخته افکندهمخاطره 

  نکاح انیبندر نهاد و  نیوالدي اقتصادي ها یمشغول دل ریتأثشهر و روستا و ثالثاً 
  

  !یزبارگیکني و زداریکننخست رسم 

                                                        
  Ammaـ  1
 .70: هاي ایران باستان، ساموئل نیبرگ ـ دین 2

گذاري سر  ي تاریخ مقاله«، 1367شناسی و تاریخ، سال سوم، شماره اول، پاییز و زمستان  ي باستان تر نگاه کنید به مجلهـ براي اطالع بیش 1
 .»هاي مفرغی لرستان سنجاق
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 گرفت یمنام ) مادر فرزند(الولد  ، امشد یمي فرزندصاحب  زیکنو اگر  شدند یم بستر همي خود  بردهي جوار و زکانیکنمردان با 
به  که آن یب گشت یمی برخوردار شرعي زن ایمزامادر از  زیکنی عننداشت، برتر بود، ی) پسر(فرزند  کهي زیکناش نسبت به  مرتبه که

   1.شوهر درآمده باشد میدا نکاحعقد 
عشق را غصب و به خود  شئونی و زنانگي ایمزاي همه جوارداشت، اما در واقع  هیجاری برتر از گاهیپای غالباً به ظاهر شرعزن 
  .بودند کردهمنحصر 
ر ي بعقدزن  گاهیپای کی: ي زن به وجود آمدبرا گاهیپای، دو اجتماعی قشرها و طبقات ممتاز بعض انیمدر  اندك اندك گونه نیبد
از  باتریزتر و  تر و آزموده افتاده کارغالباً  کهي شدند گریدی شرعي، همسران جوار. زیکنو  هیجار گاهیپا گریدو آن  میدا نکاحاساس 

ي در آزادباشند،  شیخوي شوهران بندو  کوش سختي و جدفقط  ستیبا یمیی گو کهی شرعی بودند و برخالف زنان شرعزنان 
ي جواری در رقابت با شرععلت همسران  نیهمو به  شد یم شانیا بینصن بود و ی حق آناکامراني و شادخواری و عاشقعشق و 
طبقات مرفه  انیمی، در شرعبا خوارداشت زن  زمان همي جواری محدود به بارگ زنیی و گرا زنی نوعخوردند و عمالً  شکست
  . افتحال، رواج ی آسوده

از شعر و ادب و غنا بهره ) يجوار( گریدانا بودند و همسران ، دکالمو  ثیحدو  ریتفس: یمذهببه علوم  تینهای در شرعزنان 
  . باشد افتهی تر شیب ازاتیامترقابت،  دانیمی گرفته و در شیپبر همسر  هیجار که ستین، البته، شگفت انیم نیادر . داشتند

 ای یرسمهمسر : کردل احراز ی شناخته و مقبوگاهیپای جامعه، منزلت و ارزشدو نوع زن در نظام  که دیینپاي رید ریتقدبه هر 
   2.غالباً اهل غنا و طرب) هیجار( گریدو همسر  کدبانو
و  دهیدرا  زیکنمرد  که رایزی، شرعو نازش آورده، نه زن  دهیدقدر  کهاست  زیکنی، معشوقه غالباً اسالم اتیادبعلت در  نیهمبه 
 گرانیدی را غالباً شرعزن  که، حال آن شیخوی شرعزن  مچونهاست نه به بهانه  دهیخراست و در واقع دلدار را به بها  دهیپسند
  .اند کرده جیتزوي وو به  دهیبرگز

  ییروستای زندگي و شهری زندگ انیماختالف  - دوم
ي شهرمنحصر به طبقات مرفه جامعه  تر شیب بلکهي، آن هم نه همه آنان، شهرگرفتن و تعدد زوجات، عادتاً خاص مردم  زیکنرسم 

  . ماند ینمیی، در خانه محبوس روستاو علت زن  کار کندزن چون مرد  که کرد یم جابیایی روستا یزندگان. بود
  يقویی، استوارتر و روستاي  خانواده ور  نیااز . نداشت زیکني دار نگاهو  دیخریی توانا، چون داشت ینمنگاه  هیجاریی روستا

 کهآمد و پا گرفت  دیپدی عاشقي هم رفته دو نوع عشق و روی اسالموامع در ج لیدال نیابه . ي بوده استشهري  خانوادهاز  ادتریبن
در . ی استکامرانیی و جو لذتی، دومی ژگیواست و  تر شیبي مرد به زن وفای و بستگی، اولدر . ي استبلدي گریدي و آن بدوی کی
  .ي نفس خود استهواي، دوستدار گریدو در  کند یمنفس  ثاریای مرد کی

  ياقتصادع خاص زن از لحاظ وضع و موق -سوم
از دست ) دیرسخواهد  ای دهیرسي وبه  که(ي پدر  ی از ثروتبخش که رود یمآن  میب، کنداست دختر چند بار شوهر  ممکنچون 

و منع خروج  هیسرماگردش زن و دست به دست رفتن  انیمرابطه  نیاي قطع برا. چرخد یمثروت با گردش زن، . خاندان خارج شود
المنفعه  پدر، ثروت خود را وقف امور عام ای: اند گرفته شیپدر  مکنتی صاحبان مال و بعض کهي خانواده، دو راه هست واریچاردآن از 

نگردد و با  میتقستا ثروت پدر، پس از مرگش  شود یمدختر از ارث محروم  گونه نیبدو  دهد یمقرار  شیخوی وصو پسر را  کند یم

                                                        
 .کردند و خلفا را زیر نفوذ خود داشتند تر موالی و غیرعرب بودند، بیش از سایر زنان در امور دخالت میـ مادر خلفاي عباسی که بیش 1

به قیود و شرط ازدواج ندارد و آن عبارت از تملک کنیز و تسرّي ـ در ممالک اسالمی طریق دیگري براي رفع نیاز و تمتع مرد ارائه شده که نیاز  2
ه«بستر را روي همین اصل کنیز هم. بدوست ریخانه، پنهانی و سري بدو تمتع اي از علماي لغات چون صاحب ي عده گفتند که به عقیده می» س

ه«کند، برخالف قیاس لغوي  می ری168: الجاحظ رسائل«. نامیده شده است» س« 
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دختر  که نیا انبرد، ی رونیبي ا گانهیبو با  ردیبرنگرا  اش هیارثی دختر عنبه مصرف نرسد، ی گریدي ا خانوادهیی دختر، در زناشوو  کوچ
ي صورت اقتصادي و مادتنها بنا به مالحظات و مصالح  نکاح، ورتص  نیادر  که گردد یم کینزد شاوندانیخویی با زناشومجبور به 

  1.یدلدادگي عشق و اقتضانه به  ردیگ یم
ی شدند و در اسالمي غالباً متنعم جوامع قشرهاطبقات و  انیمی در شرعزن  تیشخص فیتضعي هم رفته باعث روامل سه ع نیا

در مورد  کتابو  نیدآرمان  گونه نیبدگفت و سرانجام فقط به معشوقه تعلق گرفت و  تركی را شرعجوهر عشق، زن  رفته رفته جهینت
  .وستیپدر عمل به تحقق  کمترو  ی ماندباقبه صورت آرمان  تر شیبزن و عشق، 

  
  يریگ جهینت
بر بخش  تاکنوني دور ها گذشتهاز  بلکه، ستین» ییایآساستبداد «ي، محدود و منحصر به حرمسرا داري و رسم پدرساالردر واقع    

 هیپای نگرش نیچنآنچه به  گمان یب. کند یمی نیسنگ زیناقوام  نیتر متمدن، بر سر نکیاهم  هیسااست و آن  افکنده هیسای از جهان میعظ
، هم اگرانیمیکي  سوزانندهي گدازنده و دارو ای اکال عیمازا، همانند  ی است و هم آب مرگزندگزن هم آب  کهاست  نیاداده  هیماو 
  .ي نماد مرگهندالهه ) Durga(ـ است و هم دورگا  کاشته نیزمـ الهه ) Demeter(ر دمت

اشاره  کهافالطون، چنان ) Andrgyne(ی جنسموجود دو   در اسطوره کهی دارد، چنان منفي مثبت و مایسچون زن دو  زینعشق 
، شهوت است و )Pandore(ي پاندرو  اسطورهاش به دو صورت زن و مرد است و در  یی دوپارهجدااز  شیپوجود  کمالي  نشانهشد، 
  . تمنا

دو  زین ها شیکها و  ی فرقهبعضدر  ها یکامران کهچنان . وطی و ناتمام است و هم آلت هبمتناه تیفردي بر برتري  لهیوسپس هم 
و  اتیمنهپا نهادن  ریزی و اجتماعو ضوابط  ها تیمحدودوصل و الغاء  قیطر، از خیتارطلب اصل در ماوراء زمان و : صورت دارد
ي و بند طبقهابطال هرگونه  زیدستاوهن و ذ ریتطهی و روان شیپاالي  لهیوسي، هم ویدنیی جو کامي و بارو  بند یباسباب  زینمحرّمات و 

تر  تنگ نیبنابرای در خدمت زن و بندگی به اسارت و داع، برعکسی در لوا و پناه زن است و هم شکل یببه  بخش ییرهاراه بازگشت 
  .ی افتادناجتماعو مقررات  ها تیمحدوددر دام 

                                                        
پسر هم قدرت مادي و سرمایه اقتصادي و دستیار اجتماعی و همرزم نظامی پدر است و هم زینت حیات و حیثیت و شهرت و «ـ در نظام پدرساالري  1

محروم  دختران را از ارث«هاي پدرساالري  رو در نظام از این. خور ده است و دختر نان پسر نان» ي اصالت خانواده ارج و اعتبار معنوي وي و پشتوانه
 96ـ  94: مرحوم علی شریعتی، فاطمه فاطمه است. شدند ها باعث حفظ ثروت در خاندان می ها در داخل خاندان یا با انجام دادن ازدواج» کردند می
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  منابع
  22و، شماره ، نشر نگاه ن)1373 زییپا(، وشیداري، آشور، ادداشتدو ی

  ، انتشارات روزبهان، چاپ ششم)1380(، میمحمدابراهي، زیپاری باستانخاتون هفت قلعه، 
  ، چاپ اولسرا دهیقص، نشر )1385(ي، بنفشه، حجاز، )باستان رانیازن در  گاهیجا( خیتارزن 
  ی، چاپ دومپارس، نشر چشمه و )1373(ي، محمود، آباد دولت، میهستی مردم زینما 
  ، چاپ سوممرکز، نشر )1384د اسفن(ي، جالل، ستار، رانیادر فرهنگ ي زن مایس

  22ی، چاپ عتیشری فرهنگ ادیبن، انتشارات چاپخش و )1386(ی، علی، عتیشر، 21مجموعه آثار شماره ) فاطمه فاطمه است(زن 
  ، تهران)1366(ي، احمد، اردوبادنگاه، صبور  کي یبها
  شارات ققنوس، چاپ دوم، انت)1382(ی، عباس، معروففرهاد،  کریپ

  ، نشر چشمه، چاپ سوم)1383(ی، حسن، نیرعابدیم، رانیای سینو داستانصد سال 
  ، نشر آگاه)1364(یی، احمد، رعالیم» ییایمیکاز بورخس تا «، ییایمیکی آثار مسعود معرفمجموعه مقاالت در نقد و 

ي  مطالعهی رانیا مرکزي، تهران، انتشارات آباد نجم نیلدا فیس دکتر، مترجم )1359(، ساموئل، برگینباستان،  رانیاي ها نید
 ها فرهنگ
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296  

  پورتحلیل اشعار قیصر امین
  

   1فاطمه عالی
  چکیده

دشوار تجربه در سرایش، عبور  هاي باریکه، از اش شاعرانهحیات  ي دورهمتعدد در  هاي آزمونقیصر امین پور شاعري بود که در پی 
شعر آشنایی ژرف داشت؛ بی تکلف باید  ي حوزه، به فراز وفرود هاي کار در اش تجربهعري در فرایند نموده و درست همانند هر شا

، مطرح و قامت ایستاده بر کوش سختدشوار تجربه، افزون بر فرودهاي کار شاعري، از وي شاعري  هاي باریکهگفت که این عبور از 
 آوردنگی دهه شصت به بعد براي قیصر تجربیات بسیاري را به همراه تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرهاز طرفی . سکوي شعر ساخت

متعالی جنگ،  يها ارزشمذهبی، پاسداشت  ،دینی يها آموزهپذیري او از  ریتأثفکري و  يها نهیزمبه  توان یمدر آثار او  تأملکه با 
بر مبانی و مفاهیم موجود در فرهنگ شیعی،  دینی و معارف اسالمی، تاکید يها تیشخصانقالبی، توصیف  يها چهرهتقدیس انقالب و 

موجود به سرودن  يها تیواقعپی برد او آرام آرام در یک فرایند معقول و با پذیرش ... تمجید فرهنگ شهادت و تجلیل از شهدا و
دید، پرسش، ، ترتأملشاعر از خود و اجتماع است و در حقیقت به شکل نمادین  يها یمشغولکه بازتاب دل  آورد یماشعاري روي 

  .خواهیم پرداخت تحلیل اشعارشو  قیصر به تطور اندیشه آثاردر این مبحث با سیري در . دارد یماعتراض و انتقاد خود را بیان 
  
  

  .قیصر، شعر، تجربه، مفاهیم: کلید واژه ها
  

                                                        
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  1 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٧٠٤

  مقدمه 
دشوار تجربه در سرایش، عبور  هاي باریکه، از اش شاعرانهحیات  ي دورهمتعدد در  هاي آزمونقیصر امین پور شاعري بود که در پی 

شعر آشنایی ژرف داشت؛ بی تکلف باید  ي حوزه، به فراز وفرود هاي کار در اش تجربهنموده و درست همانند هر شاعري در فرایند 
ایستاده بر  ، مطرح و قامتکوش سختدشوار تجربه، افزون بر فرودهاي کار شاعري، از وي شاعري  هاي باریکهگفت که این عبور از 

. تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دهه شصت به بعد براي قیصر تجربیات بسیاري را به همراه داشتاز طرفی . سکوي شعر ساخت
متعالی جنگ،  يها ارزشمذهبی، پاسداشت  ،دینی يها آموزهپذیري او از  ریتأثفکري و  يها نهیزمبه  توان یمدر آثار او  تأملکه با 

دینی و معارف اسالمی، تاکید بر مبانی و مفاهیم موجود در فرهنگ شیعی،  يها تیشخصانقالبی، توصیف  يها چهرهب و تقدیس انقال
موجود به سرودن  يها تیواقعپی برد او آرام آرام در یک فرایند معقول و با پذیرش ... تمجید فرهنگ شهادت و تجلیل از شهدا و

، تردید، پرسش، تأملشاعر از خود و اجتماع است و در حقیقت به شکل نمادین  يها یمشغولکه بازتاب دل  آورد یماشعاري روي 
  .قیصر به تطور اندیشه او در این خصوص خواهیم پرداخت آثاردر این مبحث با سیري در . دارد یماعتراض و انتقاد خود را بیان 

برخی از شاعران تعریف شعر . با هم متفاوت باشندهر شاعري تعریفی شخصی از شعر دارد که البته طبیعی است که این تعاریف 
به قالب توجهی ندارد و به همین دلیل است که » قیصر«اما  رسد یمو بعد به کالم مخیل و موزون و مقفا  شود یمبرایشان از قالب شروع 

ذهن همه هنرمندان گاهی  مسأله دیگري که در. کند یمتنوع قالب را همچون تنوع مضمون رعایت  کند یممنتشر  يا مجموعهوقتی 
قیصر امین پور . بوده و یا چقدر توان ادامه راه براي آنان وجود دارد ها آناین است که هنرشان چقدر براي تعالی  کند یمایجاد اندوه 

  :کند یماین توان را این چنین بیان زیر  در شعر

تا بدانم / ؟در کف دستم/ این پاره آتش را ها سال/نگه دارمپس چگونه بی امان روشن /تا مبادا بی هوا خاموش/تا نسوزانم/تا نسوزم
  .همچنان هستم

بودنی همراه با کالم، کالمی که قداست آن به تاریخ و . کند یم» بودن«براي قیصر پاره آتش است که به واسطه آن احساس » شعر«
. ما باز کند يها افتیدربراي  يا تازه يها راه تواند یمیستن ز این دریچه به شعر نگرا، »بخوان به نام پروردگار«بازمی گردد، به » اقرا«به 

مضمون یابی و نکته پردازي او از نوعی نیست که . پرداز ساخته است هوشیاري و دقت نظر امین پور از او شاعري مضمون یاب و نکته
زبان او در عین سادگی و روانی، از زیبایی . ددور ساخته و نازك اندیشی هاي معما گونه را به ذهن و زبانش راه ده ها تیواقعوي را از 

سالست و روانی استفاده کند و رعایت  از زبان امروزي در نهایت دیکوش یمامین پور در شعرهایش   .است چشمگیري برخوردار
 دیکوش یماو در اشعارش همواره . کرد یمبه روانی زبان او کمک  بکار گرفتن فرهنگ کنایات و اصالحات ،کامل قوانین

   .زبانی توده مردم را وارد کند فرهنگ

   

  موضوعاتگوناگونی

و مردم است و تازگی و طراوت دارند و این موضوع حجم ذهنیت او را نشان  ام و متعلق به نوجوانانعموضوعات برگزیده او، 
و خوش آهنگ است که  موزون ياه واژهاستفاده از وزن ریتمیک و  ،ارتباط با کودکان و نوجوانان در شعر يها راه یکی از .دهد می

غمگین  يها ستگاهیااو یکی از شاعرانی بود که توانست قطار شعر را از  .تنوع استفاده کرده است امین پور از این اوزان در شعرهایش به
در راه بالندگی شعر  بیراه نیست اگر او را. آوازي از جنس تغزل و تعهد. بخواند ها ستگاهیاو  ها لیرگوش  رد يا دوبارهبرهاند و آواز 

و ادبیات  برد یمکشور در شرایط جنگ به سر . بسیار تأثیرگذار بدانیم، چرا که شعر در این دهه داراي فضایی ناهمگون بود 60دهه 
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بته در امان بماند و امین پور، ال ها آنکه از پس آن مال و جان و ناموس و موطن  کرد یمخواه ناخواه، باید مردم را به جهانی دعوت 
براي چه  میدان ینمدستور زبانی که . میا دهیرسامروز ما به دستور زبان عشق . آن دوره بود رانیا درچنان کرد که شایسته شعر و ادبیات 

و اگر رهاست چرا برایش زبان در نظر  میا آوردهاگر دستور است پس چرا آن را در کنار عشق . نام عشق بر آن نهاده شده است
که البته در قید و بند زبان و بیان نیست، چرا که عشق دربند  زند یماز زبان و بیانی حرف ) دستور زبان عشق(ترکیب این . میا گرفته
  . نیست

که دلت را یادي از ساحل مباد؟ / آیا به دریا حکم کرد توان یم/ ؟آیا به دل دستور داد توان یم! / دست عشق از دامن دل دور باد
تیغ  دانست یمخوب / بی گزاره در نهاد ما نهاد/ آنکه دستور زبان عشق را/  ؟باد را فرمود، باید ایستاد! / ایستموج را آیا توان فرمود، /

  داد ستیبا ینمدر کف مستی / تیز را

و با  کند ینمدر بیت نخست این شعر شاهدیم که شاعر دستور دادن به دل را مردود یا مطرود می شمارد، شاید هم او این کار را 
به دل دستور داد که عشق را  شود یمکه آیا واقعاً  گذارد یممخاطب را در تعلیقی دو سویه  دیآ یمت پرسشی که در مصراع دوم عالم

به شکلی  آورد یماز درون خود بیرون کند یا این که عشق را در درون خود راه ندهد؟ در ادامه در بیت دوم مثالی براي بیت نخستین 
فرمان  توان یمبه دریا دستور داد که به ساحل فکر نکند؟ آیا به موج و دریا  شود یم دیگو یمباشد،  تر لمسکه براي مخاطب قابل 

که این  کند یمیت بعد به کسی اشاره ب. شود یمدر بیت سوم دوباره پرسشی است که در ادامه پرسش سطر نخست مطرح . ایست داد
اول به درون ما و وجود ما اشاره  ،این ایهام. و گزاره در دو معنی استفاده شده استر این بیت از نهاد د. عشق را در نهاد ما گذارده است

  .»گزاره«و » نهاد«، »دستور زبان«است بین  يریالنظ مراعاتدارد و سپس به دستور زبان فارسی و در نهایت، 

  

  قیصر يها دغدغه

که کجاي جهان خودش ایستاده است، به تعبیر دیگر  شدیندا یمبه این قضیه  اش یزندگاز  ییها دورهدر  يا سندهینوهر شاعر یا  
دریابد تا چه حد پیشرفت معنوي و  کوشد یمو  دهند یمهنرمندان و اندیشمندان مدام خود و حضور خود در هستی را مورد محک قرار 

بلکه . ل خاصی بستگی نداردگاه مادي داشته است، این شناخت از موقعیت و پرسش از کجایی و چگونگی جایگاه انسانی به سن و سا
براي دانایان در  دیفرما یمکه باري تعالی  ییها نشانهدرست مثل . هر لحظه از زندگی به سراغ خردمند بیاید تواند یمپرسشی است که 

گونه  نر آامین پو. کند یمبخشی از این دغدغه را در دنیاي خودش بیان  "سفر در آینه"قیصر امین پور در غزل . زمین قرار داده است
حال سطوري از غزل سفر در آینه . آورد ینم، وي بدون سابقه ذهنی اندیشمندانه و شاعرانه چیزي روي کاغذ سدینو یم، شدیاند یمکه 

  :را بخوانیم

خوب می شناسمت / شود ینمدر من این غریبه کیست باورم ! / اي ضمیر مشترك، اي خود فراترم/  ؟این منم در آینه یا تویی برابرم
/ قوم و خویش من هم از قبیله غمند/ این مسیح مهربان، زیرنام قیصرم/ این تویی، خود تویی، در پس نقاب من/ در خودم که بنگرم

در به در به هر طرف، / که دیگرم ام دهید، ام دهیرستا به خود / از پی خودم ولی ام دهیدو ها سال/ عشق خواهر من است، درد هم برادرم
کار چیز دیگري است، من به / ؟ شاعري که کار نیستام کردهراستی چه / گم شدم چو کودکی در هواي مادرم /بی نشان و بی هدف

  فکر دیگرم
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حال اگرچه قیصر امین پور داراي جایگاه . آمد تردید خودشناسی است تر شیپمسأله اصلی مطروحه در این شعر همان طور که 
را مد نظر دارد و به طور اخص مربوط به شاعر  ها انسانشکل عمومی پرسش از جایگاه در شعر و اندیشه است اما این اثر به  يا ژهیو

بخش . است که اندیشمندان و هنرمندان فراوانی را به خود مشغول کرده است يا مسألهمسأله پرسش از جایگاه فکري و انسانی . نیست
عنوان غزلی است که باز با همین دغدغه در آن » حیرانی«. دیگري از این دغدغه در غزل دیگري از این مجموعه متبلور شده است

در هستی و در وجود خودشان مطرح بود اما در این غزل  ها انسانالبته الزم به یادآوري است که در مبحث اول مسأله جایگاه . مواجهیم
  :مسأله شیدایی و حیرانی انسان است

هر بار پیشمان ز پشیمانی / صد مرتبه توبه وصدبار پشیمانی / انی خویشمتصویر هزار آینه حیر/ از نیمه پنهانی خویشم يا هیسامن 
  .خویشم

  :دیگر با این روایت مواجه هستیم يا گونهبه » يا اسطورهشب «یا در غزل 

  ...در خودم امشب ام شده، گم ام شدهپیدا / در خودم امشب ام شدهدور از همه مردم 

، انسانی که نه جایگاه خودش را کند یمانسان معاصر امروز را معرفی » این زمانه در«دیگر قیصر امین پور در غزل  يا گونهبه 
این انسان با . کند یمدوري  ها آنو از معاشرت با  ردیگ یماین انسان خود به خود از اطرافیان فاصله . نه جایگاه دیگري را شناسد یم
به  تواند یمچگونه انسان . و سجایاي اخالقی بیندیشد ها یژگیوبه  تواند ینمکه عنوان شد دیگر به خودش نزدیک نیست و  ییها یژگیو

  :خوبی و نیکی فکر کند آن وقت به دوستان و خویشان خود بدي برساند به این چند بیت توجه کنید

کسی که بی / خداي ما اگر که در خود ماست/ کسی براي یک نفس خودش نیست/ در این زمانه هیچ کس خودش نیست
  ...در این جهان که هیچ کس خودش نیست/ تو دست کم کمی شبیه خودت باش / دش نیستخداست پس خو

اما در باطن خیال  ندیگو یمکه برخی اگر چه به ظاهر از پژمردگی سخن  ییها غزل. امین پور ورد زبان مردمند يها غزلبسیاري از 
  .و زندگی و پویندگی دارند

  ...ییز نسپرده ایمولی دل به پا/ میا پژمردهسراپا اگر زرد و 

  :یا غزلی با این مطلع

  ...گفتند و ما باور نکردیم ها میتقو/ عمري به جز بیهوده بودن سر نکردیم

دستور «امین پور در مجموعه . تپد یمخون زیستن بیرون  درونشاناین دو غزل اگرچه حال و هواي به ظاهر پریشانی دارند اما از 
را به » اجتماع نقیضین«در سرودن این مفاهیم تداعی کننده  اش ییتوانارا آورده و شاید بار دیگر  شیها سرودههم این گونه » زبان عشق

  .رخ مخاطب شعر کشیده است

رعد و برقی / آفتابی بود، ابري شد، ولی باران نداشت/ آفتابی بود، ابري شد، سیاه و سرد شد/ اول آبی بود این دل، آخر اما زرد شد
هر چه با مقصود خود /  ؟آه، این آیینه کی غرق غبار و گرد شد/ صاف بود و ساده و شفاف، عین آینه/ شدزد ولی رگبار برگ زرد 

هر چه / هر چه روزي آرمان پنداشت، حرمان شد همه/ هر چه از هر چیز و هر ناچیز دوري کرد، شد/ ، نشدشد یم تر کینزد
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سر /  ؟پس چرا از پشت سر خنجر زد و نامرد شد/ راست رویارو شوددرد اگر مرد است با دل / درمان است، عین درد شد پنداشت یم
/ بر زمین افتاد چون اشکی ز چشم آسمان/ یک نظر روي تو را دید و حواسش پرت شد/ دل رفت یمبه زیر و ساکت و بی دست و پا 

  من پرمهر مادر طرد شدتا ابد از دا/ کودك دل شیطنت کرده است یک دم در ازل/ ناگهان این اتفاق افتاد زوجی فرد شد

 کند یمو دلی را با رنگ آبی و پرنشاط معرفی  شود یمدر بیت نخستین این غزل اگرچه به ظاهر فضایی زمینی براي مخاطب ترسیم 
از مسائل این  تر بزرگفضا، فضایی  شود یممعلوم  روند یمکه در آخر زرد و پژمرده شده است، اما به مرور وقتی ابیات رو به تخلص 

 رآبی بود و ب ها دلبهشتی که در آن . شدن دل که در بیت اول به آن اشاره شده به طرد آدم از بهشت اشاره دارد دانی است و زرجه
امین پور . آبی بازگردیم يها دلهمه به زرد بودن دل محکوم شدیم و حاال در تالشیم دوباره به ) به قول امین پور(اساس یک شیطنت 

یافت که این مفاهیم به  توان یمفکري باشد اما نکات ریز و درشتی از شعرش  يها هیانیبر قید و بند فلسفه یا شاعري نیست که چندان د
گاهی نگاه و عمق توجهش به  گرچه عالقه او در ذهن و زبانش ساري و جاري شده و بیان کننده عقیده شخصی و فلسفی او نیست

  .هستی فیلسوفانه است

طعن و تردید /نیست چون چشم مرا تاب دمی خیره شدن/  ؟خودمانیم، بگو این همه تردید چرا/  ؟راسایه سنگ بر آینه خورشید چ
از روز  ام رهیتطالع /  ؟آن که خندید چرا، آن که نخندید چرا/ طنز تلخی است به خود تهمت هستی بستن/  ؟به سرچشمه خورشید چرا

حالیا حسرت یک قطره که خشکید / ه دریا دریا غرق کف دستم بودمن ک/  ؟فال کولی به کفم خط خطا دید چرا/ ازل روشن بود
ناگهان سوگ / آمدم یک دم مهمان دل خود باشم/  ؟دلم از دیدن این آینه ترسید چرا/ گفتم این عید به دیدار خودم هم بروم/  ؟چرا

  شد این سور شب عید چرا؟

ي »تردید«. اما فاصله بسیاري با آن دارند اند دهیرسبه آن  کنند یمر و مقصدهایی که فک ها آدماز . زند یمامین پور از تردیدها حرف 
امین پور نمونه . هاست»نرسیدن«ها و »نرسید«انسان معاصر در » تردید«که امین پور در سطرسطر این غزل به آن اشاره دارد همان 

 اش دغدغه، شناسد یممخاطبی که ادبیات او را  است، شاعري که توانسته مخاطبی براي اثرش دست و پا کند،» امروز«مناسبی از شاعر 
، مفاهیم و مبانی زیبایی شناسی او به اصولی کند ینمامین پور در شعرهایش با حروف بازي . خرد یمو حرفش را به جان  شناسد یمرا 

  .ساله ایران پایبند بوده و هست رپایبند است که ادبیات مستحکم هزا

  »سفرایستگاه«

/ ام ستادهیاکنار این قطار رفته / در انتظار تو/ سال يها سالکه / ام سادهو من چقدر / رود یمتمام ایستگاه / يرو یمتو / رود یمقطار 
  !ام دادهتکیه / ایستگاه رفته يها نردهبه / و همچنان

حور عمومی اثر و رعایت م. شناسد یمشعر سپید و ساختار آن را خوب » قیصر«. عنوانی شاعرانه براي این شعر است» سفر ایستگاه«
آن قسمت به تکامل برسد، روشی است که  رقطع کردن معنی و تقسیم آن بین سطرها به شکلی که رأس هرم پایان شعر باشد و معنی د

  .آن را ردیابی کرد توان یمدر اکثر آثار نیمایی و سپید قیصر 

مهم این است که شاعرانی چون امین پور هنوز با  بر این گونه شعرها گرفت تک محوري بودن است اما توان یماگرچه ایرادي که 
بتوانند با فضاهاي مدرن شعر فارسی،  تر راحتفاصله عموم مردم با شعر نیمایی و سپید را کمتر کنند تا مخاطبان  مندند عالقهتمام تالش، 

  .ارتباط برقرار کنند
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  ادبیات آیینی

تاریخی مساوي ادبیات پارسی دارد و  ،واقع شهر آیینی و مذهبی رد. شعرهاي بسیاري در فضاي آیینی تا به حال سروده شده است
عاشورا به اشتباه  يها آدمدغدغه  ها آنبسیاري از  راما د. این ادبیات در سالیان متمادي به عناوین مختلف به ادبیات آیینی پرداخته است

قیصر امین پور در شعري با . رسالت عاشورا بوده است این اشتباه به عدم آشنایی شاعران با فضا و. پیدا کردن آب مطرح شده است
  :کند یمفضاي آن روز را این گونه معرفی » کودکان کربال«عنوان 

  ...گذرد یمـ این روزها که /  ؟مشق بابا آب بود! / آب! دائماً تکرار مشق آب/ تنها فشانیتکلکودکان کربال، / راستی آیا

 ومحتوا  دهی شکل. آن است رت واژگانی آن در شعر، یکی از عناصر کلیدي براي ساختابی شبهه، کاربرد زبان در پیوند با باف
که امین پور به این نکته،  گیرد میزبان صورت  ي وسیلهآن در یک شکل معین به خاطر تأثیرگذاري ژرف در ذهن مخاطب، به  ي ارائه
لفظی و محتوایی زیبا به خاطر  هاي قرینهساختن  -و تا حدي هم –گیري  رآشناست؛ ویژگی دیگر زبانی در شعر امین پور، به کاو  آگاه
 : "اتفاق"چنانکه در شعر . محتوا است ي شاعرانه ي افاده

  افتاد "
  آنسان که برگ 

   -آن اتفاق زرد
  افتد می 

 افتاد 

  آنسان که مرگ 
   افتد می –آن اتفاق سرد 

   
 اما او سبز بود و گرم که 

  "افتاد  

. است) خزان(مرگ یک برگ در یک اتفاق زرد  ي بازگوکننده، شود میاز دید شاعر مطرح  "اتفاق زرد "که  "برگ  "افتادن 
تصوري از مرگ است که بسیار  ي ارائهبرگ و در یک اتفاق زرد، بدون شک قرینه سازي لفظی براي  ي واژهافتاد در پیوند با  ي واژه

) مفهوم خود مرگ است ي کنندهکه تداعی ( "اتفاق سرد"با ترکیب  "مرگ" ي واژهر بخش دیگر، د. شاعرانه بکار برده شده است
لوگیري از حشو ج. شاعرانه به کار برده است ي گونهتوجه به ویژگی احاطه داشتن بر زبان، آن را به  امحتوایی است که شاعر ب ي قرینه

؛ دهد نمیاین ویژگی براي هر شاعري دست . پور است قابل رؤیت در شعر امین هاي ویژگی، یکی از ها واژهو زواید زبانی در کاربرد 
ژرف در فرایند به کار گیري زبان، ضعف فرهنگ واژگانی و شماري هم به منظور پر  ي تجربهزیرا بسیاري از شاعران به خاطر نبود 

از جمله شاعرانیست که با  ؛ اما قیصر امین پورپردازند میو زواید پسندي  وزنی در شعر کالسیک، به این نوع حشو بازي آالءکردن 
گیري آن آشناست و از این زواید و حشوهاي مخل در  رکاربرد واژگانی کلمات در فرایند به کا هاي ویژگیبر  نگري ژرفدقت و 

  :کند نمیاستفاده  رشع



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٧٠٩

اگر داغ / ك خورده ایم پر از خاطرات تر/ چوگلدان خالی لب پنجره / ولی دل به پاییز بسپرده ایم /  ایم پژمردهسراپا اگر زرد و "
  ) بخشی از یک غزل امین پور... (اگر خون دل بود، ما خورده ایم/  ایم دیدهدل بود، ما 

بردارد، تسلسل محتوایی  "زاید" ي واژهو یا  "حشو "آگاه با تأمل بخواهد یک کلمه را از میان این سه بیت به عنوان  ي خوانندهاگر 
و  کند میرا با روش تسلسل موضوعی ردیف  ها واژهکه امین پور با دقت  شود میبنابراین دیده ؛ خورد میو فنی شعر به کلی بر هم 

 :دهد میسپس آن را ارائه 

ما  ي خانهاي عشق، سري به / دیر است دلم چشم به راهت دارد/ ما نزدي  ي دانهبالی به هواي / ما نزدي  ي شانهدستی به کرم به "
   "نزدي
  

  چگونگی بیان شعر

ز آن جایی که منحصر به فرد بودن خود را از دست داده و در نفس اجتماع و زندگی جاري و ساري شده؛ عالوه بر آن، به شعر ا
رویکردیست به طرف ساده گی و صداقت و دوري از تکلف و ) در شعر ویژهبه (گیري زبان آمیخته با طبیعت گفتار در نوشتار  رکا

  :مثال ي گونهبه . شعرهاي امین پور، روانی گفتار در زبان شعر به سادگی قابل مشاهده است ابهام آفرینی، بنابراین، در بسیاري از

دستمالی /  خواهد میمن دلم / هق هق گریه ي خود را خوردند / ابرها خشک و خسیس / بادها بیکارند / آسمان تعطیل است "
  ) بخشی از شعر نان ماشینی( "روي پیشانی تب دار بیابان بکشم/ خیس 

 هاي فرآوردهزبان این است که وي این آمیخته گی طبیعت گفتار در زبان را، افزون بر  ي عرصهویژه گی کار قیصر امین پور در 
  :نیز به کار گرفته است) به لحاظ فرم(شعر آزاد، در شعر کالسیک 

گیرم / دلم به هواي غزل؛ ولی  زند میپر / شیرین من، براي غزل شور و حال کو؟ /  ؟چه بگویم؟ مجال کو! غزل بگو: گفتی"
تقویم چهار فصل دلم را ورق /  ؟چشم و دلی براي تماشا و فال کو/ گیرم به فال نیک بگیرم بهار را /  ؟هواي پرزدنم هست، بال کو

  ) نیک فال( "قیل و قال کو؟  ي حوصلهحال سؤال و / رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند/  ؟سبز سرآغاز سال کو هاي برگآن / زدم 

با سرشت زبان گفتار  "گفتی، بگو، چه بگویم " هاي واژهافزون بر این که بیت نخست این غزل درزبان گفتار شکل گرفته و کاربرد 
ادامه داده شده که این ) قیل و قال کو ي حوصلهحال سؤال و (آمیخته شده، مهم این است که این رویکرد به همان ساده گی تا پایان 

  . رساند میشاعر را بر زبان  ي احاطهبحر و قدرت مسأله، میزان ت

انقالب  ياعتقاد یمبانتوجه به . است کرده یمعرفانقالب  يها یتیبو دو  یرباع دهیگزرا  کتاب نیاکه وي » آفتاب يها کوچهدر « 
، تقدس دفاع مقدس و یعرفانو  ینید ریمشاه یزندگو اشارات متعدد به  یقرآن نیمضامبه  حیتلمو مذهب،  نیدآن با  وندیپو  یاسالم
نو  يریتصاو کند یمبه هر حال ذهن خالق شاعر تالش . بازتاب دارد يریچشمگاثر به نحو  نیاشهدا در  میتکراز رزمندگان و  لیتجل

از  ياریبس نشیآفر یزمانضرورت  داستیپ. کند جادیا کالمرا در  يا تازه، روح دیجد يها وهیشزبان و  امکاناتو با استفاده از  ندیافریب
و  یرباعدر  يشعر میمفاهتوسعه . دیبسراجامعه  يها خواستهو توفنده و منطبق با  زیشورانگ يشعر کند یم جابیا ها یتیدوبو  یرباع نیا

   دهد یمنو، نشان  نیمضامو آوردن  يساز بیترکشاعر را در عرصه  يتوانمنددو قالب شعر،  نیا تیمحدودبا توجه به  ها یتیدوب
. اند سروده شده یتصنع شیآراو بدون  یسادگ نیعدر  که شود یم افتی ییماین ییشعرهاعالوه بر غزل،  "تنفس صبح"هدر مجموع

شاعر ) جنگ يبرا يشعر( ییمایندر شعر بلند . ابدی یمتنزل  یفیتوصگزارش  کیاو تا سطح  ییماینشعر  يسطرهااز  ياریبسالبته گاه 
سخن  يشهراز احساس، از  يا هالهو شاعر در  دهد ینم يزیآم رنگجوشش شاعرانه، مجال  رایز کند یم یپوش چشمشاعرانه  ریتصاواز 
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شب را  يآشنا کابوسشهر  کودکانمرگ و  تیعفرشهر، هر شب،  ساکنان. ردیگ یمقرار  یموشکمدام آماج حمالت  که دیگو یم
سخن  اهاستیرومملو از  که یبالشبر  کوچک يسرمغز  آلود و انفجار خون يها عروسک ي قصه، نیخون يها خانهو شاعر از  نندیب یم
  : دیگو یم

در / امشب/ امشب/ میا گفتههر شام خامشانه به خود / آنجا/ شام، شام آخر ما باشد نیا/ دیشا/ ام هر شب خامشانه به خود گفته نجایا
ز بام  دیبا/ تنها/ را  يمرد ي دهیبرسر / یگاهو  نجایا/ است امدهیندر گلو  که/ است داریبمادر  کدام غیج/ خواب آلود یخاک يها خانه
گل و  يبارهااخبار / فراوان است شهیهمخبر  نجایا/ است کمهوا  یحت/ ماندن يبرا نجایا.../ میبخوابانگور  انیمتا در / میاریبدور 
  )385-6همان، / (تنها يگوردر / کوچک يها قلببر / سنگ
شعر نو ضمن وفادار ماندن به اصول و قواعد شعر  دیجد يها ظرافتو  کیکالسر شع ییتوانا قیتلفاین مجموعه، با  روي د« 
 دهد یمخالقانه خود را پرورش  کردیرو دهد یماو قرار  اریاختشعر نو در  امکانات که يتر گسترده يفضا ي پشتوانهبه  کیکالس

  ).51-64، صص1388بهداروند، (
 یامان یببار در برابر پرسش  نینخست يبراشاعر . ردیگ یمبه خود  تر یفلسفرنگ  رصیق يها دغدغه "ناگهان يها نهییآ "تا جائیکه در

خود را از هم عصران  یدلتنگو  زند یم کنارآمرانه را  يها هیتوص، شتاب، احساسات و کند یم تأمل، است کردهذهنش را احاطه  که
  . کشد یم ریتصوبه  نگونهیا

پس دست بر دلم /  دیگذاشتدل ما  يروپا به  که اکنون/ دیبگذرو  دیبشماررفتگان  لیخاز / دیبگذرو  دیبگذارما را به حال خود 
  )  104-105:1386ناگهان،  يها نهیآ. (دیبگذرو  دیاریباز سراب  يابرچون / تر شود دالن تازه ریکوتا داغ، / دیبگذرو  دیمگذار

 يدهایخورش. تابد یمها  بر آن قهیمضااز موضع  دیخورش یحت ییگو که دیگو یمخود  يشعرهاشاعر از » روستا دیخورش« در شعر 
  . خوانند ینم جانیهشعر او را چون گذشته با شور و  گریدمردم، . دارد انیجرسرد در شعرش  يبادهاو  یسربو آسمان  ییمقوازرد 

را  یمیقد يها بهانه يبواو . آرد یم ادیفراها را  انسان یفراموشو خود  یپناه یب يبوغربت و  يبوشاعر » يقرار یبباد « ي قطعهدر 
  : ردیگ یم

/ باشد دینبازخم گرگ  يبو نیانه / در باد/ پاره یرهنیپ بیغر يبو/ دیشا/ بمیغربرادران  يبو/ دیآ یم که/ غربت است يبو نیا
/ ردیگ یم یمیقد يها هانهب يبو/ ما ي سرنهاده يها دل/ وزد یم که یوقت/ يقرار یبباد  نیا.../ شناسم یماز دور / را یپناه یب يبومن 

  ) 130همان، (
 يدردهانهفته،  يدردهاو از  کند یم تکراربار واژه درد را  ها دهاو . است تأملاو، قابل » يها وارهدرد «در » درد«بر واژه  صریق دیتاک
چون  که ییدردها. ندا کردهوجود شاعر را احاطه  که کند یم ادیلجوج  ي کهنه يدردها، و یخانگ يدردها، بیغر يدردهاآشنا، 

ساده سرودن شاعر را محاصره  يها لحظهتمام استخوان بودن و  کههستند  ینهفتنو  ینگفتن يدردها. ستندین چکامهجامه و چامه و 
  . اند کرده
 ریناگزپس چگونه سرنوشت / با قلم سرشته است/ خون درد را/ دست سرنوشت/ در دلم نوشته است/ حرف درد را/ قلم نیاول

/ کنمجدا / آن يتوتو به  يها برگغنچه را ز  يبورنگ و / پس من چگونه/ دل است ي غنچه يبورنگ و / درد/ کنمرا رها  شیخو
  ).17-18همان (

 گرید که يا رفتهاز دست  يها فرصتو  ینوجوانو  یکودک امیا. کند یم ادیدور  يها گذشتهشاعر از » یوانگیدجرئت «در شعر 
 یولشده است  رید گرید ایگواز گذشته است و  تر يخاکستر کند یماحساس  کههاست  مدت رایز. نداردرا  ها آنتوان بازگرداندن 

  : است نیریش شهیهممرور خاطرات گذشته 
 کهآنجا / ها گم شد خاطره يالو البه / از دستم افتاد کوچکروز نام  کی/ ناگهان کهانجا / نمیببرا دوباره  کوچهآن / کاش يا

  )31-32همان، . (من است هیشباز دور لبخند او چقدر / نشسته است کودکانه يها چشما ب/ بهیغر کودك کی
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است و در  کردهحس  قاًیعماجتماع را  يدردمندجامعه خود،  يایگوبه عنوان زبان  صریق» ها همه آفتابگردانند گل«در مچموعه 
  . دفتر، از آن سخن گفته است نیا يشعرهااغلب 

انگار / رسد ینم انیپاگاه به  چیهانگار / دنباله قطار/ گذرد یم ستگاهیااز / يقطارسوت  نیطنر شب ه/ ام یکودک يها خوابدر 
/ کشد یمشب شعله / ها آنگاه در چارچوب پنجره/ یده یم تکاندست  که ییتوتنها / شیها پنجرهو در تمام / از هزار پنجره دارد شیب

  ).33-34همان / (در دود، دود، دود/ در امتداد راه مه آلود/ تو در باد سوانیگبا دود 
و آن چه هست و  ستین گریدغم غربت امروز اوست، از اندوه و آن چه بود و  رگریتصو، یکودک روزیدو غبطه شاعر بر  رشک

  . جاودانه دارد یرنگشاعر،  الیخدر  شهیهم، و طرح آن روزگار، یکودک نیریش يها خاطره يآر. دهد یمسر  ادیفر بود ینم کاش يا
قرار بهار و  یب يهوا، کاهگل سیخبه عطر  برد یم یکودک يها کوچهبنان، شاعر را به  نیدلنش يصدا» سیخخاطرات «در قطعه 

  : زد و خاطرات آن روزگار را به تماشا نشست کنارعمر را  يها سال ي پرده توان یم که، آنجا یخاک يها کوچه بیغرغربت 
دل به  که/ یبهانگ یب يها لحظه يبوبه / میزن یم رکاب/ جبر را يها شنبهتمام اضطراب / دبلن يها دوچرخهبا  که/ يا جمعهبه عصر 

  ) 46همان، . (میزن یمحساب  یب يها خندهو  ها هیگر
و  یروزمرگو از  دارد یمموجود جامعه اعالم  تیوضعخود را از  یافسردگو  یغمزدگ، یدلزدگ، کتاب نیا يجا يجادر  صریق

ابراز  قیحقاخود را در خصوص  دیتردخردمندانه،  ییها پرسشو گاه با طرح  دیگشا یم تیشکاو  شکوهزبان به آور آن،  مالل امیا
  : داد یم

  )27همان، ...) (دینپرساز من / بار کی یکساما /  ؟حالت چظور است/ پرسند یمهمه هر لحظه  نجایا
  : ر استشاع یدرون زیانگو خزان  اسی يفضا کننده یتداع "چیهبر مدار  "غزل

با /  چیه چیههر چه دارم  یحبابچو / پرم  یخالسرشار و از  یتهاز /  چیه چیهابر پر بارم نبارم /  چیه چیهندارم  ایهر چه دارم 
اگر گفتم  چیه/  چیه چیهاعتبارم  یبو  کهنه/ پار  میتقوپاره، از  ییبرگها/  چیه چیهسرد و گردان، ندارم /  زنم یمتسلسل دور باطل 

    )76همان، . (چیه چیه کوهسارمدر  يا ناله/ بود  چیه جوابم
» اگر«. کند یم انیبناگوار اجتماع  يدادهایروشاعر را در مقابله با  یناتوانو  يدیامعجز، نا » اگر« تکرار »توانستم یماگر « ي قطعهدر 

  : رهاندوا سکون، و سکوتتا مخاطبش را از  دیآ یمبه صدا در  وستهیپ یناقوسقطعه چون  نیادر 
 ها آباگر / نبودند کر ها کوهاگر / زد ینماگر ساعت آسمان دور باطل / ختیر ینم قتیحق يروو / بود ینم کافر خاكاگر 

دسته  کی/ خاكاز  توانستم یماگر / بود شتریباگر فرصت چشم من / اگر بود یبدلم  يها حرفاگر / ستادیا یماگر باد / سردتر نبودند
  )40همان، ( نمیبب گریدبار  کی/ دور از دور يا/ توانستم یمرا تو / نمیبچلبخند پرپر 

سرد و  يها سقفآفتاب زرد، . کند یم یخستگاظهار  ياستعار يها بالو  يشعار يآرزوهاشاعر از » يکاغذ يها لحظه«در غزل 
، یدلزدگ کننده یتداعهمه و همه  ...و یگانیبابسته، خاطرات  يدرها، یالیخ يها پرسهرمق،  یب يها خنده، دهیخم يها یصندل، نیسنگ

دل  میمستق انعکاساو . رخت بر بسته است زیچاز همه  اقیاشتشور و  ییگو. شاعر است رامونیپ یزندگ يآورمالل و  کسالت
  : کند یمگونه ابراز  نیبدخود را  یدلتنگاز  یشکل قتیحقو در  گذارد یم شینمااجتماع را به  کسالتخود،  يها یمشغول

 خاك/ ام را، با غبار آرزوها عاقبت پرونده/  يقرار یب يها جمعه، یپناه یب يها شنبه/ کردمهم سنجاق  يروزها را، رو ترونوش
همان، . (يادگاریاز ما  ینام، ها تیتسلدر ستون / باز حوادث ي صفحهمن،  یخال زیم يرو/ يبردبار، باد خواهد يروزخواهد بست 

96(  
او  يها پرسشو  یعیطبو  تکلف یببرخورد شاعر، . است صریق يشعرها نیتر مانهیصمو  نیتر سادهاز  یکی دیشا» کینفال «  لغز

سخت مشتاق سرودن غزل است  کهسرودن غزل، شور و حال خود را از دست داده است و با آن  يبرااست شاعر  یمیصمصادقانه و 
  . دیگو یمسخن  شیخو یناتوانو حسرت از  رتیحپرواز در آسمان غزل را ندارد و با  يارای
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   کو؟ مجال میبگوچه ! غزل بگو یگفت
   یولغزل،  يهوادلم به  زند یمپر 
  بهار را  میریبگ کینبه فال  رمیگ

  چار فصل دلم را ورق زدم  میتقو
  جواب ماند یبو پرسش دل ما  میرفت

  ؟ کوغزل شور و حال  يبرامن  نیریش
  ؟ کوپر زدنم هست بال  يهوا رمیگ

  ؟ کوشا و فال تما يبرا یدلچشم و 
  ؟ کوسبز سرآغاز سال  يها برگآن 

  ؟ کوو قال  لیقحال سوال و حوصله و 
  )107همان، (

، صراحت، انتقاد، اعتراض، یعصبلحن : میهست صریقاز  یمتفاوت يها واکنشمجموعه، شاهد بروز  نیادر  یکلبه هر حال بطور 
در  کهاست  ینیمضام... و عشق یشیاند، مرگ دیتردد به اوضاع، ، عدم اعتمایفلسف اسی، یخستگ، ییتنها، يناباور، یسرخوردگ

  . نمود دارد يریچشمگاثر به نحو  نیاسرتاسر 
» دارد یمانسان معاصر را ابراز  تیوضعشاعر از  دیتردو  ینگراندر ذات خود  که شود یمدر شعر زیر مطرح  یفراوان يها پرسش

  )64:1388بهداروند، (
  )21:1388اشعار و دستور زبان،  کاملمجموعه (در آوردم؟ / چرا سر از مجلس ختم/ ده بودندمرا به جشن تولد، فراخوان

و ملجاء  مأمناو عشق را . نیست اسیققابل  گرشیدبا آثار  کتاب نیا، بسامد عشق در دیگو یماز عشق سخن  صریقعصر،  نیادر 
است او به عشق پناه  کردهو حسرت شاعر را احاطه  رتیحو  یعاجتماناگوار  يدادهایرو، اسیدرد،  که ییها لحظهدر . داند یم شیخو
و  دهد یمعشق را مخاطب قرار » جمال یمعن«در غزل . دارد یوامگفتن » نه«او را در مواجه با مرگ به  کهتنها قدرت عشق است . برد یم

  : دارد یمها  بخش همه عاشقانه نتیزترنم نام او را 
  ها  همه عاشقانه يآشناشوق هامع ترنم نامت ترانه ياعشق،  يا
  ها  تمام ترانه يمحتواهست مفهوم و  که یصورتجمال به هر  یمعن يا

   ز نام تو دارد نشانه يا نامههر  یگل دهد یم تکان، دست مینسبا هر 
  )51همان، ( 

شعور  شیافزا بلکه کرد محدودی، زمان شیفرسااز جبر روزگار و صرفاً بنا به  یناش توان ینمشاعر را  ي شهیاند یسیدگرد نیا 
 کرده کمک نیچنیی این شعرها نشیآفرنگاه و  نیابه  دنیرسخود، او را در  رامونیپاز جهان  يتر گستردهآفاق  دركو  صریق يشعر
  . است

  
  

  منابع 
  .1386هران، ت ،14احمدي، بابک، حقیقت و زیبایی، نشر مرکز، ج 

 .1386ران، ، ته12امین پور، قیصر، اینه هاي ناگهان، افق، ج 

 .1386امین پور، قیصر، سنت و نوآوري در شعر معاصر، علمی و فرهنگی، تهران، 

 .1388تهران،  11همه آفتابگردانند، مروارید، ج، ها گلامین پور، قیصر، 

 .1387روارید، تهران، م زینه اشعار،گ یصر،ق امین پور،

 .1388هران، ت یصر، مجموعه کامل اشعار، مروارید،ق امین پور، 

 .1388، نقش جهان، تهران، گذرد یمبهداروند، ارمغان، این روزها که 
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  هاي فرهنگی مهاجران در چند رمان اجتماعی  بررسی تقابل

  شصت و هفتاد يدهه
 1مریم عاملی رضایی

  چکیده

ي، اجتماعی، سیاسی شود که به دالیل گوناگون فرد مهاجرت به تحرك جمعیت از یک محل جغرافیایی به محلی دیگر اطالق می
هاي نویسندگانی که به  در نوشته "هاي گوناگون آن، خصوصا پس از انقالب اسالمی، مهاجرت و جنبه. پذیرد یا اقتصادي صورت می

نوعی با مهاجران در تماس بودند، در ادبیات داستانی بازتاب یافت و مضمون مهاجرت و پیامدهاي آن، یکی از مضامین تکرار شونده 
هاي فرهنگی مهاجران در چند رمان اجتماعی دهه شصت و  مساله اصلی این مقاله بررسی و نقد تقابل. پس از انقالب است در رمان

هاي گوناگون در جامعه یا در درون  ها، تقابل میان فرهنگ خودي و فرهنگ بیگانه، پر رنگ است و به شکل در این رمان. هفتاد است
هاي فرهنگی و اجتماعی میان فرهنگ  این پژوهش به بررسی بازتاب تفاوت.  زند تان را رقم میدهد و کشمکش اصلی داس افراد رخ می

ها و هنجارهاي فرهنگ  ها به شکل تقابل میان ارزش این تفاوت. پردازد هاي اجتماعی این دو دهه می مبدا و فرهنگ مقصد در رمان
ان رفتن زندگی خانوادگی به همراه بیان احساس تنهایی و غربت و ها و از می خودي با فرهنگ بیگانه، تعارضات درونی، گسست نسل
  . پوچی عمیق مهاجران در رمان اجتماعی بازتاب یافته است

  

  

  تناقضات درونی، دهه شصت و هفتاد گسست نسلی، تقابل فرهنگی، رمان اجتماعی، مهاجرت، :هاکلیدواژه

                                                        
 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - ١
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  مقدمه

شود که به دالیل گوناگون فردي، اجتماعی، سیاسی  محلی دیگر اطالق میمهاجرت به تحرك جمعیت از یک محل جغرافیایی به 
هاي فرهنگی ناشی از آن در ادبیات  مهاجرت گرچه پدیده اي اجتماعی است، تقابل) 89: 1372کوئن، (. پذیرد یا اقتصادي صورت می

 . گردد ي تاریخی می هیابد و منجر به خلق مضامین تازه و در صورت تکرار، سبکی تازه در یک دور بازتاب می

هاي نویسندگانی که به نوعی با مهاجران در تماس  در نوشته "هاي گوناگون آن، خصوصا پس از انقالب اسالمی، مهاجرت و جنبه
بودند، در ادبیات داستانی بازتاب یافت، به گونه اي که مضمون مهاجرت و پیامدهاي آن، یکی از مضامین تکرار شونده در رمان 

هاي بومی خود جدا شده، به تصویر کشیده  ها، سرگشتگی روحی و اجتماعی نسلی که از ریشه در این رمان. از انقالب استنویسی پس 
تقابل میان فرهنگ خودي و فرهنگ . اي بنا نهد تواند خود را با فرهنگ تازه سازگار کند و زندگی دیگرگونه شود، نسلی که نمی می

  . زند است و کشمکش اصلی داستان را رقم میها پر رنگ  بیگانه، در این داستان

  .هاي شصت و هفتاد با مضمون غالب مهاجرت بررسی شده است در این مقاله سه رمان اجتماعی از دهه

هوشنگ ) 1371( محمود گالبدره اي و آئینه هاي دردار) 1365( اسماعیل فصیح، دال) 1362( ثریا در اغما: ها عبارتند از این رمان 
هاي فرهنگی ناشی از  شک در وهلۀ اول تفاوت سازد، بی چه ایرانیان مهاجر را در کشورهاي اروپایی غریب و تنها میآن. گلشیري

یکی بعد بیرونی است : ها و تناقضات دو بعد دارد این تفاوت. هاي اجتماعی است تعارض یا برخورد سنت و مدرنیته و هنجارها و ارزش
هاي سنتی و فرهنگی آنان است و  هاي بیرونی فرهنگی، معارض با نظام ارزش نوان مظاهر و جلوهکه شامل تمام چیزهایی است که به ع

احساسی که در اثر مقایسه، احساس کمبود، غبن، . کند دیگر بعد درونی و تناقضات روحی که هر مهاجري در درون خود احساس می
ها و هنجارهاي فرهنگ  ، مضمون مهاجرت در قالب تقابل میان ارزشها به همین جهت در این رمان. آید به وجود می... جدایی، غربت و

ها و از میان رفتن زندگی خانوادگی به همراه بیان احساس تنهایی و غربت و  خودي با فرهنگ بیگانه، تعارضات درونی، گسست نسل
  .پوچی عمیق مهاجران بازتاب یافته است

  

  )1362(ثریا در اغما . 1 

  خالصه داستان 1.1

جالل آریان کارمند شرکت نفت آبادان به دنبال اطالع . دهد رخ می) ابتداي جنگ ایران و عراق( 1359ان در اواخر پاییز سال داست
در شرایط ابتدایی جنگ ایران و عراق، افراد زیادي قصد . شود از به اغماء رفتن ثریا دختر خواهرش در اثر تصادف، راهی پاریس می

این . شود برده می نام» نسل تون به تون شده یا نسل گم شده«ها به عنوان  دي در پاریس هستند که از آنمهاجران زیا. مهاجرت دارند
جالل آریان . پندارند گذرانند و خود را عموماً برتر از مردم عادي می ها روزگار می عده که بیشتر نویسنده و هنرمندند، اغلب در کافه

دوست سابق . نشینان در ارتباط است در این مدت با غربت. اش را به دست آورد اش سالمتی هماند تا خواهر زاد چند ماه در پاریس می
شود که راوي وضعیت  حضور در این محافل سبب می. بیند و از طریق او در محافل روشنفکري رفت و آمد دارد خود لیال آزاده را می

تشریح ... ها، شهید شدن و ردم در هنگام جنگ در آبادان، گرانی قیمتو روزگار این گروه را در مقایسه اي دائمی با اوضاع و احوال م
  . رسد میرد و سفر جالل آریان نیز به پایان می او می شود، سرانجام پس از چند ماه، وضعیت ثریا بدتر می. کند

  تحلیل داستان  2.1
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ست و در واقع نخستین گزارش ادبی از جنگ این رمان یکی از اولین رمانهایی است که دربارة جنگ ایران و عراق نوشته شده ا
اصل رمان بر اساس تقابل دوگانه میان تصویرهایی از مردم جنگ زده ایران و زندگی مهاجران ) 939: 3 ج: 1386میرعابدینی، (است 
خورد و از  میاز یک سو رفاه و جان به در بردن و زندگی تهی و پوچ کسانی که حتی از شنیدن اخبار جنگ هم حالشان به هم . است

میرعابدینی معتقد است رمان . کنند اند و از وطن دفاع می سوي دیگر زندگی کسانی که بدون امکانات در جبهه و جنگ باقی مانده
است که از سویی دل به » جالل آریان«ریتمی هماهنگ ندارد و دو پاره است و این دو پارگی ناشی از دو پارگی شخصیت اصلی 

رسد این دو  اما به نظر می) 94: همان. ك .ر(هاي جبهه و آبادان همسویی و همدردي دارد  سویی دیگر با صحنه پاریس بسته، اما از
. ، به شکلی وسیع، ایرانیان را به دو پاره تقسیم کرد1359انقالب و به دنبال آن جنگ ایران و عراق در سال . پارگی دلیل اجتماعی دارد

خود حفاظت کردند و هزینۀ آن را هم پرداختند و گروهی که رفتند و جان خویش را به در گروهی که ماندند و از کیان مملکت 
دهد که توانسته است  توان گفت دو پارگی رمان، ناشی از فضا و زمان و حتی مکانی است که داستان در آن رخ می بنابراین می. بردند

  . در انتقال این حس، موفق عمل کند

طبق توضیحاتی که در رمان آمده، . بودن نیز تعبیري است استعاري که به نوعی یادآور دو پارگی است تعبیر در اغماء یا در کوما
تواند بداند  کس نمی ممکن است موقتی باشد یا دائمی و کشنده، هیچ«کوما حالتی است بین خواب و بیداري، بین مرگ و زندگی که 

اند و در شرایطی  نی وجود دارد که گویی به نوعی اضمحالل درونی رسیدهاین حالت در میان مهاجران ایرا» چقدر طول خواهد کشید
ناك و نامعلومش خوابیده و معلوم نیست که در این  صدا در خواب کابوس ثریا بی«. دور از وطن میان مرگ و زندگی قرار دارند

چیز مرده و حالت برزخ  براي ما همهنشیند؟ آیا  سکوت و سختی امید حیات نهفته است یا به قول اریک برن خشکی مرگ فرو می
راوي از دل حضور در دو محیط جداگانه، دو روایت را در تقابل با ) 212: 1376فصیح،(» شروع شده یا این یک خواب موقتی است؟

  . برد یکدیگر پیش می

  :تقابل ارزشها 1.2.1

ها خود را گم  آن. ها را دارند ي بازگشت به سنتکنند، ظاهري متجدد دارند اما در نهان آرزو مهاجرانی که در پاریس زندگی می
ها کرده باشند بلکه آنان دائم به  آنها سبب آن نیست که به کلی ترك سنت سبک متجددانه زندگی .دانند شده، غرق شده یا در کوما می

، در لحظات خلوت و خلوص، نشین در میان این دسته روشنفکران کافه. جویند شان را می یاد بازگشت به اصل خویش هستند و گم شده
لیال که دختري آزاد از همۀ قید و بندهاست، و زندگی بسیار . آید یاد گذشته وبی قراري براي رسیدن به اصل خود، زیاد پیش می

  : نویسد اي خطاب به جالل آریان می مرفهی دارد، در نامه

» گهواره و گور دانش و ادب«او که در فرانسه ) 192: 1376فصیح، (» گهوارة من هنوز شیراز است. ام کجاست دانم گهواره من می«
بیند که به شیراز برگشته، به عید نوروز و در پناه عباي پدر بزرگی که ریش و  فرانسوي دارد، خواب می» ساده و خوب«یک زندگی 

انگار به سحر و «فته گر وقتی این دختر کوچک توي آغوشش جا می .سبیل سفید و عرق چین سفید و عباي قشنگ پشم شتري دارد
  ) 192: همان. (رسیده بوده است» جاودانگی بهشت

شب قتل امام حسن . شب شام غریبون و شمع و نذري دادن توي تکیه. النبین یک سفرة ام. یک ختم زنانه تنگ شده«لیال دلش براي 
توانند  ه فقط در شرایط آب و لجن خاص میکند ک هایی تشبیه می او خود و اطرافیانش را به کرم) 193: همان(» .و شعله زرد پختن
ش ایستاده باشد،  »وسط مقبرة جن و ارواح اجداد« برد و مثل آدمی که او از فساد و پارگی خویش رنج می. خشکند بلولد، اگر نه می

  )194:همان. (ترسد می
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نادر پارسی، نادر پارسی به  پس از دعواي عباس حکمت و. تلقی سایر مهاجران هم با وجود رنگ و لعاب ظاهري، همین است
ما باهاس . ما را چه به تمدن و هنر. ما همه بدبختیم و خودمونو مسخره کردیم. ایم مون بیخودي زنده ما اصالً همه: گوید راوي می

  ) 320: همان(» .بمیریم. بخوابیم. آبگوشت بخوریم، بزنن توي سرمون بتمرگیم یه گوشه

کنند با شرایط اضطراري زندگی در کشوري در حال جنگ دائماً  خود را روشنفکر قلمداد میزدگی و تن آسایی مهاجران که  رفاه
گردد و  دردي و پوچی و رفاه زدگی تلقی می شود و آسایش آنان مترادف با نوعی شانه خالی کردن از بار مسئولیت، بی مقایسه می
کنسرو لوبیا و : ها دو چیز براي خوردن داشتند ن، در سنگرها بچهدر ایستگاه دوازده احمد آباد آبادا« در شرایطی که. شود تقبیح می

لیال آزاده ) 289:همان(» خوردند و شب قوطی کمپوت گالبی را کردند و با نان خشک می ظهر قوطی لوبیا را باز می. کمپوت گالبی
یا وصف صبحانه ) همانجا. (»د بیایدآن قدر است که یک فوج سرباز گرسنه بخورند، باز زیا«چیند که  براي جالل آریان میزي می

ها در سنگرهاي خط  هفته«مفصل احمد صفوي در هتل در مقایسه با دانشجوي انقالبی دانشکدة نفت آبادان که پس از شروع جنگ 
هاي گاستریک در حال بیهوشی از آنجا  عشر و خونریزي مقدم جبهه آنقدر گرسنگی کشیده بود تا باالخره با زخم معده و اثنی

برند چگونه یک گروه خود را برتر  دهد که در حالی که عموم مردم در شرایط خاص به سر می نشان می) 206:همان(» ارجش کردندخ
طلبی براي فرار از دردسر و گرفتاري  بینی و راحت ها و شرابها برخوردارند، با خود بزرگ دانند و در حالی که از بهترین طعام از آنان می

اگر برگردند هم «: دانند اي جدا بافته می هاي یک ملت، خود را تافته اند و بدون تحمل سختی از ایران گریختهو حفظ منفعت شخصی 
گویند ما تحت تعقیبیم و اگر پایمان به  نشینند و می می. اند چون بساط شرب و مدام آزاد دارند ها اینجا مانده کسی کارشان نداره، اما آن
زنند و باید توي صف  گذارند سینۀ دیوار، بله، در ایران اگر از این ادعاها بیاورند توي دهانشان می وین میایران برسد ما را در زندان ا

  ) 174:همان(» شیر و مرغ و دستمال کاغذي آنقدر بایستند تا علف زیرپاشون سبز شه

اي خودشان تجارت و کاسبی راه هاي خود هم هستند و در آنجا به طرق مختلف بر البته این روشنفکران به فکر پر کردن جیب
کند، به جنگ به عنوان وسیله اي براي پر کردن  احمد صفوي که مترجمی مشهور است و در اشتوگارت زندگی می. اند انداخته
به همین ... جنگ هم انشااء«. کند و معتقد است که در ایران با همۀ سختی و نابسامانی، اوضاع عالی است هاي خود نگاه می جیب
او ) 168:همان(» .عرق ملی رو به جوش میاره. آره تحرك و انسجام می. هاي مثبت هم زیاد داره جنگ جنبه. شه هاي زود تموم میزودی

داند که پس از  هاي به دست آمده است، نویسنده این افراد سودجو را همردیف کسانی می به دنبال معامله و سوءاستفاده از فرصت
پرستی دارند،  پرداختند، کسانی که گرچه ادعاي میهن هاي خالی می ز شرایط پیش آمده به دزدي از خانهجنگ در آبادان، با استفاده ا

: همان(» کنند تا اینکه واقعاً جزء ملت ایران باشند و خون و عرق و اشک ریخته باشند ناسیونالیسم را بیشتر از لحاظ تئوري بحث می«اما 
173 (  

جامعۀ مهاجر خود را گروهی برتر از ایرانیانی . هاي جامعۀ مهاجران متفاوت است ان با ارزشهاي جامعۀ ایر به این ترتیب ارزش
جالل آریان شخصیت اصلی . داند که در ایران هستند، در عین حال از درون متالشی است و نتوانسته میان خود ارزشی بیافریند می

تونه باور کنه شما  نمی –اونجا توي کافۀ دوالسانکسیون  -کنه نگاه میکسی که زندگی شماها رو «گوید  داستان خطاب به لیال آزاده می
» ...یعنی در مقام مقایسه با زندگی مردم توي آبادان و خرمشهر، هویزه و دهلران، شوش و دزفول -هم در دنیا ممکنه دردي داشته باشید

  )98: همان(

برد و معتقد است که همۀ مهاجران در کوما و اغما هستند و  نج میر. دهد ها را پس می اما لیال آزاده معتقد است که کفارة گذشته
  ) 194-193:همان(در فساد و دوپارگی خود غوطه ورند 

  تعارضات درونی 2.2.1
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اي مجزا از  ها طبقه نامد، آن می» نسل گم شده«ها را به تأسی از همینگوي  ایرانیان غربت نشین، متعلق به نسلی هستند که راوي آن
هاي مشترك  هاي مشترك اقتصادي و خصوصاً ویژگی اي با ویژگی طبقه. دهند تماعی کشور خود و کشور میزبان تشکیل میطبقات اج

ها  ما هم تو کافه. شیم ما هم سوار تاکسی می. ریم خوب شاید ما هم گم و گوریم، ما هم تو پاریسیم، ما هم بیخودي راه می«: روحی
شاید ما هم در دنیاي قاطی و عوضی خودمون نسل . ایم ما هم داغون و واخورده. زنیم هم گپ می ما. خوریم ما هم پرنو می. شینیم می

  ) 96:همان(» .گم شده باشیم

تواند با مردم ایران همدردي یا هم حسی داشته باشد و با قطع  گیرد و نمی این گروه و طبقه از بدنۀ جامعۀ ایران به تدریج فاصله می
ساز  اي که نویسنده و شاعر است، سبب چنین شرایطی براي طبقه. دهد سی خود را هم با جامعه از دست میپیوند، ارتباط روحی و ح

  : برد شود، چنان که لیال آزاده نیز از این موضوع رنج می قطع ارتباط و پیوند هنرمند با جامعه و در نتیجه خشک شدن استعداد او می

خواهد؟ اونجا دیگه جامعه شکوفایی  شه، کی دیگه کارهاي مرا می و داره بیشتر میبا تحولی که در جامعه ایران به وجود آمده «
  ) 95:همان(» ما فعالً باید بریم تو پیله، تو کوما. آدمهایی مثل من نیست

اي آبجو ه آورند و با شیشه نشینی و الکل رو می در اثر قطع پیوند با جامعۀ خود و نپیوستن به جامعۀ میزبان است که گروهی به کافه
گذرانی و عشق و عیش و صفا هستند و  کنند و گروهی دیگر به دنبال خوش سر می »تنها و قهر و گم شده«و کتاب دریک گوشۀ کافه 

  )131:همان(زند  دلشان براي یه خورده عشق آزاد لک می

  

  )1365( دال. 2

  خالصه داستان 1.2

دخترانش به علت پنج سال . رود اش به سوئد، به آنجا می رت خانوادهنبی شمیرانی، نویسندة معترض ایرانی پس از پنج سال مهاج
اي از تلویزیون  نبی در همان شب اول با دیدن برنامه. کنند دوري و تفاوت فرهنگی جامعه سوئد با ایران، با پدرشان احساس غریبگی می

منیر همسرش از هفت صبح تا نه . رود فرو میاش است، به فکر  سوئد که مربوط به اختالف خانوادگی یک تبعۀ ترك با زن سوئدي
ها را  گوید نباید بچه دهد و می براي نبی شرایط زندگی در سوئد را توضیح می. کند چی کار می شب در یک بیمارستان به عنوان نظافت

تا او را به عنوان مریض روانی شود  زیاد به خودش وابسته کند، باید عاقل و منطقی باشد و بداند که هر دعوا و تندي با خانواده سبب می
  .ها آرام شود براي درمان به بیمارستان ببرند تا با زور قرص و آمپول مثل سوئدي

رود اما در همان چند روز اول  بعد هم نبی به کالس زبان می. برد اي براي گرفتن کمک مالی می چند روز بعد، منیر نبی را به اداره
است » اینگرید«معلم زبان کالس، دختري جوان و زیبا به نام . ریزد انی و خارجی است، به هم میاي مهاجر ایر کالس را که شامل عده

تحمل زندگی تازه و مشکالت آن از جمله سرماي دائمی و تحقیر مهاجران در سوئد براي نبی مشکل . شود رفته عاشقش می که نبی رفته
. دوستان قدیمی نبی هم در آنجا هستند. شود یش با همسرش هم شروع میها کم ناسازگاري کم. است و از آمدن به سوئد پشیمان است

کنند در حال تحصیل  گیرند و به دروغ عنوان می برخی از ایران پول می. شود در این میان زندگی سایر مهاجران به تصویر کشیده می
ها به  یکی از آن. قدیمی نبی هم در سوئد هستنددوستان . اند اند ولی به کارهاي خدماتی رو آروده هستند، گروهی دیگر تحصیل کرده

اند، کسی است که نبی از دیدارش پرهیز دارد، اما او مشتاق  نام فرشچی که تاجر موفقی است و خانوادة نبی به دعوت او به سوئد آمده
ستگی صوفیانه و حالتی استهزاآمیز کند، اما نبی با وار به او کاري پر درآمد و رؤیایی در تجارت فرش پیشنهاد می. ارتباط با نبی است
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در رادیو سوئد . شود کند، اما از این کار اخراج می مدتی کتابخوانی براي یک پیرزن را انتخاب می. پذیرد که نسبت به او دارد نمی
ص دهد که برنامه را خواهند یک ربع آن را به اخبار سیاسی اختصا کند که از او می اي نیم ساعته دربارة ادبیات ایران اجرا می برنامه

فهمد که فرشچی با زد و بند و قاچاق، تاجر معتبري شده  سرانجام در یک مهمانی که فرشچی به افتخار او ترتیب داده می. کند ترك می
 این. برداري سیاسی کند که از او بهره اش براي مهاجرت فراهم کرده طلب، شرایط را براي او و خانواده و با همدستی گروهی سلطنت
پلیس او را . شکند آید و در بازگشت از منزل در کشمکشی خانوادگی، تمام ظروف و وسایل خانه را می مطلب بر او بسیار گران می

  .شود کند و در تصوري رؤیایی گم می شود اما نبی فرار می برد و در بیمارستان روانی بستري می می

  تحلیل داستان 2.2

محیط سرد و تاریک سوئد، . اله مهاجرت است و تناقضات درونی او را آشفته کرده استشخصیت اصلی داستان، نبی، در گیر مس
کند از این همه سختی و  او سعی می. فشارد روح، روح حساس او را سخت درهم می یخ، برف و سرما و طبیعت خشک و سرد و بی

نبی نمونۀ یک روشنفکر ناراضی . شود وهین مواجه میاش پناه برد اما در آنجا هم با تحقیر و ت سرما و فشار به خاطرات گرم گذشته
بیند و آن را با همۀ مزایا و  سیستم آموزشی و بهداشتی و ادارة سوئد را می. داند به کجا پناه برد است که در کمال سرگشتگی نمی

دارد و حرف حسابش در  معلوم نیست به چه باور. از سیستم کشور خودش هم فراري است. دهد هایش مورد انتقاد قرار می کاستی
نامد که یا سلطنت  می» ریشۀ پادرهواي هزار هوایی یک مشت بی«مهاجران را . داند اي جدا بافته از دیگران می چیست؟ او خود را تافته

 ریشگی و پشیمانی پناهی، سرگردانی، بی اکنون زندگی را با بی اند، طلبند یا الکی خوش و گرچه روزگاري زندگی آرمانی داشته
قوانین سوئد آشنا شد زد همه چی رو خراب کرد رفت یه آپارتمان واسۀ خودش گرفت که مث «مهري زن ناصر، وقتی با . گذرانند می

کند و در کمال نومیدي و  ناصر یکی از دوستان نبی، داستان زندگیش را براي نبی تعریف می» دختراي سوئدي مستقل زندگی کنه
دکتر طاهر که به دنبال تحصیل است تا از کار کردن فرار کند، به » منم مث همه چیز ایران حروم شدجوونی «: کند تنهایی خودکشی می

  ...رقصد و خانه با این و آن می شود و زنش در رقاص علت کتک زدن زنش توسط پلیس سوئد به مرکز بازآموزي روانی منتقل می

او سرکوفتگی خود را . گرانۀ آنجا رابطه برقرار کند ند با فضاي حسابتوا داند و نمی نبی، نظم استکهلم را نظمی تحت نظر پلیس می
است پر و ) عقابی(او دالی . دهد محاسن زندگی سنتی ایران، نشان می به شکل پرخاشگري نسبت به مظاهر زندگی جدید و مبالغه دربارة

احساس سرافکندگی و پشیمانی از درون ویرانش  .زند رسد خود را به در و دیوار می هایش به جایی نمی بال شکسته که چون اعتراض
هاي او از خودش اختصاص  هاي درونی نبی و سرزنش اي از کتاب به پچپچه بخش عمده. کند آزارد و تحقیر می خود را می. کند می

کند و با دمِ سرد و  ن باز میزیر بالش ناگهان چاهی دها«گیرد اما  بیند که بر فراز دماوند پر گشوده و اوج می خود را دالی می. یافته است
به واقع «. سوئد پرتاب شده است» هواي قعر نماد سرد و تاریک بی«او دالی است که از بلنداي ایران به » کشدش تو اش می زده یخ

ندارد،  دهد آن پرندة بلند پروازي که دیگر عشقی ندارد، آرمانی اي در وجود نبی جامعۀ روشنفکري را مورد سرزنش قرار می گالبدره
  )938: 3، ج 1386میرعابدینی، (» .آوري یافته است به پوچی و نومیدي تن داده و زندگی مالل

  :تقابل ارزشها 1.2.2

فرهنگ سوئدي فرهنگ . شود، عدم حرف زدن و گفتگو است یکی از انتقاداتی که به فرهنگ سنتی ایرانی در کتاب وارد می 
» زنند ببین داد نمی. زنند ش با هم حرف می همه. کنند ش با هم بحث می همه. ام روز بحثهگاهی تم. بعضی روزا، روز بحثه«: گفتگوست

کنیم، همدیگه  ما بلد نیستم با هم حرف بزنیم، بحث کنیم با هم، یعنی یادمون ندادن یا با هم دعوا می«: ها که خالف ایرانی) 13: همان(
هامون، همه، چون فرهنگ فرهنگ دیکتاتوري و  مون، احزاب و سازمان همه. دیگه رو کنیم هم زنیم، نفی می کشیم یا انگ می رو می

  )175: همان(» یه قلدري سرهنگ شهربانی
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یا دربست باید همدیگه رو قبول داشته باشیم، همدیگه رو تأئید کنیم صددرصد یا قبول نداشته . ما که حرف زدن بلد نیستیم«: یا
» چون اینجا هم همین مائیم. اینجا هم همینه. م و در نهایت اگه بتونیم بکشیم همدیگه روباشیم و طرد کنیم و نفی کنیم و انگ بزنی

  )235: همان(

سوئد در همه جا . اصلی و برخی شخصیتها قابل تحمل نیست ها براي شخصیت از طرفی آرامش و سکوت و سردي سوئدي
با صبوري سیاه . کنه با سکوت ساکتت می. بره بۀ سوئدي سر میتره با پن سوئد از همه جا مسخره«: شود کشوري سرد و تاریک معرفی می

  )174: همان(» کنه با برف گرمت می. کنه با مهربونی رام و نرمت می. کنه و کبودت می

تونیم مث یه سوئدي با خیال  ما نمی«: شود ها براي فرهنگ ایرانی غیرقابل تحمل معرفی می آرامش، سردي و سکوت سوئدي
اش باشیم صب بریم سرکار و غروب بیام بشینیم تلویزیون تموشا کنیم و سالی یه ماه هم بریم  گران زن و بچه و آیندهاینکه ن راحت بی
: همان(» ها شده این جزو خصلت ما ایرانی. پناهی تو وجودمونه سامانی و وحشت و بی نگرانی و دلواپسی و ترس از آینده و بی. تعطیالت

  )174و  175

بازي و  در همه جاي داستان از دغل) 81: همان. (کنند کنند یا دفع می یعنی یا همه چیز را جذب می. داند دو قطبی میها را  نبی ایرانی
اند و  خصوصاً دوستان نبی که ثروتمند هستند با شکستن هنجارها و ارزشهاست که به پول رسیده. شود کاري ایرانیان یاد می فریب

همه  پول ینی بی تو هم حتم خودت رسیدي به این مرحله که تشخیص بدي بی. گرده ول میجهان روي پ«: افکارشان عوض شده است
داري و ثروت و پول و خالصه اون چیزي  من معقتد شدم که سرمایه و سرمایه... گفتی به ما و به پول و به سرمایه یه روزي تو بد می. چی

فکر بقاء و نجات و . ش باید فکر خودت باشی همه. و همه هست گین حاکم بر همه چی منو تو که تو و امثال تو همش ازش بد می
ها به دم و دستگاهی رسیده  کشی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق بچه کاري، آدم فرشچی با دزدي، دغل) 241: همان(» هستی خودت باشی

کند بلکه از  هایش کمک نمی وطن هم او نه تنها به. فریبد تا از او سوءاستفادة سیاسی کند او حتی نبی را که دوستش است، می. است
  .کند ها به عنوان نردبان ترقی استفاده می آن

گیرند، به شدت انتقاد  شود و افراد از آن پند نمی در رمان از این که به فرهنگ باستانی ایران وتجربیات تاریخی بهایی داده نمی
  :شود ته میشود و این امر از دالیل وضعیت نابسامان فرهنگی ایرانیان شناخ می

از بین . کنیم له می. کردیم اي کاش تف می. ي گذشتگانمون تف کنیم ما عادت داریم تو صورت تاریخ کشورمون، تو تجربه«
  )220: همان(» .حاضر نیستیم یه لحظه به یه صفحه تاریخ کشورمون نیگا کنیم. کنیم خراب می. سوزونیم می. کنیم محو می. بریم می

  ها سست خانوادهگسست نسلها و گ 2.2.2

این که پدر و مادر حاکم بر سرنوشت . شود در حیطۀ خانواده است اولین تعارضی که در این رمان براي شخصیت اصلی مطرح می
ها  ها را از آن در غیر این صورت بچه. ها را ندارند رساندن به بچه پدر و مادر حق آسیب. ها تحت حمایت دولت هستند بچه نیستند و بچه

  :دگیرن می

  )14: 1380گالبدره اي،(» ست پس اینجا بچه مال بابا و ننه نیست مال جامعه... عجب عجب«

این رفتار در . رفتاري سنتی است) سالگی 18تا  13از (اند  شرم و حیاي دختر نبی از نبی و نبی از او که پنج سال یکدیگر را ندیده
نظام آموزشی . نظام تعلیم و تربیت در سوئد با ایران بسیار متفاوت است. بازد ها در خانه در سوئد رنگ می برابر لخت خوابیدن بچه

نه مشق، نه تکلیف نه تهدید، نه تشویق، نه سرزنش و نه توبیخ و نه «: آرود ها هیچ فشاري نمی سوئد از مهدکودك تا دانشگاه بر بچه
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اي جذب  شاخه. شود رستان که تمام شد دو شاخه میي دبی نگرفت مرحله. آموز یاد گرفت، یاد گرفت هر چه سر کالس دانش. توهین
آورد براساس یک اشتباه کودکانه  خالف نظام آموزشی ایران که نبی به یاد می) 71: همان(» .رود اي هم به دانشگاه می بازار کار و شاخه

  )72: همان(هایش خرد شده است  در هفت سالگی چند ترکه روي دست

. ها در داستان به کرات اشاره شده است عۀ سوئد، رابطۀ میان همسران و رابطۀ پدر و مادر با بچهبه تفاوت زندگی خانواده در جام
شود که به  ساز می این تفاوتها براي مهاجران گاه تا حدي مشکل. هاي آشکاري دارد فرهنگ ایران در این زمینه با فرهنگ غرب تفاوت

  .کند هاي مختلف بروز می هاین مشکالت در زمین. انجامد ها می فروپاشی خانواده

کنند، مثل مهري زن ناصر که پس از چند ماه آمدن به سوئد به دلیل  ها از موقعیت و آزادي جامعۀ غرب سوءاستفاده می بعضی زن
هم ها با  کنند آن خبر هستند و هنوز گمان می ها در ایران از این موضوع بی شود، در حالی که خانوادة آن خوشگذرانی از او جدا می

  :کنند زندگی می

سه چار ماه ماه عسل که تمام شد و با قوانین سوئد که آشنا شد زد همه چی رو خراب کرد رفت یه آپارتمان واسه خودش گرفت «
بینین آقا نبی، هیچ دختر سوئدي به این منظور که دنبال عیش  در صورتی که خودتون می. که مث دختراي سوئدي مستقل زندگی کنه

  )116: همان(» ره یه آپارتمان بگیره گذرانی باشه نمیو عشرت و خوش

اختالف میان زنجانی و بهنام از . توانند بکنند شوند اما کاري نمی وفایی همسرانشان هستند، تحقیر می مردان ایرانی که شاهد بی
  :آید شود اما کاري از دستش برنمی یبهنام غیرتی م. رقصد دهد و با او می شود که زنجانی به زن بهنام پیشنهاد رقص می جایی آغاز می

منی که بچۀ پامنارم، . شه آقا نبی من مث اینا بشم مگه می. بسه به خدا خفه شدم انقده خواستم مث این مردم بشم. بسه دیگه تحمل«
دونشو سرش کرد شیر مون نیگا می اومد چپ به یه دختر ته کوچه تو فرهنگی بزرگ شدم که اگه یه پسر از پشت مسجد سپهساالر می

  )178: همان(» کشیدم، حاال چه خاکی تو سرم بریزم؟ می

کند اما با آمدن برادرش  دو سال با او زندگی می. شود یکی دیگر از مهاجران به نام احمد، عاشق زنی سوئدي به نام ماریان می
او با نفرت و عشق . ماند ها تنها می راي سالاحمد ب. شوند دار می کنند و بچه شوند و با هم ازدواج می محمود، آن دو عاشق یکدیگر می

  )192: همان(داند  غیرت می درگیر است و خود را بی

ها را به  کنند و آن هایی با زنان محجبه و کم و سن و سالی از ایران ازدواج می برخی مردان براي جلوگیري از بروز چنین اتفاق
تواند با آداب و رسوم سوئدي کنار  کند که نمی ساله ومحجبه ازدواج می 16سالگی با دختري  39آورند، مثل همایون که در  سوئد می

  )210:همان(بیاید و از زندگی در سوئد دلتنگ و افسرده است 

بندند و از بسیاري مسائل  قید و بند دخترهایشان را ندارند، اما ناچار چشم می از طرفی پدران ایرانی تحمل زندگی آزادانه و بی
  .گذرند می

چون دختر من در . کنه تونم ببندم چشم و چارمو نبینم نبی؟ کسی هم کنف و سرزنشم نمی ولی من آیا می. و فرهنگ ما زنهزن ت«
. دونی اختیارش دست من نیست ولی دختره خودت خوب می... ست حاال من مال این جامعه نیستم این جامعه جا افتاده و مال این جامعه
» م رو نبینم؟ تونم آیا کور کنم در بعضی موارد ببندم چشم کورم رو کور بشم نبینم؟ بچه می. هیچ جاي حرف و بحث هم نیست

  )154:همان(
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هر دو از یکدیگر شرم دارند و میانشان رابطۀ سنتی . سال دارد هم ارتباطی سرد تصویر شده است 18ارتباط نبی با دخترش نازي که 
کند و از او شرم دارد و پدر هم  پدرش بالغ شده با پدر احساس نزدیکی نمیدختر که در مدت دوري از . پدر و دختري برقرار است

هامونو منتقل کنیم به نسل آینده و نه نسل  تونیم تجربه نه می«: این قطع ارتباط میان دو نسل از دیگر آفات مهاجرت است. طور همین
  )119:همان(» هاي ما رو قبول داره، چون رابطه نداریم آینده تجربه

  :ایرانی هم دیدگاهی انتقادي نسبت به مردان ایرانی و زندگی زناشویی دارندزنان 

تونه بگه من شوهرم رو دوست دارم؟ دوست داشتن و عشق توي دنیایی که عشق  توي ایران کی کیو دوست داره؟ کدوم زنی می«
الگویی ) نبی(انوادگی شخصیت اصلی در عین حال الگوي زندگی خ) 260:همان(» ست معنی نداره و دوست داشتن توش گناه کبیره

خواهد با زنی دیگر باشد براي سرگرمی و  گوید اگر می به او می. بند است منیر همسرش او را دوست دارد و به او پاي. سنتی است
ن او را دستگیر ها نباشد، چو خواهد او را مخفیانه بزند ولی جلوي بچه حتی اگر می) 55:همان(گرمی ایرادي ندارد ولی به او نگوید  دل
کنه بیا بریم تو اتاق در رو هم از تو قفل کن،  بیا اگه زدن من حرص و عقده و ناراحتی و غم و غصه و دلتنگی تو رو رفع می«کنند  می

دم دهن من رو هم یه چسب بزن، ببند، انقده با مشت و لگد و شالق و کمربند و ترکه و تسمه و هرچی دم دستت رسید بزن، سیاه و 
برن، بعدم که به قول اونها معالجه شدي دیگه حق نداري با  گیرن می برن بگن میان می... ها نزن ولی جلو بچه... ام کن و له و لورده کبود

  )67:همان(» ما زندگی کنی

ة هاي شناخته شده و تثبیت شد اي دارد که با ارزش هاي ویژه به طور کلی زندگی خانوادگی در جامعۀ جدید، هنجارها و ارزش
هاي زندگی سوئدي را  فرزندان مهاجران شیوه. شود تردید نگریسته می اند، به سختی و به دیدة کسانی که به آنجا مهاجرت کرده

ها از موقعیت و  برخی زن. آید و قادر به درك هم نیستند ها و والدینشان شکاف و جدایی به وجود می پذیرند، لذا میان آن می
  :کنند ها درون خود هنوز فرهنگ پیشین را حفظ می آن. طور مردها هم همین. کنند ستفاده میهاي به دست آمده سوءا آزادي

شود غربال کرد و خوب و بدش را از هم  فرهنگ را نمی. همه چی ینی فرهنگ. فرهنگ ینی همه چی. فرهنگ همه چیه انسانه«
فهمد در فرهنگش چیزهاي غلط و نادرست  وقتی می .شود اش شروع می اگر انسان دو فرهنگه شود تازه عذاب و شکنجه. جدا کرد

  )191:همان(» شود تواند خوب و بد فرهنگ را از هم جدا کند چون انسان از فرهنگش جدا نمی کشد و نمی هست، عذاب می

  تعارضات درونی 3.2.2

  .ربت استهویتی در غ گفتگوهاي درونی نبی همه حاکی از حس دوگانگی، تعلیق و پادر هوایی، حس تحقیر و بی

کند فرهنگ و سابقۀ تاریخی  زمانی که احساس می. گیرد شاید اولین احساس، حس تحقیري باشد که در درون مهاجر شکل می
جواب خودت را، جواب تاریخ ادبیات ایران، جواب هدایت و حافظ را، «: خود را زیر پا گذاشته و به جایی دیگر پناه آورده است

هاي فرو مرده ي به جان خریده را  دانی که با زور یا با فشار فشردة فرمان را که غریبانه خود میجواب وطن را، جواب بار غربت 
  )2و  1: همان(»کشد، چه خواهی داد؟ چه خواهی گفت؟ می

شرم داشت نبی انگار آمدن به سوئد، به این دیار «: نبی از این که مهاجرت کرده است، شرمنده است و به احساس خود اشراف دارد
اش را  بازي و دوجاگویی و خیانت و خباثت و خریت و خفگی و خاموشی ربت، آمدن به دادگاهی بود که دزدي و دغلی و دودوزهغ

آبرویی بهش زده بودند، درجا قبول کردن بود و سر فرود آوردن بود و تسیلم شدن بود و مثل بره  با بی... که نبود و نیست و نخواهد بود
  )21و  20: همان(» عید قربان بود... حنا بستهبودن بود و مثل گوسفند 
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احساس عدم تعلق به سرزمین مقصد، احساس پا در هوایی و تعلیق از مهم ترین احساساتی که به افکار شخصیت اصلی هجوم 
... شده بودچه داشت؟ هر چه داشت باد بود و پوك بود و پوچ بود و مثل بادکنک باد کرده بود و بادش هم که حاال خالی «: آورد می

در ایران نبی شمیرانی بود یا نبی تهرانی یا نبی هر جایی دیگر، حاال که . مثل گوشت گندیده. مثل پوست بادکنک ترکیده و چروکیده
تو یه پات «: شود این احساس در جاي دیگر به خوبی تشریح می) 46و  45:همان(» اینجا بود، نه اینجایی بود و نه آنجایی، کجایی بود؟

یه . ایی تو معلق و معذب و مصیبت زده. پا در هوایی تو. نه اینجایی هستی نه اونجایی. نه هوایی هستی نه زمینی. ینه، یه پات رو هوارو زم
کردن، غبارهاي دم گرم دهنشون روي تو رو گرفته و کدر و شکسته و » ها«تو آئینۀ کدري هستی که روت . بام و دو هوایی تو

  )269:همان(» خوري تو به درد هیچ کاري نمی. مالی و به درد نخورت کردهزده و دست مصرف و زنگ بی

حاال «: اما در غربت» رفت در و دیوار و دار و درخت پشتیبانش بود، دلش قرص بود راه که می«آورد که در وطن  مهاجر به یاد می
کس اینجا هست، تنهایی چرا نبی باز تو؟ این چه اما چه بود؟ اینجا که بود؟ اینجا کجا بود؟ با این که همه چی هست اینجا و همه 

  )37:همان(» تنهایی است در تن تو تار تنیده است نبی؟

عمق دلش کدر بود و تیره بود و . همه غریبه بودند. چه خیابان و چه خانه، چه کوچه و چه کالس، چه توفیري داشت براي نبی«
هاي بلند هم کمتر بود و از بس سنگین و مه  نبود و ارتفاعش از ارتفاع ساختمانآسمان که آسمان . برف بود و باران بود و یخبندان بود

  )34:همان(» .ها افتاده بود بام گرفته و غبارآلود و کدر و خسته بود که خود بر بام پشت

و غمگین غروب که غروب نبود و غروب غربت، همان غروب غریبانه در ایستگاه اتوبوس ایستادن بود و در شهر غریب غم زده «
بایستی تن بدهی و با چشم خود ببینی و باور بیاوري که تنها آمدي و  حاال می... هرچه بود و هرچه هست... با مهندس قمی قدم زدن بود

  )45: همان(» ري زیی و تنها می تنها می

ها اساس زندگی مهاجر  مقایسه. دارد آورد و این یادها او را به مقایسه وامی خاطرات خوب و بد زندگی در کشور خود را به یاد می
  :شود دهد و زندگیش به عذابی تبدیل می را تشکیل می

مقایسۀ همه چی بعد از یکی دو ماه اول که جذابیت و جالبی و تازگی و نویی همه چی عادي . درمان مقایسه عذاب مقایسه درد بی«
اول چیزاي سطحی، . افته به جون آدم مث چی می. ن دردمث درد دندو. مث وبا. مث هجوم ملخ. یاره میت سگ مقایسه شد، هجوم می

  )29:همان(» یاد واي مقایسه مقایسه پشت مقایسه می. بعد یواش یواش مسائل عمیق اجتماعی، بعد فرهنگی

خواهند بدون ویزا از سوئد وارد خاك فنالند  وقتی نبی و مهدي دوستش می. تحقیر مهاجران در مسائل اجتماعی هم نمود دارد
چه باري بر «: شود ها بسیار گران تمام می این تحقیرها براي آن. کنند ها را در دستشویی پاسگاه به شکل انفرادي حبس می د، آنشون

وار، غمگین و محزون و مرده، ماتشان برده بود به  سرشکسته. چه حس حقارتی بر جانشان بود. چه داغی بر دلشان بود. کول جفتشان بود
له . انگار یکی گذاشته بودشان زیر پا و لهشان کرده بود. انگار یکی توي صورت جفتشان تف کرده بود... آلود پشت کشتی آب کف
  )162:همان(» .نمازي پرت شده توي طشت، از هم وارفته بودند، الل شده بودند نابود شده بودند، مثل کهنه بی. شده بودند

ها در  هاست و آن ر با کسی دعوا کنند، در ادارة پلیس حق به جانب سوئدياگ. ها همواره جایگاه شهروند درجۀ دو را دارند ایرانی
شود و حتی اگر از دانشگاههاي سوئد هم مدرك بگیرند، باید  ها به چشم نیروي کار نگاه می به آن. هستند» کله سیاه خارجی«هر حال 

  )125 و 122:همان(» ها کار کنند در خدمت وزیرنظر سوئدي
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  )1371( رهاي دردا آئینه. 3

  خالصه داستان  1.3

او در هر داستانی . رود خوانی به کشورهاي اروپایی و درجمع ایرانیان خارج از کشور می اي است که براي داستان ابراهیم نویسنده
کند با خواندن  او به فکر هویت خود است و سعی می. کند اي از خودش و شخصیت و ماجراهاي زندگیش را نمایان می تکه

هایی به دستش  ها یادداشت خوانی در جریان همین داستان. سازند به تأمل در احوال نسل خود هم بپردازد هایی که هویتش را می داستان
پس از چند مرتبه مواجه شدن با این یادداشتها، نویسندة . ها با زندگی خصوصی ابراهیم آشناست دهد نویسندة آن رسد که نشان می می
صنم بانو با مهندس سعید ایمانی ازدواج کرد که فعالیت سیاسی . او صنم بانو عشق ناکام دورة جوانی ابراهیم است. شود ها معلوم می نامه

شان را فراهم  داشت اما بعدها مأمور ساواك شد و حاال دالل ارز است و با وجود جدایی از هم، امکانات زندگی صنم بانو و سه بچه
مینا، همسر . تواند از همسر و وطن دل بکند اش با ابراهیم را زنده کند اما ابراهیم نمی دست رفته صنم بانو دوست دارد رابطۀ از. کند می

کرده، هر شب به  زندگی می) که مبارزي سیاسی بوده و اعدام شده(اي از زندگی که با همسرش طاهر  ابراهیم، زنی است که در دوره
هاي شعر گوته در  راوي هم خاطرات خود از شب. کرده است را بازگویی میزده و بخشی از زندگی خود و شوهرش  نویسنده تلفن می

طاهر . کرده است گیري دوبارة کانون نویسندگان ایران و کابوس دستگیري به وسیلۀ نیروهاي امنیتی را تعریف می ، شکل1356سال 
ها هم مثل  ینا الگوي مقاومت بسازند اما او از آنخواستند از م یاران طاهر می. بند بوده، تیر باران شده است چون بر آرمان خود پاي

داستان سعی دارد ماجراهاي روزمره را به سفري در اعماق جسم و . اند ها بیزار است چون هر دو گروه او را بازیچۀ خود کرده بازجو
  . روح پیوند زند واز وراي ظواهر امور را ببیند

  تحلیل داستان  2.3

خواست دنیا را تغییر دهد، اما شکست خورد و  دهد که می ي خود را از زندگی نسلی ارائه میبند در این رمان، گلشیري جمع
برخی از اعضاي نسل به خارج از کشور مهاجر کردند و با تنهایی و سردرگمی دست به گریبان شدند و آن بخش که در . پراکنده شد

  . وطن مانده بود به درون مهاجرت کرد و در خانۀ زبان پناه جست

ها  ببیند چه کند با این«خواهد  اي است که براي داستان خوانی در جمع ایرانیان به اروپا رفته، حاال برگشته است، می ابراهیم نویسنده
گذشته، مسائل  هایش در غربت و تفکراتش دربارة ها و شنیده و حاصل کار سفرنامه واري است از دیده» که بر او رفته بود در این سفر

حاالتی که با روحیۀ جمعی که شنوندة . شان شکست و سرخوردگی است خواند که مضمون همه هایی می راوي داستان. یسیاسی و ادب
. »توانند همدیگر را بدرند حاال فقط می«: گذرانند، تلخ و غمگین هستند مهاجران که زندگی سختی را می: ها هستند تطابق دارد داستان

هاي زندگی  اند اما حاال در حل بحران هاي سیاسی داشته نویسد که اغلب مشغله اي مختلفی میه ابراهیم از برخوردهاي خود با آدم
  . زند هاي آنان دامن می ها و جدایی سردرگمی ایدئولوژیک به پنهان کاري اند، احساس خال، خصوصی خود درمانده

او در . شود پدید آورد ی که داستان در آن خوانده میخواند با موقعیت هایی که می اي معنادار میان داستان راوي خواسته است رابطه
بید : کند اندازد، درونمایۀ عاشقانۀ آن را برمال می بید که در سراسر رمان طنین می ترانۀ. دهد خوانی، رمان خود را شکل می حین داستان

  . ند تا ریشه کرد و بید شدخواند که آن قدر در انتظار معشوقه ما اي است که یکی از مهاجران درباة عاشقی می ترانه

  :تقابل ارزشها 1.2.3
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هم «نویسد که این رمان  گلشیري خود می. بافت رمان بر مبناي تعارض میان درون و بیرون و تقابلی دوگانه شکل گرفته است
در . »و مینويسفري است به غربت غرب یا جهان رؤیایی غرب موجود و هم سفري است به اعماق فرهنگ ما، همان تقابل جهان مادي 

پردازد و دومی در  اي است که به شرح ماجراهاي سفر ابراهیم به اروپا می یکی سفرنامه. واقع روایت داستان نیز هم زمان دو کتاب است
ها هم دو پاره و  شخصیت. پردازد هاي سپري شده می حکم سفري روحانی و ذهنی است که به بازنگري و تشریح وقایع ایران در سال

محور ذهنی در سطوح افقی و عمودي، دو سفرنامۀ موازي با هم را . هاي مهاجر هاي مقیم و شخصیت شخصیت. ستندمزدوج ه
آمیزي محورهاي عمودي و افقی روایت با انتظارات مخاطب عاقبت به ترجیح خط عمود آسمان یا عمق  درهم. کنند ریزي می طرح

توان آن را نوعی سفر در اعماق یا  ها که می بازگشت به ریشه. یابد ر خاتمه میهاي آواره یا تبعیدي یا مهاج فرهنگ بر خط افقی آدم
وقتی صنم . ها دل بسته است راوي عمیقاً به این سنت. دارد ها دانست در سراسر داستان، ذهن راوي را به خود مشغول می رجوع به سنت

براي من حضور }همسرش{مینا«: کند ها بیان می ی خود را به سنتکند و وابستگ خواهد که به نزدش در اروپا برود، مخالفت می از او می
ها،  کنم از همان ریشه من با او روي زمین زندگی می. دهد، حتی اگر من نروم حی و حاضر همان خاك است که با صبوري ادامه می

من همین چیزها را «: افزاید دامه میو در ا. »خواهم این تکه خاك را از دست بدهم نمی. کنم، لحظه به لحظه گیرم پوسیده تغذیه می
دانم این دو پارگی، این اینجا بودن و آنجا بودن یا این  خواهم دفاع کنم، چون می ها، گو که کهنه می خواهم بنویسم، از همین ارزش می

  ) 151: 1372گلشیري،(» .هاي ماست ایم، ریشه تعلیق میان آسمان و زمین همان چیزي است که ما داشته

او معتقد است علت . هاي مدرن، بلکه موضوع در نگاه به قضیه است هاي سنتی است نه ارزش صلی راوي، نه تایید ارزشموضوع ا
ها که اینجا هستند هنوز کاري  پس چرا این«: کنند این است که فکرشان غرق در خاطرات گذشته است ها پیشرفت نمی این که ایرانی

: همان(» نویسند هاي خاکی نائین و گذر مقصودبیک اصفهان غمنامه می براي کوچه. آنجاستاند؟ معلوم است هنوز یک پایشان  نکرده
94 (  

  ) همانجا(» زد اش از کافۀ سلمان حرف می نشست و همه چنان که غالمحسین ساعدي توي کافۀ دوم می

باید بفهمیم در جهان «: دگوی توان به جاي غرق شدن در گذشته طور دیگري به موضوع نگاه کرد چنان که صنم بانو می می
فهمم که مجبور  می. دار شده است ها خنده هاي کوچک، آن نگرانی اینجا براي من مثالً آن غم .امکانات دیگري هم بوده است یا هست

ها  بهاي پل را که غرو از اینجا همان کوچۀ درختی تو را یا آن غرفه غرفه. طور ام این همه وقت تحمل کنم، دیگران هم همین نبوده
  ) 88: همان(» .اي مقدر است کرده ها امکان بوده است که تو فکر می فهمی که یکی از میلیون شود دید، چون می شد بهتر می نارنجی می

زنی در خود آدم باید باشد، نه در آب و خاك یا آداب و مناسکی که به  ها که این همه سنگش را به سینه می این ریشه«: یا این که
  ) 149: همان(» .ردیمها عادت ک آن

  ) 93: همان(» .ماند گذشته دیگر وجود ندارد و چیزي از آن باقی نمی«

شکنیم یا مجبوریم  ها همه عوارض ورود به قرن بیست و یکم است، اگر نتوانیم خودمان را منطبق کنیم می این«تورج معتقد است 
شود پاسخ داد به این چیزها که اینجا و آنجا  ا خوانده بودیم، نمیبا یکی دو کتاب که ما آنج. برگردیم به گذشته که باز همان است

  ) 18: همان(» .افتد دارد اتفاق می

نسل راوي . باید با طبیعت همراه شد» بودن«راوي گرچه از اوضاع و زمانۀ خود غمگین و ناراضی است اما معتقد است به حرمت 
بیند به  نگرد؛ وقتی می راوي با دیدگاهی وراي ناامیدي به این موضوع می. توانستچیز یا خیلی چیزها را تغییر دهد اما ن خواست همه می

هاي  کنم که شاید حق با بهار بود با همان ساقه حاال فکر می«: گیرد اي فلسفی می ها گردش روزگار ادامه دارد، نتیجه رغم همۀ سختی
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بودن به راستی موکول به بودن ما نیست و این خوب است،  دهد، نفس بر این پهنۀ خاك چیزي هست که به رغم ما ادامه می. لخت
  ) 16: همان(» .ما در تقدیس همین نفس بودن کاري نکردیم... اند هاي بودن را به غم و شادي ما نبسته خوب است که جلوه

اینجا «: واج داردکاري و ریا خصوصاً در میان آنان ر پنهان. اند هاي بد فرهنگی خود را حفظ کرده جماعت مهاجر هنوز خصلت
: همان(» .رسد شود دادمان به آسمان می کنیم، آن وقت که رو می کنند، هنوز ما گرفتار همان آداب آنجاییم، ریا هم می اغلب پنهان می

29 (  

همین ترسیم از  دانم چون می بله می. آویزیم هامان نمی هاي زیرمان را روي بند مهتابی ما مردم رسم خوبی داریم، هیچ وقت رخت«
رود که نسل  کنی براي همین هر نسلی به همان راهی می ولی تو فکر نمی. کنند چیزها دوست و دشمن دستک و دنبک درست می

  ) 45: همان(» پیش؟

گویم آدم اگر کسی را دوست داشته باشد  من می. کنند، حتی در عشق دیدي باز شروع کردند؟ هنوز هم دارند مخفی کاري می«
  ) 24: همان(«  د بگویدباید با صداي بلن

  :گسست خانواده و گسست نسلی 2.2.3

بندي چندانی به زندگی  ها را ندارند و مردان هم پاي زنان تحمل سختی. بنیان زندگی خانوادگی در جامعۀ مهاجر سست شده است
و ) اروپا(ند تا پایشان رسید به اینجا خواستند دنیا را عوض کن کلی ادعا داشتند و می) در ایران(زنانی که آنجا . خانوادگی خود ندارند

گذارند اول یک  زن و شوهر تا پایشان را این طرف می«ْ: چیز را فراموش کردند دیدند از حقوق مساوي عمالً برخوردارند دیگر همه
» ...کشی القبعد دیگر معلوم است، طالق است و ط. کند به تجربه کردن و جبران مافات بگومگوي ساده است، بعد یکیشان شروع می

  ) 23: همان(

ها یا مردهایی که خواسته بودند تجربه کنند و حاال در تمامی اروپا و  هایی شد که از هم جدا شده بودند، زن حرف از خانواده«
چ قرار و هی شد دید که شغلی داشتند یا نه، اما تنها بودند و به هر ماهی یا سالی با کسی، بی هاي بسیاري می آمریکا و حتی آسیا نمونه

: همان(». رسد گاه به انتها نمی هاي دنیا حد و حصر ندارند یا مردها، اگر بنا را بر تجربه بگذاریم، این تجربه هیچ زن: گفت. اي قاعده
149(  

 ها بچه. کنند، بعد هم اگر نخواستند، خداحافظ شما دو نفر مدتی با هم زندگی می. معنی شده است بنیاد خانواده اینجا دیگر بی«
ام، هر  من به آزیتا گفته: گفت می. ها ماند مسئلۀ خود آن می. شد ها می یکیشان احتماالً متعهد تربیت آن. اي نبودند برایش چندان مسئله

راوي از زنش جدا شده . طالق و جدایی طبیعی و معمولی است) 29: همان(» .اگر یکیمان مثالً دلش خواست، خوب دیگر. دو آزادیم
عزیز تازه از «. کند صنم بانو از شوهرش جدا شده است و تنها در پاریس زندگی می). 52: همان(بیند  ها می تابستان و دخترش را فقط

  ) 23: همان(» هایش را زن حاضر نشده بود نگه دارد هادي هم جدا شده بود اما بچه. کرد زنش جدا شده بود و بازامیاد زندگی می

هایی دیده بود که حتی پس از  آنجا زندگی«: کند که سالیان سال به اجبار ادامه پیدا میهاي زناشویی سست هم هست  برخی رابطه
ها بوده است یا  طوري از هم جدا شده بودند که انگار آنجا با هم بودنشان به ضرب سنت. ها نمانده بود سی سال جز خاطراتی تلخ از آن
سی خودشان و فارسی را به آهنگ انگلیسی یا فرانسه حرف  ها که اینجا دیگر رفته بودند از ترس اختالل در روان بچه

  ) 67:همان(».زدند می
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صنم بانو زن اثیري و عشق مقدس و دست نیافتنی اوست که . هاي موازي هم در داستان وجود دارد خیانت به زن یا شوهر و عشق
  : همسرش هم از آن بویی برده است

ولی حاال آن قدر گرفتار . ام هایی زده ده است، گاهی هم من جسته گریخته حرفخوان. داند ها را می مینا به گمانم همۀ این«
تواند ببیند، مقصودم آن ته  پس نمی... کند کارهاي ناتمام و گاهی حتی چاپ شده را بخواند که دیگر فرصت نمی...دخترهاش است

  ) 122: همان(» خطوط هست ماند، سطوري که میان هاست، آن خطهاي پنهانی که زیر سایه و رنگ و خط می رنگ

  : کنند اي دارند که پنهانش می مردهاي داستان معموالً معشوقه

  ) 22: همان(» کنند مطمئن باش هر کدامشان دوستی دارند که از بقیه پنهان می«

فت تو فکر یا ر دلیل می گاهی بی. پنجاه و پنج، مهر ماه فهمیدم با کسی است«: سعید همسر صنم بانو هم به او خیانت کرده است
» .دیگر تمام شده بود. من البته به روي خود نیاوردم. جان گفت یک شب به من خجی. رفت توي نشیمن شد و می نصف شب بیدار می

  ) 122: همان(

  تناقضات درونی 3.2.3

شان را از دست  آنان هدف زندگی. اما مهاجران که از وضعیت زندگی در ایران ناراضی بودند، در کشور دیگر هم راضی نیستند
شان از هم پاشیده و خودشان هم یا مشغول حرف زدن از سیاست هستند یا به دنبال عیش  اکثراً زندگی خانوادگی. اند و سرگردانند داده

کنند اما ذهنشان دائماً به دنبال خاطرات گذشته و  ها در کشوري پیشرفته زندگی می آن. گذرانی یا افسرده و ملولند و نوش و خوش
به همین . توانند با محیط تازه کنار بیایند اند و نمی مثل درختی هستند که در خاکی جز خاك خود کاشته شده. هاي گذشته است نهنشا

  . گردد ها می به دنبال ریشه) ابراهیم( خاطر است که راوي

در آغاز از . هاي اوست نگرانیهاي فرعی، همواره شخصیت اصلی یعنی ابراهیم نویسنده، و  محور اصلی قصه با وجود همه داستان
شان این است که  هاي پراکنده هم مسئله بیند که همه این ایرانی گردد، می به گرد جهان می«. پرسد که کیست و کجایی است خود می

پاسخ پس مسئولیتی در کار است که باید به آن » )806: 1380گلشیري، (» ...کنند کجایی هستند و ایرانی بودن خود را فراموش نمی
اما . ها ها و آگاه شدن بر نادانسته اي برسد براي پوشاندن عریانی کند تا به چهل تکه ها را از طریق نوشتن مجموع می از این رو تکه. دهد

  . بیند باخته و آنچه نوشته قلب است نه آنچه موجود بوده رسد و می بست می در بسیاري جاها به بن

مشابه کاري که شخصیت اصلی  -اش این زن را تکه تکه کرده شکسته؛ در سراسر زندگی صنم بانو بتی است که ابراهیم آن را
در  -هاي دیگري از ادب ایران ها را با تکه صنم بانو در مرکز فرهنگی جهان آن تکه. کند اش می بوف کور هدایت با زن اثیري

هایی که در  ، مانند همان مجموعه)1380،816یري، گلش(اش جمع کرده، انگار فرهنگی کهن را یکجا فراهم آورده باشد  کتابخانه
  . شود هاي آنجا نگهداري می موزه

مینا، مینا برخالف صنم، زن اثیري ذهن ابراهیم نیست؛  -صنم –در مثلث ابراهیم . گرداند اما این میناست که ابراهیم را به حال برمی
هاي مدفوع مردم سر و کار  کند و با نمونه ، در آزمایشگاه کار میشود در خانه و کوچه و خیابان است؛ مزاحم تلفنی می: وجود دارد

اي ثابت نیست و از روي برنامه  بیند، دندانش شکسته و موهایش کم پشت است و خالی بر پشت دارد، در هیچ لحظه دارد، کابوس می
ن که حضورش براي ابراهیم به منزله حضور و مهم ای. گیرد کند، آزاد و مستقل است و سرنوشتش را آگاهانه به دست می هم رفتار نمی

  .کند حی و حاضر همان خاکی است که با او روي زمین زندگی می
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شود که این دو پارگی، اینجا بودن و آنجا بودن، یا این تعلق میان آسمان و زمینی را که  با تقابل این دو شخصیت، ابراهیم بر آن می
  . رچند کهنه، دفاع کندها ه هاي ماست، بنویسد و از همین روش ریشه

این همان وجه هزار و یک . در داستان جزئیاتی چند هدفمندانه و با ریزه کاري کنار هم چیده شده تا خواننده با کلیت روبرو شود
هایی جدا از هم و به طور کامل روایت  آید، با این تفاوت که در هزار و یکشب، داستان شبی است که داستانی در دل داستانی می

انتخاب چنین سیاق نوشتنی همان مجاز جزء به کل است؛ شبیه همان وحدت . هاي دردار خرده روایاتی گاه ناتمام شوند و در آینه یم
کاري ایرانی است  ؛ همان معرق در کاشی)1380،837گلشیري، (یعنی خداوند در هر شیء وجود دارد . وجود که ما در تصوفمان داریم
گلشیري، . (شوند مشخصی تقسیم کرده، جداگانه روي هر تکه کار شده، بعد کنار هم چیده می ءکه یعنی تصویري را به اجزا

شمار آینه روبرو بودن و داشتن تصویري به هم ریخته از  به عبارتی هم، همان آینه کاري است و به جاي یک آینه، با بی). 1380:808
ها سعی بر آن  هاي دردار در تمام سال ه شخصیت اصلی رمان آینهو مجموع کردنش همان کاري است ک. یک چیز در هزار تکه آینه

اي فراهم  اش مجموعه هاي پریشان خاطرات تا تصویري از کل داشته باشد، صنم نیز به همین رسم در کتابخانه مجموع کردن تکه: داشته
گذاري  نام) 1372:137گلشیري، (کرده بودند هایشان مجموعه  هاي اعصار را در موزه هاي همه شکستگی تکه... «ها یا  آورده در پوشه

اش را  آدم وقتی هر دو لنگه«. »)8:همان(» من پشت این درها هستم«: مینا با اشاره به دو لنگه در آینه گفته بود: هم به همین دلیل است
دارد در  یینه دردار را برمیهرکس کتاب آ... » «)73:همان(» ...ماند بندد، دلش خوش است که تصویرش در پشت این درها ثابت می می

کند، براي اینکه ببیند در حقیقت صنم بانویش کیست و بعد آن را ببندد و بپردازد به مینایش و  دارد و آن را باز می حقیقت آینه را برمی
  ) 835: 1380گلشیري، (» برعکس، نه اینکه براي مینا مدام کسی دیگر پشت چهره ابراهیم باشد

  

  نتیجه گیري

هاي  این موضوع از دیدگاه. ي اخیر است و مضامین مربوط به آن، موضوعی تکرار شونده در ادبیات داستانی چند دههمهاجرت 
یک جنبه، جنبه بیرونی تناقضات مهاجران است که شامل تمام چیزهایی است که به عنوان . گوناگون در رمان فارسی طرح شده است

از طرف دیگر، بسیاري از اتفاقات در درون . هاي سنتی و فرهنگی آنان است نظام ارزش هاي بیرونی فرهنگی، معارض با مظاهر و جلوه
احساسی که در اثر . کنند دهد که شامل بعد درونی و تناقضات روحی است که مهاجران در درون خود احساس می فرد مهاجر رخ می

هاي اجتماعی دهه شصت و هفتاد، مضمون مهاجرت  رمان در غالب. آید به وجود می... مقایسه، احساس کمبود، غبن، جدایی، غربت و
ها و از میان رفتن زندگی  ها و هنجارهاي فرهنگ خودي با فرهنگ بیگانه، تعارضات درونی، گسست نسل به شکل تقابل میان ارزش

  .خانوادگی به همراه بیان احساس تنهایی و غربت و پوچی عمیق مهاجران بازتاب یافته است
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  الگویی یونگبراساس رویکرد کهن »شازده کوچولو«بررسی رمان 
  

  1باسیمحبوبه ع

 2ستاره ترابی

  :چکیده

درمورد رمان .باشدبر اساس رویکرد کهن الگویی یونگ می "شازده کوچولو"هاي نمادین داستان هدف از این نوشتار بررسی جنبه
هاي مختلف ، اثر آنتوان دوسنت اگزوپري، مقاالت و مطالب بسیاري تدوین شده است که هر یک به توصیف جنبه "شازده کوچولو"

محور . اي مستقل به فارسی که از دیدگاه کهن الگوهاي یونگ به آن نگریسته باشد، نوشته نشده استاند، اما  مقالهثر پرداختهاین ا
- هاي پژوهش نشان مییافته.باشداي او میهاي اسطورههاي یونگ و نظریهنگارش این پژوهش، تحلیل محتواي اثر از طریق نمادپردازي

ي انسان با هاي درونی روان انسان توجه کرده است و نوعی رابطهاثري کامالً نمادین بوده که به الیه "کوچولوشازده "دهد که داستان 
را به اثري براي  "شازده کوچولو"همین توجه به درونیات است که . کندهاي او در مورد خویشتن را بیان میها و باورها و دانستهاندیشه

  .ها نموده استي انسانق به همهها و متعلها و دورهتمام زمان

  

  

  شازده کوچولو، یونگ، کهن الگو، ناخودآگاه: هاکلید واژه

                                                        
  mahboobehabbasi2012@gmail.com :رایانامهدبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز، دانشجوي کارشناسی ارشد ا - 1
  s.torabi_30@yahoo.com  :رایانامهدانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز ،   - 2

mailto:@gmail.com
mailto:@yahoo.com
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  مقدمه- 1

یک از آنها، به  بریم که هرگز، هیچ ي اساسی پی می با نگاهی رو به عقب و بررسی آثار برجسته و ماندگار ادبی و هنري به این نکته
اند؛ به عبارت  وجود نیامده ي پیشینیان بوده است، به اهی که اساس آن ساخته و پرداختهباره و بدون هیچ پیشینه و عبور از گذرگ یک

شاید با بیان این مسئله این سؤال در ذهن تداعی . را به همراه دارد... باري از تجربیات، باورها، آرزوهاي گذشتگان و دیگر هر اثر، کوله
در اینجا یادآوري ! شوند؟ اند، چگونه نگریسته می زمان خاص خود پیشتاز بودهگردد که بر این اساس آثار نو و آثاري که در سبک و 

باشد،  اي قابل رؤیت و درك براي سایرین نمی اي که ما از آن سخن گفتیم، همواره شامل تاریخچه این نکته ضروري است که پیشینه
ي کارل گوستاو یونگ ناخودآگاه  که جایگاه آن بنا به گفتهشود  هاي دور و دراز تغذیه می اي است که از زمان ي سابقه گاه دربردارنده

  .خبر است باشد، که گاه خود شخص از وجود آن بی خالق اثر می

کارل گوستاو یونگ، روانپزشک سوئیسی، شاگرد زیگموند فروید و تحت تأثیر مکتب او بود؛ اما وي پس از مدتی راه خویش را 
گرایی،  گرایی، برون ناخودآگاه جمعی، درون. ي روانشناسی کرد مباحث جدیدي وارد حیطهاز تفکرات فروید جداکرده و نظریات و 

او با مطرح ساختن این مسائل در . اصطالحاتی است که همواره با نام یونگ همراه بوده است... و) ها آرکی تایپ(صوراساطیري
اي از پژوهشگران و محققان  ، که با تأثیرگذاري بر روي عدهها گشود هاي جدیدي در این علم به روي انسان تنها دریچه روانشناسی نه

  .آثار ادبی و هنري، باعث ایجاد رویکردي جدید در نقد این آثار شد

ناخودآگاه فردي و : او دو گونه ناخودآگاه قائل است. کرد، متفاوت است تعریف یونگ از ناخودآگاه با آنچه فروید بیان می
  .ناخودآگاه جمعی

ناخودآگاه جمعی میراثی است از زندگی تاریخی گذشته، از زندگانی نیاکان و حتی از دورانی که بشر در مراحل منظور وي از 
  ).1383:227شمیسا؛(اند  ي مردم در ناخودآگاه جمعی سهیم زیست که البته همه حیوانی می

اي انسان که برخاسته از این طرح کلی از رفتاره). همان(آرکی تایپ یا صور اساطیري، محتویات ناخودآگاه جمعی است
  ).1370:193خواه؛ میهن(داند او این صور اساطیري را موروثی و بازتاب رخدادهاي روانی و فطري می. باشد ناخودآگاه جمعی می

گوید هنرمند بزرگ کسی است که بینش ازلی داشته باشد،  او می. براین اساس در بینش یونگ، هنرمند تعریف خاص خود را دارد
» دنیاي درون«ي آثار خود از طریق این صور بتواند تجارب با داشتن حساسیتی خاص نسبت به صور اساطیري و استعداد جهت ارائهیعنی 

ي  ي قوي براي ارائه پس با این بیان سخن ما در ابتداي بحث جهت داشتن پیشینه. هاي هنري خود به دنیاي بیرون عرضه دارد را با قالب
شود که از روح خالق آن سرچشمه گرفته  شود که، یک اثر ادبی و هنري زمانی برجسته و ماندگار می اثبات میاثري ماندگار اینچنین 

باشد، آن هم روحی حساس که کوله باري از این صور و میراث و تجربیات گذشتگان که همان آگاهی از ناخودآگاه جمعی است به 
زید، سیراب  اي که هنرمند در آن می یک اثر هنري، نیاز روحی جامعه «:گوید اینچنین است که  یونگ می. همراه داشته باشد

  ).194همان؛(»سازد می

اي نزدیک  او همچنین به رابطه. شود الگوها در حالت رؤیا بر افراد نمایان می یونگ بر این باور است که این صور اساطیري یا کهن
الگوها را از ناخودآگاه گذر  توانند این کهن داشت که این ابزارها هستند که می میان رؤیاها، اساطیر و هنر و ادبیات معتقد بود و بیان می

  .داده و وارد قلمرو ناخودآگاه انسان نمایند
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اثر آنتوان دو سنت اگزوپري به بررسی  "شازده کوچولو "اینک در این سطور سعی بر آن شده است که با خوانشی نو از کتاب
نماید که با برخی  اما پیش از ورود به بحث اصلی الزم می. این نویسنده و اثر ماندگار وي بپردازیم هاي این کهن الگوها در روح ریشه

  .یونگ در این مجال آشنا شویم.گ.از اصطالحات کارل

  خود، من، سایه، نقاب، فرآیند فردیت 1-1
وي بود که آشنایی با راه و روش چنانچه پیش از این نیز بیان شد در روانشناسی یونگ اصطالحاتی کاربرد پیداکرد که مخصوص 

از دیدگاه . بود) self(» خود«کار برد، مفهوم یکی از مفاهیمی که وي به. نماید یونگ بدون آگاهی از مفهوم آنها غیرممکن می
روان جامع تمام  "خود"به عبارت دیگر. باشد ها می دهنده و همچنین منبع رؤیاها در روان انسان مرکزي مخترع، سازمان "خود"یونگ

  .باشد پذیر می است که البته باید آن را از شخصیت خودآگاه متمایز دانست، زیرا درك آن در صورت تحقیق در رؤیاهاي فرد امکان

  ).1352:250یونگ؛(شود  اي است که باعث بسط دائم و بلوغ شخصیت می کننده مرکز تنظیم "خود"دهد رؤیا نشان می

 "خود"قسمت کوچکی از  "من"از نظر وي. ر مباحث خود به بررسی آن پرداختمفهوم دیگري است که یونگ د) ego("من"
به عنوان مثال اگر استعدادي . سازد باشد که با روشن ساختن تمام سیستم روان، آن را به خودآگاه شدن و به تحقق رسیدن نایل می می

  .واهد شداز آن مطلع نباشد هرگز شکوفا نخ "من"نهفته در روان انسان وجود داشته  که 

اي  یکی از نیازهاي هرشخص در شناخت خویش است زیرا سایه همچون نماینده) shadow(»سایه«شاید بتوان گفت آگاهی از 
طرف دیگر انسان است طرفی که شامل  "سایه". را در بر دارد "من "ي است که خصوصیات و صفات ناشناخته و یا جزئی شناخته شده

پذیرد، ادغام آن در  ت که البته از آنجایی که پذیرش آن از سوي انسان اغلب به سهولت انجام نمیهاي موردنیاز خودآگاهی اس ارزش
یا طرف دیگر انسان در صور اساطیري اغلب به صورت همجنس ظاهر  "سایه"قابل ذکر است که این . باشد زندگی شخص مشکل می

  .گردد می

شود و به  شخص با دیدن آن در وجود دیگران، از آنها متنفر می طرف مقابل شخص را به وي نمایانده، چون "سایه"عموماً 
  .پردازد می) ي خود در دیگران دیدن تمایالت ناخودآگاهانه(  فرافکنی

باشد که منظور از آن تصویري است که فرد به  می) persona(» نقاب«نماید،  ي دیگري از روان  که دکتر یونگ معرفی می جنبه
اما نباید فراموش کرد که شخص، آن . ي رفتارش با دیگران باشد تواند به صورتهاي شغل فرد یا شیوه د که میدار جهان بیرون عرضه می

  .پندارند نقابی است که خود و دیگران می

از نگاه یونگ، رؤیاهاي هر شخص و صور اساطیري و سمبولیکی که در آن وجود دارد همه مرتبط با زندگی وي بوده و گویی 
ي یک ترتیب یا الگوي معین  ها بر پایه ي این بخش او معتقد است همه. باشند ي بزرگ عوامل روانی می از یک شبکه هایی همگی بخش

. گردند نامد، استوار است؛ الگوهایی که در سالهاي متوالی پدیدار و ناپدید شده و دوباره نمایان می می» فرآیند فردیت«که وي آن را 
  .داند رشد روانی میرا الگوي  "فرآیند فردیت"یونگ 

از دیدگاه  "شازده کوچولو"پس از آشنایی با این مفاهیم و سپس سمبولهایی که در متن معرفی خواهند شد به دیگرخوانی کتاب 
  .پردازیم کارل گوستاو یونگ می
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  پیشینه و روش پژوهش-2

و جنس وبا  وجهانی بوده و مخاطبانی از هر سن اثر آنتوان دوسنت اگزوپري، اثري برجسته "شازده کوچولو"با توجه به اینکه رمان 
. هاي مختلف این اثر نگاشته شده است هر سطحی از معلومات در سرتاسر دنیا داشته است، مقاالت و مطالب بسیاري در توصیف جنبه

ن براساس این دیدگاه باشد که آثار ادبی بسیاري در سرتاسر جها ازطرفی دیدگاه کهن الگویی یونگ از جمله رویکردهاي نقد ادبی می
ي رویکرد کهن الگوهاي یونگ  بر پایه "شازده کوچولو"اي که به صورت مستقل به برزسی رمان نقد و بررسی شده است؛اما مقا له

  .پرداخته باشد، در دست نیست

  روش پژوهش 2-1

یونگ در مورد روان انسان و هاي کارل گوستاو  یهنظرروش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است که در چارچوب 
  .پردازیم یمهمچنین نمادهاي کهن الگویی به بررسی متن کتاب حاضر 

  

  "شازده کوچولو"نظري به داستان - 3

از عالقه ابتدایی خود به نقاشی و مخالفت بزرگساالن با او و تشویقش . کند یمراوي داستان را با معرفی خود و شرح حالش شروع 
او هرگز نتوانسته است منطق قابل . گوید یم، سپس روي آوردنش به خلبانی سخن ...ریاضیات، جغرافیا و یی چون ها درسبه سمت 

او که اینک به شغل . ارتباط برقرار کند ها آنشود تا بتواند با  یمهم سو  ها آنقبول در جامعه بزرگساالن را بپذیرد؛ به ظاهر با عقاید 
 ت خرابی موتور هواپیمایش، مجبور به فرود آمدن در بیابانی بی آب و علف در آفریقا خلبانی روي آورده، از قضا روزي به علّ

ي وجود آن  یینهآگویی خود را در . کند یماي دیگر آمده، برخورد  یارهسوي در این بیابان با موجودي عجیب که ظاهراً از . شود یم
  .کند یمسیر باقی داستان را طی  گذرد، یمموجود کوچک ناشناخته یافته و ماجراهایی که بین آن دو 

   

  بحث- 4

شازده کوچولو را باید اثري چند الیه و چند بعدي دانست، اثري که از جهات مختلف و در سطوح گوناگون قابل نقد و بررسی 
در افرادي که شازده کوچولو (، چند شخصیت فرعی )راوي و شازده کوچولو(ي دو شخصیت اصلی  این کتاب دربردارنده. باشد می

در این مجال سعی بر آن . تواند نمودي سمبولیک داشته باشد، است و عناصري که هر کدام می) ها مالقات داشته است سفر خود با آن
  .است که هر کدام از این موارد به صورت مجزا تا حد امکان مورد بحث قرار گیرد

  هاي اصلی شخصیت 4-1

  :راوي 1- 4-1

هاي کودکی به  نماید که در ابتداي سال چنین معرفی می باشد ابتدا خود را صلی داستان میراوي که خود یکی از دو کاراکتر ا
اند، بر  جایی که بزرگترها او را از این کار منع کردند و به یادگیري جغرافیا و تاریخ و حساب ترغیب کرده نقاشی روي آورد، اما از آن

فهمند و  کند که بزرگتر ها عمدتاً کمتر از کودکان می تدا بر این مسئله تاکید میاز طرفی او از همان اب. دهد ها تن می هاي آن خواسته
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این احساس ناخوشایند نویسنده از افراد بزرگسال در کل داستان بارها مورد تاکید قرار . ها توضیح داد همه چیز را باید براي آن
  :گوید چنانچه می. گیرد می

ها تغییر  آن   ام، اما عقیده مرا درباره ها را از نزدیک دیده برخورد داشتم و آن هاي جدي زیادي من در زندگی با آدم... "
گفتم و آن آدم بزرگ  آورم و از بازي بریج و گلف و سیاست و کراوات می ها پایین می من خود را تا سطح آن... نداده است

  1"...شد هم از اینکه با آدم عاقل و با اطالعاتی مثل من آشنا شده است، شاد می

کرد از طرف دیگر  ها برخورد می در سطوري از کتاب که از نظر گذشت، ما با راوي از یک طرف و افراد بزرگسالی که وي با آن
  :خصوصیات راوي به قرار زیر است. مواجه هستیم

ال و تنها کسی است که از بین شخصیت به عبارت . ور داردکند، در جریان داستان حض ها صحبت می هایی که از آن فردي است فع
ها در حد توضیح بسیار مختصري است که خودش ارائه     ي انسان دیگر اوست که در کل داستان پر رنگ بوده و آشنایی با بقیه

اي است بین ناخوداگاه و  مرحله "من". دارد، شرح داد بیان می)ego( "من"توان با تعریفی که یونگ از  این خصوصیت را می. دهد می
تخودآگا نقاب"از طریق  "من"هاي روانی، که این  ه و منشأ فعالی" )persona( گردد، و به  با جهان کنار آمده و با آن سازگار می

هاي نهفته و  هاي خود همچون نقاشی سعی دارد بخش راوي همان من است که با فعالیت. دهد واسطه آن رفتارخاصی را بروز می
  .نقاب او شغل وي و طرز رفتاري است که گاه برخالف میل خود با دیگران دارد. دناخودآگاه را به سطح خودآگاهی برسان

اش را به وي  او هستند که خصوصیات و صفات ناشناخته )shadow( "هاي سایه"ها  اما نقش بزرگساالن در این میان چیست؟ آن
بدین ترتیب . هستند "من"ها طرف مخالف  آن. پردازد می ها متنفر شده و به فرافکنی ي آن در دیگران از آن نمایانند و او با مشاهده می
 "من": کند، قابل مشاهده است چه یونگ معرفی می توان نتیجه گرفت، از همان صفحات ابتدایی داستان، سه قسمت روان، برطبق آن می

  . کنند هاي خویش را ایفا می که هر کدام در جایگاه معین، نقش "نقاب"و  "سایه"، 

  کوچولوشازده  2- 4-1

راوي در بیابانی بی آب و علف که . او از دیاري ناشناخته آمده است که البته خودش نیز سخت قابل شناختن و درك کردن است
وجودش براي وي غریب است اما ظهور برخی از صفات . شود ها از هر شهر و دیاري فاصله داشت با شازده کوچولو روبرو می فرسنگ

راوي داستان شخصی بود که درتکاپوي یافتن خویش، به . دهد کم احساس نزدیکی به او دست می مشترك با شازده کوچولو، کم
گردد که  هم اکنون موجودي در برابر او نمودار می. نوعی احساس منحصر به فرد رسیده و خویشتن را از سایر مردم کنار کشیده است

او مرحله به مرحله راوي را پیش . گر و راهنما را براي او دارد ش هدایتاین موجود کوچک نق. سازد او را با دنیایی ناشناخته آشنا می
  .انسان است "خود"شازده کوچولو نمایشی از . گشاید برد و در هر مرحله، چشم او را به جهانی دیگر، می می

ها دقّت  ه است هرگز به آنها آگاه نبوده و یا اگر بود از وجود آن "من"دارد که شاید پیش از این  پرده از مسائلی برمی "خود"
  .اند نداشته "من"نکرده و جایگاهی در دنیاي 

و برخورداري از  "خود"خویش، در مواجه  "نقاب"و کنار زدن   "اش سایه"پس از فرافکندن  "من"اکنون خواهیم دید که چگونه 
  .کند هاي آن چه سرنوشتی را دنبال می هدایتگري

                                                        
  .گرفته شده است "شازده کوچولو"تمام جمالت مورب داخل گیومه عیناً از جمالت کتاب   1
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  :ها هاي اصلی و کهن الگو شخصیت 4-2

معرفی کرده و او را در این  "من"را به   "خود"هم اکنون با نظري به صفحات کتاب، کاراکترهاي فرعی و صوري که در این راه 
  .اند، مشاهده خواهیم کرد راه شناخت و گذر از نا خودآگاه به سمت خودآگاهی همراهی کرده

سپس باعث ایجاد این انگیزه در او شده که خود نیز به  داستان با توجه راوي به تصویر یک مار در یک کتاب آغاز شده است و
ي سمبولیک ساکنان ناخودآگاه جمعی و همچنین سمبولی براي تعالی اعماق روح  تواند نماینده مار می. ترسیم تصویري از مار بپردازد

در برخورد با ناخودآگاه  "من"ا گویی که پس از همان ابتد. اند در جاهاي دیگر، آن را نمادي از مرگ و تولد دوباره نیز دانسته. دانست
از  "من"هیچ آشنایی با این مسئله ندارند و ) افراد بزرگسال( این درحالی است که دیگران . و نیز آشنایی با مرگ قرار گرفته است

  .باشد همان ابتدا در تالش براي به خودآگاهی رساندن مسائل ناخودآگاه می

شود که راوي با انتخاب یک شغل، پا در راه سفر گذاشته و از قضا در یکی از این سفرها به  می ي اوج داستان از اینجا شروع نقطه
با  "من": اي دیگر بیان کرد شاید بتوان این مطلب را به گونه. ماند علت خرابی هواپیماي خویش در بیابانی بی آب و علف سرگردان می

شود، البته سفر به درون خود، عموماَ سفر  یش و کسب آگاهی راهی سفر مینقابی که براي خود انتخاب کرده است، براي شناخت خو
به درون خویش سفر کرده است، جایی براي رویارویی با  "من". نمادي براي طی کردن مسیري جهت رسیدن به آگاهی است

هاي  به همراه داشته باشد و آن سفر تن تواند نماد سمبولیک دیگري البته بودن او در بیابان خود می. ناخودآگاه و آشنایی با عناصر آن
ت مرگ  آشنا ) که در ادامه توضیح داده خواهد شد(زائر است که تا حدي به زیارت روحانی شباهت دارد که طی آن نوآموز با ماهی

  )1352:232یونگ؛ . (گردد می

ولین مشکل راوي کمبود آب است؛ وي در ابتداي سفر در بیابان ا.کشاند باز تلنگري دیگر ما را به سمت حضور ناخودآگاه می
ترین نماد ناخودآگاه  ي کارل یونگ، متداول آب را باید بر طبق گفته. کند که میزان بسیار کمی آب به همراه داشته است تأکید می

. نشده است در ابتداي مسیر خود، چندان با خودآگاه خویش آشنا نیست و با او روبرو "من"گردد که  دانست؛ پس این نتیجه حاصل می
  .او باید طی این سفر این مرحله را از سر بگذراند

 "خود"شود یعنی  در اینجاست که شازده کوچولو وارد داستان می. او به راهنمایی نیاز دارد که او را در این سیر درون راهنما باشد
وي از راوي جهت کشیدن تصویر یک ظهور شازده کوچولو با درخواست . کند آغاز می "من"اش را را در برابر  نقش هدایتگري

در برخورد با ناخودآگاه مالحظه  "من"یعنی اولین چیزي که  . باشند اصوالً حیوانات نماینده زندگی غریزي می. گوسفند همراه است
کشیدن (   گردد    روبرو می "خود"شود با مخالفت  ها روبرو می او به هر طریق که با آن خواسته. هاي غریزي است کند، خواسته می

اي  گیرد که آن را در جعبه ؛ و تنها زمانی مورد پذیرش قرار می)هاي مختلف گوسفند و نارضایتی شازده کوچولو از آن تصاویر شکل
  :تواند در درك این مطلب       راه گشا باشد شازده کوچولو برقرار بود، میي جالبی که بین راوي و  مکالمه. محدود و محصور کرد

گویی کوچک  آنقدرها هم که می: شازده کوچولو... /فندي که من به تو دادم خیلی کوچک استگوس: راوي"
  "...خوابش برده است!ببین...نیست

افتد  گیرند و از حرکت می دهد که  امیال غریزي را کوچک  نپندار، چون گاهی فقط آرام می هشدار می "من"به  "خود"یعنی که 
  .تواند زیاد بال و پر گرفته و به هر سویی برود م نیست، ولیکن قابل کنترل بوده و نمیوگرنه حضور دارد و میزان آن هم ک
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شود این نکته روشن  تر شده و در گفتگویی که میان این دو برقرار می بیش) خود و من(کم کم ارتباط بین شازده کوچولو و راوي 
  :گوید چنانچه شازده کوچولو می) اند شأ سرچشمه گرفتهیا از یک من( اند  گردد که به عبارتی هر دو از یک مبدا آمده می

  "...اي تو هم از آسمان آمده"

اند و باید به این شناخت درباره یکدیگر  هم اکنون در یک وادي تنها رو در روي هم قرار گرفته. شناسند دیگر را نمی ها یک اما آن
ها را مقید به اعداد و ارقام و امور مادي  و آن ره افراد بزرگسال نداشتهکنند، هر دو نظر مساعدي دربا آن دو مثل هم فکر می. دست یابند

  .توانند فراتر از آن فکر کنند دانسته که نمی

اولین چیزي که از . گوید اش و از سفرش سخن می او از سیاره. ي سخن به دست شازده کوچولوست از این قسمت داستان، سررشته
سیاره شکل دایره است و دایره . اول باید ببینیم که سیاره بیانگر چه نمادي است. خت بائوباستهاي در گوید رشد نهال اش می سیاره

ها گذر کرده، مروري  ي خود و دیگر سیاراتی که طی سفرش از آن لذا درشرحی که شازده کوچولو از سیاره. باشد بازتابی از روان می
  . بر روان داشته است "خود"است که 

گوید که در ابتدا  شازده کوچولو می. شاید نمادي از افکار بد باشد که حضورش مخل کننده و مضر باشد درخت بائوباب چیست؟
احتماال باید نهال گل سرخ . ها را از بین برد ها از یکدیگر باید آن اما به محض تشخیص آن. نهال گل سرخ و بائوباب شبیه هم هستند

کند که اگر ریشه کن کردن نهال بائوباب را به فردا بیفکنی  شازده کوچولو تأکید می. نمادي از افکار خوب و یا عشق و محبت دانست
او حتی سعی دارد با رسم تصویري از . شود دهد و باعث ریشه دواندن این درخت و ناتوانی انسان براي از بین بردن آن می فاجعه رخ می

توانایی  "خود"به پیام او گوش فرا دهد،  "من"اگر . رساند ش را میپیام خوی "من"از طریق  "خود"آن دیگران را نیز آگاه کند یعنی 
  . رشد خواهد یافت

توانست با مرگ نیز آشنا گردد، هم اکنون  اي بود که طی آن نوآموز می چنانچه در سطور قبل اشاره شد سفر در بیابان نماد مرحله
ي خویش را به تماشاي غروب خورشید، آن هم  کوچولو عالقه چنانچه شازده. توان در متن مشاهده کرد هایی از مرگ را می نشانه

دکتر یونگ غروب خورشید را صورت سمبولیک مرگ . آورد به زبان می) اش ي کوچک بودن سیاره به واسطه(چندین بار در روز 
خورد، اینکه شازده  می ي دیگر که اینجا به چشم نکته. باید با مرگ آشنا شود، آن را ببیند و لمس کند "من"پس کم کم . داند می

نماد اصل مذکر است و ترکیب این دو نماد  3نماد اصل مادینه و 4. بار غروب خورشید را تماشا کرده است43کوچولو در یک روز 
  .شود ي افراد را شامل می ي کامل است، یعنی مرگ عمومیت داشته و همه چرخه

ي امیال غریزي  این مسئله شاید بیانگر نگرانی از غلبه. وسفند بودهاي شازده کوچولو، خورده شدن گلش توسط گ یکی از نگرانی
اي که دراینجا نباید  نکته. تواند خود را در برابر آن حفظ کند زیرا خارهایش توانایی مقابله را ندارند بر عشق باشد و اینکه عشق نمی

  .است) خگل سر(در صحراي ناخودآگاه با عشق  "من"ي آشنایی  فراموش شود سومین مرحله

آنجا که راوي خطاب به نگرانی شازده کوچولو در مورد گلش چنین . گردد در قسمتی از داستان من براي مدتی با سایه ادغام می
  :دهد پاسخ می

      .عجب گرفتاري شدم...خوردند خارها به هیچ دردي نمی..."

  ".تري دارم بینی که کارهاي مهم کنم، همین طوري یک چیزي گفتم، می من هیچ خیالی نمی
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 : گوید و شازده کوچولو در جوابش می

  "زنی ها حرف می تو  هم مثل آدم بزرگ!...کار مهم"

دهد و با اعتراض و اعجاب شازده  دانست از خود بروز می مذموم می) سایه(همان صفاتی را که در بزرگساالن ) من(یعنی راوي 
  .گردد مواجه می) خود(کوچولو 

گوید که همواره در حال حساب و  شازده کوچولواز فردي در سفرش به سیارات هفت گانه سخن میبعد از این گفتگوي شدید، 
براي شازده کوچولو جمع زدن اعداد مهم . او با بیان این مسئله قصد بیان بی ارزشی مادیات در برابر معنویات را دارد. کتاب بوده است

را نیز به این مسئله معطوف ساخته و او را از امور ) من(خواست توجه راوي  میو جدي نبود، براي او زنده ماندن آن گل جدي بوده، او 
  .غیرجدي دور سازد

هایی که شازده کوچولو مشاهده کرده بود تفاوت داشت،  شود که آن گل خاص با تمام گل اما پس از آن بر این نکته تاکید می
هایی در  کند که گل کند چون راوي در متن بیان می هن را آشفته نمیها را نمادي از احساس دیگر دانست که چندان ذ شاید بتوان گل

، و هیچ مزاحمتی براي کسی )مرگ(شوند  و با غروب آن پژمرده می) تولد(رویند که با طلوع آفتاب شکقته  ي شازده کوچولو می سیاره
وچولو نمادي از یک عشق پاینده و ماندنی شاید هم بتوان  نمادي از احساسات زودگذر آنی دانست؛ اما گل سرخ شازده ک. ندارند

اي  البته شازده کوچولو در حین آشنا ساختن راوي با عشق، او را با نکته. است، عشقی که حتی با دور شدن نیز فراموش نخواهد شد
  .اما درنگاه او عشق چیز دیگري است. سازد اساسی در عشق و آن هم برخورد با غرور و خودخواهی معشوق آگاه می

ا در این داستان با دو سفر مواجه بودیم یکی سفر راوي و برخورد او با شازده کوچولو و مراحلی که طی این سفر باید از سر م
اي که  اولین نکته. دهد اش شرح می بگذراند و دوم شازده کوچولو داستان سفرش را از ابتدا یعنی از همان آخرین روز زندگی در سیاره

  .دارد چگونگی سفرکردنش است زده کوچولو بیان میراوي براي توصیف سفر شا

  ".تصور کنم شازده کوچولو براي سفرش از مهاجرت پرندگان وحشی استفاده کرد"

یعنی شازده کوچولو سفري . باشد در دنیاي کهن الگوهاي دکتر یونگ، پرنده سمبول تعالی روح و نماینده ماهیت شهود می
او براي راهی شده در این . ه که موجب تعالی روح او شده و او را به درجه شهود خواهد رساندرا آغاز کرد) احتماالً سفري عرفانی(

دهد همه مراحلی براي یک سفر  گویی که تمام کارهایی که شازده کوچولو قبل از سفرش انجام می. سفر باید مقدماتی را آماده سازد
در سیاره سه آتشفشان وجود داشت، دوعدد روشن و یک عدد . کند میها را تمیز  اش و سپس آتشفشان او ابتدا سیاره. مهم هستند

انگار شازده کوچولو براي ایجاد . باشد اي از یک آتشفشان خاموش نماینده سمبولیک کشش شدید به تمایز و تغییر می حفره. خاموش
  :فشان زیباستي صحبت از این سه آتش البته سخن راوي در ادامه. یک تغییر پا در رکاب سفر گذاشته باشد

ها را تمیز کنیم به همین دلیل است که این همه دردسر  توانیم آتشفشان ي زمین ما آنقدر کوچکیم که نمی در سیاره"
 ".کنند براي ما درست می

یعنی آنقدر یکنواخت و مرده پیش . دهد ها در ایجاد تغییر و تحوالتی در وجود ذهن و روان خود می گویی خبر از ناتوانی انسان
  . شود رویم که این عدم پویایی ما باعث ایجاد دردسرهاي بزرگ براي ما می می
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سیاره شازده کوچولو انگار یک مرحله ابتدایی بود که باید . هاي بائوباب را نیز از خاك بیرون کشید شازده کوچولو آخرین ریشه
  .نامند ي خرگوش می که در قبایل ابتدایی مرحلهآنچه . ي اول رشد انسان دانست شاید بتوان آن را مرحله. گفت آن را ترك می

با گذري  "خود". ي روان است چنانچه گفته شد نماینده) دایره(سیاره . شود از هم اکنون سفر شازده کوچولو به سیارات آغاز می
  : پردازد که شرح آن به این قرار است می "من"بر روان به شرح خصوصیات گوناگون انسان براي آگاه ساختن 

نمایاند که  هایی را می او توهمات اقتدارگرایانه آدم بزرگ. گیرد اش را دربر می اه فردي متکلف است و شنل او، همه جاي سیارهش
گیرد، بر خیال واهی  او با امر و نهی کردن بر سر کارهایی که بدون اوامر او نیز انجام می. بینند ي رعیت خود می ها را به مثابه ي آدم همه

توانند با دیگران ارتباط بگیرند؛ زیرا بر برتري خود تاکید  ي کسانی است که نمی آدم خودپسند نماینده. فشارد ش پاي میقدرت مطلق
کنند، آن را  گذارد تا بتواند زمانی که دیگران برایش ابراز احساسات   می او کاله می. پندارند ورزند و دیگران را ارادتمند خود می می

اش مورد تحسین قرار گیرد، به   اش است، از اینکه به عنوان خوش سیماترین و ثروتمندترین شخص سیاره ها فرد سیارهاو گویا  تن. بردارد
او نماد کسانی است که از . خوارگی خود شرمسار است نوشد؛ زیرا از می خواره کسی که مدام می می. شود اي مسرور می شکل احمقانه

این شخصیت نشانگر کسانی . هایش است اش حساب و کتاب و بده بستان سی که دل مشغولیتاجر، ک. کنند مسئولیت شانه خالی می
دهد، ولی کورکورانه مطیع  مشعل افروز برخالف دیگران کار مفید انجام می. کنند فقط مادیات واجد اهمیت اند است که فکر  می

دان، پیرمردي است که  جغرافی. یگر وقت لذت بردن نداردشود که د ي خود می از این رو، چنان غرق کارهاي بزرگساالنه. اوامر است
دارد و گل را به عنوان نماد عشق  ها را عزیز     می  او کوه. کند ها را مخدوش می دانشش به دیگران متکی است و اهمیت ارزش

  ).57،صفحه56،کتاب ماه کودك و نوجوان،شماره)ترجمه(واعظی،مریم(گیرد زودگذر، نادیده می

او در زمین با اولین چیزي که . گذارد دان پا بر خاك زمین، هفتمین وادي سفرش، می ه کوچولو به سفارش جغرافیاینک شازد
پس آغاز هفتمین . ي سمبولیک مرگ و تولد دوباره است چنانچه پیش از این گفته شد مار نماینده. کند یک مار است برخورد می

مار همچنین نماینده ساکنان ناخودآگاه بود که توانایی تجدید حیات و . کند تر می یکمرحله از تولد شازده کوچولو او را به مرگ نزد
  . تواند کلید هر رمزي باشد کند که او می برگرداندن شازده کوچولو به جایی که از آن آمده دارد که مار خود این مسئله را بیان می

  .نماید ه به چشمش ناچیز میبیند ک پس از مالقات با مار، شازده کوچولو گل سه برگی را می

کوهها جایگاه الهام هستند . سومین عنصري که شازده کوچولو با فرودش بر روي زمین با آن برخورد کرد، کوههاي تیز و بلند بود
ي نداي  او بر بلنداي کوه انعکاس صداي خویش را که ترجمه. و شازده کوچولو اینک به این مرحله از سفر خویش رسیده است

  .شنیده است آید، ندایی که همواره بوده اما نمی شنود، ندایی که براي او تکراري به نظر می است میدرونش 

زند که هنوز راه  جاده گویی به او تلنگري می. رسد اي می ي راه به جاده اینک درادامه. جاده نماد راهی شدن و سفر کردن است
هاي سفر به وي روي     نرمی و درشتی. شود هاي سرخ روبرو می پر از گل در امتداد جاده شازده کوچولو با گلزاري. ادامه دارد

اما این گلزار چندان براي شازده کوچولو خوشایند نیست، گروه بزرگی . هاي گلزار در میان بیابان هاي بیابان و نرمی نمایانند، درشتی می
  .گل سرخش در تمام دنیا یکی استکرد  هاي سرخ در مقابل او قرار دارند او تا به امروز گمان می از گل

ي سمبولیک  پیش از این بیان شد که حیوانات نماینده. کند ي جدیدي را در سفر شازده کوچولو آغاز می صداي روباه مرحله
هاي غریزي خواهان رام شدن هستند، باید رام  این خواسته. اند ظاهر گردیده "خود"هاي غریزي هستند که در این مرحله بر  خواسته

کند تا چیزي را اهلی نکنی،  روباه به صراحت بیان می. اي که تا ابد خواهد ماند شوند تا به یک حس ماندگار تبدیل گردند، به تجربه
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هاي غریزي درون خویش را اهلی نکند و زمام آن را به دست نگیرد هرگز مسئول آن  انسان نیز تا خواسته. صاحب آن نخواهی بود
  .نخواهد بود

ین درس به شازده کوچولو فهماند که او با اهلی کردن آن گل مسئول آن است و همین امر باعث تفاوت گل او با سایر روباه با ا
  .شود ها می گل

بیند که کارش دسته کردن  ها، سوزنبانی را می ي این وادي هم اکنون شازده کوچولو با سپري کردن پنج وادي و دیدار پنج نماینده
. در کهن الگوهاي یونگ چپ نماد ناخودآگاه است و راست نماد خودآگاهی. ها به چپ و راست است مسافران و فرستادن آن

هاي وارد شده به روح و روان انسان را به سمت ناخودآگاه و خودآگاهی هدایت  سوزنبان همچون مدیر یا رهبري است که داده
یر و سلوکی چند، در ناخودآگاه و اعمال خودآگاه خویش گویی پس از طی کردن مراحل و س) خود(اکنون شازده کوچولو . کند می

ي  کدام یک باید از ناخودآگاه سردرآورده و پا به عرصه. تعلق دارند) چپ یا راست( کدام وقایع به کدام سمت . کند تأمل می
  !خودآگاهی بگذارند؟

چنانچه پیش از این نیز بیان . فروخت ی میاما هفتمین و آخرین وادي در آن بیابان سلوك، مردي فروشنده بود که قرص ضد تشنگ
پس از گذراندن سفري درونی آمادگی کامل براي رویارویی با ناخودآگاه را ) خود(باشد شازده کوچولو شد، آب نماد ناخودآگاه می

او . سازد آماده می) منشأ ناخودآگاه(هاي فروشنده نیست بلکه راه خویش را براي رسیدن به یک چشمه  او نه تنها خواستار قرص. دارد
  .سازد را نیز به سمت آشنایی و رویارویی با ناخودآگاه همراه می "من"اینک به عنوان هدایتگر 

شازده کوچولو که خود این بیابان را طی کرده . ذخیره آب راوي در پایان روز هشتم پایان یافته و هم اکنون نیازمند یافتن آب است
آب در دل صحرا پنهان است و این . نماید ت راوي را در دست گرفته و او را به سمت آب هدایت میشناسد، دس و راه را از چاه  بازمی

  :گوید چنانچه که راوي می. بخشد پنهان بوده است که به آن ارزش و اعتبار می

  ".شود کند به چشم دیده نمی فرق ندارد که خانه باشد یا ستاره یا صحرا آنچه که آن را زیبا می"

اینچنین است که هر گاه نمادي از آنِ خود را بنمایاند، ارزشمند و قابل . شود گردد و دیده نمی بر هر چشمی ظاهر نمی ناخودآگاه
  .باشد تأمل و تأویل می

ها در راه پیدا کردن آب به شب برخورد کردند، غروب خورشید و شب نمادي از مرگ بود که در صبح روز بعد و با پیدا شدن  آن
  :دهد در این هنگام شازده کوچولو درسی به راوي می. دوباره پس از آن مرگ به وقوع پیوست آب گویی تولدي

خواهند میان  و گلی را می...کارند ي تو پنج هزار گل سرخ را در یک باغچه کنار هم می هاي سیاره آدم "
  ".یابند ها نمی آن

  ".یک جرعه آب بیابندتوانند در یک گل سرخ یا  جویند به راحتی می درحالی که آنچه می"

دارد که از هر چه در  را به این مسئله معطوف می "من"او توجه . شود در نقش هدایتگر وارد صحنه می "خود"در اینجاست که 
ي دل به آن بنگرد تا بتواند  اي در وجود انسان خواهد بود، تنها کافی است که با ناخودآگاه خود روبرو شود و با دیده عالم است نمونه

  . ي خود را بیابد هاي روح تشنه ایافتهن
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بیابانی بود که زائري روحانی را به سمت آگاهی پیش . باشد ي سفر می گویا رویارویی با ناخودآگاه وآشنایی با آن آخرین مرحله
طی کرده و اکنون اي را  مراحل هفت گانه. گردد من در این بیابان با خود همراه می. شاید این آگاهی باید شناخت مرگ باشد.برد می

اي از بلوغ را پشت سر گذاشته و اینک باید با  خود گویی قصد بازگشت دارد و یا نه، او مرحله. باید این سیر را به سرانجام برساند
توان گفت شاید این مرحله تداعی کننده زندگی پس از مرگ و تولد  همچنین می. اي دیگر را آغاز کند گذراندن مناسک عبور مرحله

  .ره باشددوبا

دراین . توان آن را مناسک یا آیین ورود نامید نماید که می دکتر یونگ با بررسی آداب و رسوم قبایل بدوي، آیینی را معرفی می
قبایل یک شخص پس از گذراندن مراحلی چند و یافتن دانش و آگاهی و بالغ شدن در آن مرحله، اکنون باید با قبول درد و رنجی 

  .ي جدیدي از زندگی گردد مرحله قبل را پشت سر گذاشته و وارد مرحله) خواه جسمی یا روحی(

با طی کردن مراحلی چند و بالغ شدن درآن اکنون باید با اجراي این ) خود و من( در داستان مورد بحث اجزاي روان انسان 
   ه همچون زائري در بیابان گام ک "من". "خود"گردد و هم  به مبدأ خویش باز می "من"هم . مناسک قدم در راه جدیدي بنهند

این آیین . ي دیگر است که آیین خاص خود را دارد مرگ ورود به مرحله. نهاد در آخرین وادي سفر خویش مرگ را مشاهده کرد می
ي کرد وگرنه برا گذشت و این مرحله را طی می اما باید می. ورود نیز درد و رنجی به همراه داشت، تحمل رنج حاصل از نیش مار

مار با نیش خود براي شازده کوچولو مرگ و تولد دوباره، و براي زائر بیابان نمایش مرگ وآشنایی با . ماند همیشه در نابالغی باقی می
  .آن را به همراه داشت

 

  نتیجه- 5

ن زیبایی نکاتی نهفته خبر از آنکه شاید در پس ای شاید هر یک از ما بارها و بارها یک اثر ادبی را بخوانیم و از آن لذت ببریم، بی
هاي درونی آن به  نمایاند مگر اینکه الیه این مسائل هرگز خود را به خواننده نمی. باشد که حتی خود نویسنده اثر از آن آگاه نباشد

دگی آن اثري که زیبایی و سا. را نیز باید در ردیف این گونه آثار جاي داد "شازده کوچولو"رمان . ي نگاهی نقاد شکافته شود وسیله
  .ي فراوانی که در دل دارد هاي نگفته تنها پوششی است براي گفتن حرف

هاي پنهان  در سطوري که از نظر گذشت قصد بر آن بود که بتوان از یک روزن به درون اثر نگریست و با رویکردي خاص به  الیه
هاي کهن الگویی کارل گوستاو یونگ به    دیگر  چنانچه مالحظه شد دراین مقاله سعی برآن بود که بر اساس دیدگاه. آن دست یافت

ها در ناخودآگاه جمعی که میراث زندگانی تاریخ گذشته است سهیم  ي انسان از منظر روانشناسی یونگ همه. خوانی متن پرداخته شود
ي  اینک که از دریچه. تگوید طرح کلی رفتارهاي برخاسته از این ناخودآگاه اس ها سخن می باشند و کهن الگوهایی که او از آن می

اي که هر چه درمتن داستان پیش  نگریسته شد، بسیاري از این کهن الگوها قابل رویت بود؛ به گونه "شازده کوچولو"چشم او به رمان 
آمد که آنتوان دوسنت اگزوپري توانسته تمامی کهن  تا جایی که این گمان به وجود می. شد گر می رفتیم نمادهاي جدیدي جلوه می

الگوهاي ناخودآگاه جمعی را به خودآگاه خود فراخواند، و هر عنصري را به صورت خودآگاه در داستان، صرفاً جهت نمایش این 
  .دانند که چنین نیست نمادها، به کار بندد  هر چند که همه می

عث شده است که این اثر شکلی همین تطابق بسیار زیاد عناصر موجود در داستان شازده کوچولو با نمادهاي ناخودآگاه جمعی، با
گویی هر بار که این کتاب خوانده . کامالً سمبولیک به خود گرفته و خواننده در پس هر جمله از آن به دنبال معنایی دیگر باشد
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گاري آن هاي قبل به خواننده نمایان نشده است و شاید هم این امر علت نو بودن و ماند شود، معانی جدید در بر دارد که در خوانش می
  .باشد

شناساند که  پردازد، چنان آنان را به خواننده می هاي داستان خویش می عالوه بر این، حتی زمانی که نویسنده به معرفی شخصیت
چنانچه اگر تمامی افرادي را که وي در داستان خود به . کند هاي مختلف روان انسان را، در ذهن تداعی می تعبیر دکتر یونگ از بخش

همه را یک جا جمع کنیم هر کدام  -هاي فرعی از خود راوي گرفته تا تمام شخصیت -پردازد الت و رفتارهاي آنان میتوصیف حا
  .باشد ها می هاي روان و حتی بیانگر بسیاري از خصوصیات رفتاري و اخالقی انسان بیانگر یکی از بخش

د جمله بیان کنیم باید گفت که گویی با گشودن این کتاب اگر بخواهیم تجربه خود را از خواندن و بررسی شازده کوچولو در چن
شود و با ورق زدن هر صفحه از آن، یک مرحله از این سفر را طی  خواننده سفري درونی را آغاز نموده و با سیر داستان یکی می

رسد جهان را دیگرگونه در  آموزد و چون به آخرین صفحه از کتاب می ي ظریف را می کند که هر سطر از این صفحه هزاران نکته می
باري  کوله  گردد که  با بستن کتاب از سفري بازمی. بیند، جهانی که درون او بوده ولی هرگز آن را ندیده است مقابل چشمان خود می

دیگر شاید بتوان با اطمینان گفت که با هر بار ورق زدن صفحات این کتاب سفري . از تجربیات درونی و خود آگاهی به همراه دارد
  .گردد که تجربیات جدیدتري را به همراه خواهد داشت آغاز می
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  یهقیب خیتاردر  تیروا يهی به مقولنگاه
  

  1یعباسی مرتض
  دهیچک

ی بي حدی تا هقیب خیتارنگرش به  وةیش نیا کهاز آنجا . ی استهقیب خیتاردر  تیروای عنصر مهم بررسجستار،  نیاهدف از طرح 
 لیتحلو آنگاه در ضمن  دهد یم، ارائه تیروا ژهیبوی از ساختار داستان، فیتعرسطور، نخست  نیا سندةینومنظور،  نیاسابقه است، به 

یی و توجه به ها نمونه ذکربا  کهی است مترجو  کند یمجستجو  کتابرا در متن  ها آنعناصر،  نیاي وندهایپئۀ عناصر و اجزاء آن و ارا
مقاصد داستان و در بستر جاذبۀ  شبردیپدر  ارکانچگونه آن اجزاء و  که ابددست ی جهینت نیامتن به  »یشینما -ییروا« وةیشو  شکل

یی، با روا داریپای و کلطرح  کاز ی کهبر آن است  تینهاوجه، در  نیا؟ با آنندو انسجام  ماستحکای، ضامن استداللی و علّرابطۀ  کی
  .کندیی رونما، تینهاتا  تیبدای و برمدار، از متوال حرکتو  ریس

  
  
  . تیرواو ساختار داستان،  شکلی، داستان، هقیب خیتار: ها واژه دیکل
  

                                                        
  venoos407@gmail.com : ی، دانشگاه اصفهان، رایانامهفارس اتیادبي زبان و دکتري دانشجو - 1
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  مقدمه
و ساخت آن  شکلی از آگاهي است و خودو روش منحصر به  شکلي دارای، داستانمتن  کی ژهیوهر متن ممتاز و برجسته، به 

است و صرفاً با تعمق در ساختار متن و  ارکان نیا انیمي موجود وندهایپسازندة آن و فهم از روابط و  ارکانیی با اجزاء و آشناوابسته به 
داد و  صیتشخي گریدی را از ک، یها قالبانواع و  انیمو از  دکری ادبنوع  کبه تعلق آن به ی حکم توان یم کهآن است  قیدقی بررس
  .درآورد رمجموعهیز کدر ی
ی زمانی و مکاناست و همه در ظرف  حاکمی کلي فضا کی یهقیب خیتاري موجود در ها داستانبر همۀ  کهگفت  نیچن توان یم

ماهنگ و متناوب دارد و برتر از همۀ انواع داستان، در بستر ی هابیغ، حضور و ها آني همۀ راوی به عنوان تنها هقیبمشابه قرار دارند، 
  . دارد کننده نییتعو  ژهیوی ساخت ها آناز  ک، اگرچه هر یاند دهیبالسرگذشت،  کی انیبی و خیتارنقل  کی

و از اجزاء  است محکمی استوار و ستونی، به منزلۀ پارسی در نامۀ ادباعجاز نگارش  بلکهی و خیتاري انشا ثیحی از هقیب خیتار
ی نو آن طرح افکندني و فقط نگار خیتاری نه به قصد هقیباگر  کهي است ا ژهیوي استقالل دارا، اما رود یمآن به شمار  ریناپذیی جدا
یی و با صرف نظر از تنهابه  کهرا دارد  تیقابلرو آن  نیااز . دیدرخش یمعلت در آسمان ادب  کی نیهم، تنها به آورد یم دیپدرا 
  . ردیگی قرار بررسبا تمام متن دارد مورد  کهیی ها یگوستیپ

و مناسبات  ارکانعناصر و  ذکرو پس از  میدهداستان به دست  تیروای جامع و مانع از فیتعراست ابتدا  ستهیشااساس،  نیابر 
مرز  که -ن و موضوعي چون مضموعناصر ذکررا از  جازیاحد  تیرعا. میبپردازدر اثر مزبور  ها آنیی جوی پي آن، به ساختار

  . میکن یمي نوع داستان بسنده وندهایپو بند و  کننده نییتعی و اصل ارکان انیبي و به خوددار -ی استادبانواع  گریدمشخص داستان و 
  

  و داستان خیتار ریتقرمنتزع 
و اغلب  خورد یمی به چشم مشترک، وجوه اند آوردهي گوناگون، داستان را در نظر ایزوااز  کهی گوناگونی داستاندر آثار  باًیتقر

ي آن نمودهارو سرشار از مظاهر و  نیاي دورة معاصر و از ها دهیپدی جزو مکانی و گاه زمانبه لحاظ  کهی است ادبنوع  کشامل بر ی
  . ستینی و محققانه علمی ادبنوع  نیااز  گریدي اقسام براو ملزومات آن  طیشرااساس، اعمال تمام  نیابر . است

در مثل  -ی زمانتوال بیترتاست به  عیوقاداستان نقل «: اند آوردهداستان  فیتعردر . کنم یم انیب تر روشنمثال سخن را  کی ذکربا 
ی توالداستان «: گریدی فیتعربه  ای) 36: 1353فورستر، (» .دیآ یمی پس از مرگ تباهناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه و 

، با ایآاما ). 24: 1386ی، رصادقیم. (»دهد یمرا ارائه  لیتخ لۀیوسعمل به  ریتسخ نیای است، بنابر ساختگ ای یخیتاری و واقعحوادث 
 تیرواناب را با نقل داستان و  خیتار ای داستان گفته یهقیب، گردد یممدار  نیهماغلب بر  که گرید اریبس فیتعارو  فیتعار نیاتوجه به 

  است؟  کردهی ممزوج داستان
، ابتدا نیا، بنا بر ندیبنش نیقي یمجالبر  شکي، مسأله از ستر ادیز، تا حد دیآبه دست  ستهیشای پاسخپرسش،  نیاي برا اگر دیشا

ی می هقیبی خیتارو داستان  خیتار تیروای عنی بحث، یاصلو سپس به موضوع  میکن یمی غور هقیب خیتاری داستانی و خیتاردر وجوه 
  . میپردارز
 

  یخیتاروجه 
یِ لیتحلی و دوم نگرش فیتوصی و حیتوضی نگرش ک، همواره دو نگرش مطرح است؛ یخیتار لیتحلي و نگار خیتار ةویشدر 

را چنانچه بوده است  عیوقاتا  کوشد یماو هم . دو روش نیااز  مرکبي است ا وهیشی هقیب وةیش. يکاوی و معلول ابی بر علت یمبتن
 جینتااسباب و علل و  گریدي سوشود و از  دهیددر آن  کمتربه اصطالح مورخان، خود  ای دیفزایباز خود بر آن  کمترو  کندگزارش 

ي نگار خیتار وةیش، قتیحقدر . کند ینمي صرف بسنده ها گزارشو  خیتارخام  نکاتو به  دهد یمی قرار بررسحوادث را مورد 
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به  ازمندینو  شود یم آشکار خیتاردر طول  کهی علّ لیتحلی از هقیبعلل و حوادث در زمان است و  لیتحلو  فیتوصبر  هیتکی، هقیب
 شیپ آورد یم انیمو آن به  نیااز  کهیی ها قولرا تحت نظارت خود و با نقل  ها داستانی هقیب. زمان است چندان بهره نبرده است

به وقوع  شیپ ها مدت کهست ی احوادثو واسطۀ خواننده با  خیتاراو نگارندة  نکهیااست،  حاکم ها آنی بر کلاصل  کی یول، برد یم
  .وستهیپ

را  ها آنحوادث،  لیتعلی و منطق بیترتی در ستیباخواننده  کهي از باب پند و مثل ا نکته ندیب یم، هر جا الزم تیروای، ضمن هقیب
در تمثل احوال  چنانکه؛ کند یم کارعارض است در  ها داستانو عناصر  ارکانبر  کهی اوضاعو  طیشرا نییتبي برامد نظر داشته باشد 

اثر ماندگار است،  نیای از بخش نکهیاجز  بوبکرو اگرچه خود، داستان  گذارد یمي سرگذشت بودلف روي، دست بر ریحص بوبکر
  .دینما یمو مصلحت  شهیاند نیابر  زینی را هقیباصرار 

ي غالب خود رأ نیا، قتیحقدر  که آن است انگریبی، هقیب خیتاردر  ها داستاني فضا، ژهیوي داستان و به ها تیشخصعناصر و 
ی در ساخت و پرداخت گره هقیبنشان دهندة تبحر و تسلط  نکته نیهم. ماند ینمباز  اتیجزئ ذکراز  کهي است راوی به عنوان هقیب

تعدد  در خواننده است و) قیتعل(هول و وال  جادیای پدر  سندهینوی، افکنچه در قسمت گره «است؛  ها داستانیی گشای و گره افکن
، خواننده به شدت ها کنشی حوادث و گوناگونو با  شکل نیبد، )106: 1383، انیطالب(» کند یم ممکنامر را  نیا ها کنشحوادث و 

 استحکامي و استوارامر، نشان از  نیاخود،  کهی بر طرف گردد دگیچیپی و بستگ نیا عتریسرتا هر چه  خواهد یمو  شود یممتأثر 
  .ساختار داستان دارد

وجود  کالمدر  کهیی است ها نهیقربر عهدة  ها آن شینماو  فیتوصو  »کنش«ساختار بر دوش  شبردیپو  حرکتاما در داستان، بار 
  :گردد یمطرح  قشیمصادبسته به  کهی دارد گوناگونانواع  نیقرا نیا. دارد

  
  ادبِ مالزم سخن. 1
در  نیاي، بنا بر ریدبي ها یژگیواست و متصف به  ریدب کسترگ خود باشد، ی خیتاری نگارندة سطور هقیب آنکهاز  شیپ

و  قیدقا ذکرآن از  تیحما کنفتا در  گذارد ینمرا فرو  میتکرادب و  طیشرا، دیآرا یم ها بدانخود را  خیتار تیروا کهیی ها داستان
. ی نسپردناصواب قیطرو  ردینپذي گریداست، گزارش او رنگ  کردهو به عمد گوشزد  کتابي جاي جادر  چنانکهباز نماند و  قیحقا

ي خامه و آمه در جهت قواو تمام  کند یم کاملي خود را استاد اریعي است، هنرو  بانهیادي تراژد کی که ریوز حسنکدر داستان 
  . شود یمگرفته  کاري سازندة آن هستند به اجزاعهده دار  ها آناز  کیهر کهي اي بزرگان آن دوران و واقعه خوخلق و  نییتبطرح و 

دخالت  دادهایرودر  کهی کساني برای نوعبه  کوشد یم خیتار تیروادر  کهي است حدی و رئوفت قلب او تا به هقیبسالمت نفس 
 اتیفیکبر احوال و  ندگانیآ دانند یمیی گو چنانکهی، شیدوراندي ا گونهبا  ختهیآم، اتیوجدانیی بازدارنده از قسم روینی ندارند، چندان

  .شود متذکر، گردند یمف آن رخدادها واق
  
   یداستان مکانزمان و . 2

ي ندارد، جز سازگاری ما در جهان واقع منطقی توالو  بیترتبا  کهی مخصوص به خود دارد مکانی و زمانظرف  کی یداستانهر 
به  ردیگ یم شکلوقوع حوادث داستان در آن  کهیی زمانی ظرف عني رخدادهاست؛ یبرا حرکتی بی شینما کهی خیتار اتیروادر 
 ریتصواز امروز به  شیپفردا را  که شود یمو گاه  زند یمرا بر هم  بیترت نیا سندهینو قتیحقو در  ستین، امروز و فردا روزید بِیترت
. کند یمی را شرح اندکو  گزارد یمجمله  کدارد به ی عیوسی بساطرخ داده و بسط و  ها سالی گذشت ط کهي را دادیرو ا، یکشد یم
ساده، مدت و فاصلۀ  خیتار کسادة ی ذکربا  چنانکه، گذارد یمی باز زمانرا در نقل و انتقاالت  سندهینوو تصرف، دست  دخل نیا
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، ها آن ندةیآگذشته و حال و  کهاست  نیای خیتاري ها داستانقابل توجه در زمان  نکتۀ کی. کند یمدو صحنه را مشخص  انیمی زمان
  :دارد کهنهیی فضاساخت و  ریزهمه 

ی، به صورت بازگشت به زمان، به لحاظ عیوقا شتریب. ي نداردریتأثی، گذر زمان بر اشخاص هقیب خیتاري ها داستانی، در کلبه طور 
ی از تیروا ۀیزاو رییتغ زینزمان فعل از حال به گذشته و  رییتغی و تنها با عیطب شکلرا به  تیروانوع  نیای هقیب. شود یم تیرواگذشته 

  . سازد یم ممکنل شخص سوم شخص به او
 انیب سندهینو کهیی مکان، چه داستان در همان ظرف ستینی برخوردار وجه نیچنی، لزوماً از خیتار اتیروای در داستان مکاناما 

ي دربار و عمارات فضاو آن  دهد یمي رخ محدودی زمانی در ظرف هقیب خیتاردر  ها داستانعموماً . گرفته است شکل کند یم
در  شیخوي اسب پا ریزي به غزنو نیسالط کهیی است ها نیسرزمهمان بالد و  کهي بزرگتری مکاناگرچه در ظرف  که ی استپادشاه

  : ی استپادشاههمان عمارات  شود ینم پاكاز ذهن و خاطر خواننده  کهی کینزدي فضای ول ردیگ یم، قرار نوردند یم
  ) 224: 1350ی، هقیب(» ... تی اسغامیپي او سو که ندیبنشخواجه تنها به طارم  کهگفت  ریام...«
  )228: همان(» ... درا آنجا خواهند آور حسنک کهنشست  دیباخواجه را گفت به طارم  ریام...«
ی وقت، همه در عیوقا نیا که) 228 -229: همان(» حسنکنشسته در انتظار  میبود ها دکانطارم به  رونیبی قومبوالفضلم و  کهمن «
  .بلخ آمده اتفاق افتاده استاز هرات به  ریام که

  
   یداستان دید ۀیزاو. 3
ي اقتضاو  خیتار تیروا حکمهم به  کتاب نیادر . ارائه شود تواند یمي منظرو از هر  ردیپذ ینمی خاص ۀیزاو خیتاري تگریروا 

ی را سخناست و  انهیمخود در ی هقیب؛ گاه کند یم رییتغ وستهیپ دید ۀیزاو آورد یم کاری در هقیب کهی محافظت نوعو  حکومتدستگاه 
  .است دهیشنی کساز زبان  میمستق که کند یمنقل 
  )235: همان(» ... ددوست من بو کهی حربلاز ابوالحسن  دمیشنو پس از آن «

 تیروااول شخص  ها قولی، نقل هقیببه رسم  کهتفاوت  نیا، با گردد یمو به سوم شخص بر  کند یم رییتغ دید ۀیزاوگاه و 
ي غالب ابتدا، در هیزاو نیا. زند یمی ابداع نیچنیی دست به نما قتیحقي ا گونهو طرح  انیبي سهولت برای، هقیبیی گو، شود یم

و بسته به  جیتدربه  که سپرد یمی اشخاصآرام آرام، عنان سخن را به دست  نکهیای است؛ ضمن هقیب، اول شخص و نقل خود ها داستان
ی، آگاهانه بر نقش عناصر واقف منطقي ریسیی جوی پی بتواند با بخوبواننده مغشوش نگردد و ذهن خ کهی بیترت، به ها آن گاهیجا

ی از بار قضاوت هقیب، بدان تا ابدی یم رییتغاز اول شخص به سوم شخص  هیزاو نیا، کالمي الو در ال به  شوند یمگردد، وارد صحنه 
و بدون واسطه  میمستق اند داشتهماجراها دخالت  نیادر آن روزگار و در  کهی کسانزنده و از زبان  امکانآسوده شود و داستان تا حد 

 ها آني برا کهیی گفتگوو نوع  شود یمقائل  ها تیشخصي برا ها داستاندر ضمن  کهی نقشی بر اساس هقیب کهاز آنجا . شود تیروا
و  ها تیشخصنگرش به  نیا. به نظاره نشسته است ها آن ي بر فرازا چهیدریی از گو، ندینش یم ها آن، گاه به قضاوت دربارة دهد یم بیترت
  . شود یم دهینام "نامحدود کلي دانا"ی داستان شناسساختار  دیداز  ها آن لیتحلو  ریتفس

  
  یداستان تیشخص. 4

زمام  کهیی هستند آنهای، اصلي ها تیشخص. یفرعی و اصل: شوند یم میتقسی به دو دسته هقیب خیتاري ها داستاندر  ها تیشخص
نوع  عکسبه  توانند ینمي ندارند و ا برجستهنقش بارز و  کهیی آنهای، فرعي ها تیشخصو در مقابل،  هاست آنبه دست  عیوقاطرح 

، "ساده"انواع از؛  گریدناظر بر ) یفرعی و اصل( یکلي بند میتقس نیا. کنندی روبرو شگفت، خواننده را با کنندهي قانع نحواول، به 
 گریهمدو به موازات  میمستقی را هقیب اتیروادر  ها تیشخصحرکت  ریمس توان یم، گریدی نگاهاز  .ست"ایپو"و  "ستایا"، "جامع"
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و در  ستیني گریدمنوط به  ها آنو شناخت  آورد یمرا به جا  سندهینوو منظور  شود یمبه موضع خود وارد عرصه  کدانست که هر ی
  . ستاستیاسخن از قسم ساده و  کی

ی، بارها و به تناسب و هر هقیبو  شوند ینمیی داستان فراموش روادر روند  کدام چیه کهاست  نیا ها تیشخصدر طرح  گرید نکتۀ
ي سخن عجوالنه انتهاو چه در  انهیمنرود و قضاوت خواننده، چه در  نیبتا انسجام سخن از  کشاند یمرا به صحنه  ها آنی، نظرگاهبار از 

در قلم  زینرا  ها آنو منزلت  ها یژگیو پردازد یمی اشخاص معرفبه  کهی نیحرو در  نیانباشد؛ از  کالمی سر رشتۀ دگیبرو از سر 
عهده دار آن  کهی سمت کناررا در  ها آنو نام  آورد یم انیمرنگ داستان به وقت ضرورت سخن به  کمی از عناصر هقیب. آورد یم

  . کند یم ذکر، شوند یممربوط  تیروا شاکلۀی به نوعمحول شده و به  ها آنبه  کهي ا فهیوظ اهستند ی
 دیقرا  ها آنی منفجوانب مثبت و  اتیجزئ که ردیگ یمی شدت زمان، نییپاي ردة ها تیشخصی نسبت به هقیبی طرفی ب شینما

ی نعمتی ولق احقاق ح لیدلنامش، هم به  که، جز سلطان کند یم جادیای توازن در برخورد و قضاوت خواننده نوع، کار نیاو با  کند یم
 کهي ا رکانهیزي هواداری و گاه با شیاندی حاصل از مصلحت دقتصاحب منصبان دستگاه، با  کردارِادب مالزم گفتار و  تیرعاو هم 

  .شود یم ادی -توس در برخورد با رستم میحکچون  -دهند یم، از خود بروز ها داستاني بزرگ در ها تیشخص انیمرب
  )224: 1350ی، هقیب. (»ینگفتبود، جواب  میکرو  میحلبس  ریامو ... «

  
  )گفت و گو(ی داستانزبان . 5

 تیرواي از ا وجهه، آن قتیحقو حوادث است و در  دادهایرودهندة  شکلو  رندهیپذ کهزبان در داستان به منزلۀ ظرف است 
ي از واژگان و استفادة ریگی، همراه با بهره هقیب بانۀیادي انشا، ها داستاندر . ، زبان استگردد یمانواع  رییتغو  زیتماسبب  کهی داستان

 کشد یم ریتصورا در زبان خاص او به  تیشخصی هر گانگدر ساخت جمالت، هنرمندانه، ی ها آنی درشتو  زیریی و معنامناسب از بار 
، کنش جادیاالوه بر ، عگریدي سورخ داده و از  کهی است اتفاقگفت و گو در داستان، بازتاب . بخشد یم ها بدانی خاصی ژگیوو 

به  کمک، عالوه بر ها آنیی از جانب گفتگوو هر  کنند یمصحبت  دهیگز، ها داستاني ها تیشخص. ی استداستاناتفاق  کخود ی
گفت و گو شناخته و از  قیطراز  ها آن نیا؛ بنا بر کند یم آشکاررا  ها آني ها زهیانگو  افکار، اتیروححوادث و ساختار داستان،  شبردیپ
ی داستان تیشخص؛ هر گرید انیببه : ) 1383، انیطالب. نک. (کنند یمو منحصر به فرد جلوه  گانهو به صورت ی شوند یم زیمتما گریمده

  .معرف اوست کهزبان خاص خود را دارد 
کنش  کشکل ی ي داستان، درجلوو به عبارت بهتر، تقابل، در روند رو به  ها داستانی از هقیب تیرواو تأثرات موجود در  ریتأث

یی است که در مقام ها تیشخصي پر رنگ جلوه دادن عناصر و برای تمرکز زبان داستان معنکه به  ردیگ یمی صورت خطابی و زبان
را  ها تیشخصی محمول بر روانشناختي خود، بار ها داستاني از موارد، در اریبسی، در هقیبرو،  نیااز . کنند یمي نقش فایای اصلرکن 

ی، خود را در محل قضاوت خیتار تیروا کمخاطب، به رغم مواجهه با ی اي که خواننده ینحو؛ به کشد یم ریتصوارها به بر پردة گفت
  . ی بماندطرفبر  تیطرفاز حکم  سندهینوی است، هقیباست تا چنانکه مقصود  انیمدعاز استماع اقوال  ریناگزو  ندیب یم

  
  و ابالغ شهیاند. 6
 خیتاري ها داستانی را که مخاطب در سرتاسر کله گفته شد، فرض است تا نگارنده، چند برداشت از ورود به ماحصل آنچ شیپ

ی که رجال، تر خاصی کمو  ستندیز یمی که در آن دوران مردمی ژگیونخست از . مورد اشاره قرار دهد کند یمبرخورد  ها آنی با هقیب
خود، در باب احوال مردمان آن دوران، در  اتیروا انۀیمی در هقیبه از آنچ. ی بودندسمتي پست و منسوب به متصددر دربار غزنه 

کافۀ انام بوده  عیشاو آن کردن، خصلت  نیای و سر در کار طلبیی و منفعت جوکه حادثه  افتیدر توان یم گذارد یمخواننده  اریاخت
و آن بوده است،  نیاه غالباً فرو گرفته شدن ی کحوادثیی و ازدحام، به وقت بروز غوغایی جز گوکه  رسد یمبه نظر  طور نیااست و 
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. پرداختند یمدربار  اساتیسو گاه، اوقات خود را در نظارة محاکمات و  گاهیبکه  اهویهی پر جماعت؛ اند نداشتهي گریدی مشغولدل 
ی بوده مقامهدف کسب با  ای یانتقامی فرونشستن آتش پی هدف و صرفاً در ب، فاتشیتشردوم، محاکمات دربار است که به رغم جلوة 

ي ها تیشخصو  شدند یم دهیمال هاست دوراندر همۀ  استیسکه از مناسبات  میبی اندکو در غالب مواقع به خاطر  لیدلی باکابر، . است
، ها یعدالتی ب نیای از همۀ پوشخود بفهماند که با چشم  خیتاری دارد تا به خوانندة سعی هقیبکه  رسد یمبه نظر . دندیبال یمی ارزش ب
 اتیمرائی ثمرة رائی را کسي روزگار، هر بازو طرفه  امیاکه گردش و گشت  استیدن نیاامر مسلم است و آن، دار مکافات بودن  کی

  . کند یمخود 
  
  تیروا. 7
، تیروا. مورد توجه ساختارشناسان قرار گرفته اریبسامروزه  کهی در ساختار داستان است بررسابعاد قابل  نیتر گستردهی از کی
عموم و خصوص من  حکمدر  تیروای، منطق ریتعب کبا ی. ی آن استاصلشالودة  کهگفت  توان یمثابت هر داستان و به جرأت  رکن

آن است تا مخاطب با  بینای از داستان، تامحد  ای فیتعر، در تیروابهتر،  انیبتر از خود داستان است؛ به  نییپامرتبه  کوجه و ی
ی از حواس کبا ی ای ندیب یمی از آنچه در اطراف خود کسهر  کهي ریتصو نیتری نیع؛ کندرا با متن بر قرار  منظور وندیپتوسل بدان، 

ی و انسانی منطبق شود و خواه با علوم عقلعلوم  نیموازی باشد و بر علمپشتوانۀ  ای هیبنما؛ خواه با دهد یم، ارائه کند یم درك گانه پنج
دانست،  تیروااز گونۀ  توان یمی را درکارائۀ هر  شکل نیتر ساده. داشته باشد کاری، سر و دروني ها افتیدر لیقبی؛ از وجدانمسائل 

و  ستیروائ ندیفرا کی از یجزئ، چه زبان، خود، ابدیني تسر، در بستر زبان گریدی انیببه  اآوا و اصوات باشد ی ای اگر فاقد زبان و یحت
  . از مقولۀ ابزار است و ردیگ یمآن قرار  رمجموعۀیزبا لحاظ درجه، 

و بال آن را در  رود یم کاربه ) 89: 1983، کنان. نک( "تیروا -متن -داستان"، "کالم -داستان"ي جابه  که میآنامروزه شاهد 
  .ی به مقصود استاوف، کنان، اما به نظر نگارنده، گفتۀ دهد یمارائه  "متن -داستان -والیفاب"ی عني؛ یتر متکلفانهقالب 

ارائه  لیذی ارتباط را به صورت نمودار شناختي نشانه الگو، تیرواداستان  کتاببه نقل از چتمن، در ) 86: 1983( انکن تیشلوم
  :است کرده
  

ر مستت خوانندة ← )شنو تیروا( ← )يراو(←ر مؤلف مستت  ← یواقعمؤلف 

←  

  یواقعخوانندة 

   
از حوزة ارتباط  رونیبرا ) یواقعی و خوانندة واقعمؤلف ( نیآفر، دو نقش نیآفرشش نقش  انیمنمودار مزبور، از  لیتفصاو در 

 کنشگران، کند یم اذعان) 1979( 3يپرو ) 1974( 2زریآ، )1961( 1، به نقل از بوتکتابدر همان  کنان. یی قرار داده استروا
 دگاهیدمؤلف مستتر، در . در متن هستند نیآفري از آن دو نقش ا جلوه، دانند یمآنان را مؤلف و خوانندة مستتر  کهبدل  ای نیگزیجا

 تیذهنمؤلف مستتر، همان  کهگفت  توان یمموضع،  نیادر . یواقعاز لون انسان و اغلب در قالب چهرة دوم مؤلف  ستیموجودبوت، 
ي ها یدگیچیپی، واقع، در رابطۀ مؤلف مستتر با مؤلف نظران صاحب دید؛ از کند یمنقل  کنان کهگونه ن آ. متن است کلبر قاهر 

ی اخالق رییمعای و هوشی، بهرة واقع) زنان و مردان(مؤلفان مستتر، نسبت به مؤلفان  نکهیا زیني وجود دارد و ادیزی روانشناخت
  . ی نداردچنداندو ضرورت  نیا کیتفکي دارند، اما تر یمتعال

                                                        
1. Booth. 

2. Iser. 

3. Peri. 
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و  ها نامه اي و یبطر کي صرف، دست نوشتۀ درون یگوصفحه گفت و  نیچندي دارایی روامتن  کی کهی زمانی حت، کنانبه نظر 
ت مسئول نقل گف کهي برتر در متن وجود دارد ا گونهي راو، ها نوشته نیا کاتبان ای ندگانیگورفته باشد، عالوه بر  ادي از یها ادداشتی

در  ارا نقل ی عیوقا که داند یمي کارگزاري ناملموس، ا گونهي را، به راوي چتمن، رااو، بر خالف . هاست ادداشتنگارش ی او گوها و ی
ی از شکلنامه،  اروزانه ی ادداشتی کاساس، ی نیا، بر کناناز نگاه . کند یمي، دخل تگریرواي فضا، به ضرورت ها آنی از برخ
  . ی خبر باشدبی از عمل نقل حت انباشد ی عیوقاقاصد به نقل  ها آن سندةیون؛ اگرچه ستیتگریروا

نبشته . نامه به من انداخت و گفت بخوان. نماند کستا ندما و حجاب بازگشتند و بار بگسست و آنجا  کردبنشستم و اشارت ...« -
ي خود نشست، جاسرمست بود، نه به  کُجاتانلنجوق، ساالر و قائد م امدندیبو حشم  اءیاولخوارزمشاه بار داد و  نهیآدامروز، : کهبود 
قائد به خشم جواب . خفته است رتریداست و  کردهي جادر  شتریبساالر، دوش، بار : ، او را گفتدیبخندفراتر آمد، خوارزمشاه  بلکه
  ).407: 1350ی، هقیب. (»...کهداد 

، ها آن ادداشتی اند و هر سطر یآگاهاز  ازینی بي، اغلب تگریروا کارها در  سینو ادداشتی که، چتمن معتقد است نهیزم نیادر 
 نیچن، افکند یم بیغاحاضر و  انیراو انیمچتمن  کهییی جداي جابه  کنانو مخاطب است، اما  متکلم انیمي حضوررابطۀ  نیمبصرفاً 

، ستیجارشنو هم  تیروادر مورد  حکم نیاو ي در نظر گرفته شود راوي ریپذ ادراك ریمقادو  ها گونهدر متن،  دیبا که نهد یم شیپ
  . ستیراویی، مخاطب کنااز آن، به صورت  کم که ستیا هیپاچه او به مثابت 

بر اساس آنچه گفته . خود باشد تیرواي، شنوندة راو کهی بدان هنگام حتي مزبور، البته در غالب موارد پنهان است؛ شنو تیروا
مؤلف : گنجاند یمي تگریروای خود از تلق طۀیحرا در  رکني، تنها چهار ودر نمودار مورد نظر چتمن،  رکن، از شش کنانشد؛ 
با مؤلف و خوانندة پنهان  اسیقو خواننده، در  سندهینو انیم وندیپی تجرب ندیفرا نکهیاشنو، گو  تیرواي و راوی، واقعی، خوانندة واقع

  . افتد ینمسازگار  تیرواي داستان قایبوطدر متن، چندان با 
ی تابع مسألۀ زمان است؛ به نوعبه  ای شود یمي، به زمان مربوط تگریروااز  گریدي منظربه عبارت بهتر؛  ای تیروادر باب  گرید نکتۀ

  : شود یم فیتعری زماني، در چهار بستر تگریروا ای تیروا کهی معن نیا
ی میعظبخش  کهی عیوقاي راو، به عنوان ریپی هقیب؛ مانند شود یمحادث  تیروارخدادها بعد از  نکهیای عنی؛ ینیپس تیروا -الف

  .ی او اتفاق افتاده استجواندر دوران  ها آناز 
و اربعمائه، در فرخ روزگار سلطان معظم، ابوشجاع فرخ زاد ابن  نیخمسي الحجۀ سنۀ ذ، در کنم یمقصه آغاز  نیامن  کهامروز « -
قائَه،  نیدناصر  ی چند زوزندو تن زنده اند در گوشه یی افتاده وخواجه بوسهل  کسخن خواهم راند، ی من کهقوم  نیازاهللا، اَطالَ اهللاُ ب

  ).221: 1350ی، هقیب. (»ي رفت گرفتارواز  کهسال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن 
 ستییگو شتریپی از نوعي، تگریروا وةیش نیا. کند یم تیروااز وقوع،  شیپاست و رخدادها را  جیرا کمتر کهی نیشیپ تیروا -ب

، طالع ها ییشگویپمقدس، افزون از شمار و در  کتبي آن، در ها نمونه که دیجو یمحال بهره ] به ندرت[و  ندهیآاز افعال زمان  شتریب که
ي، امروزی خوانندة خیتارو شناخت و دانش  تستیرؤبه وفور قابل  -تیروادر  تیروادر مواضع  -یداستاني اشخاص اهایرؤو  ها ینیب

ی نیشیپ تیروای از بخشگفتن،  ندهیآي و از نگر شیپدر واقع، هر گونه . نهد یمیی مهر صحت شگویپنوع  نیانگرانۀ  ندهیآ تیماهبر 
او بر  چرا کهي او، برا؛ نه شود یمیی محسوب شگویپي مخاطب برای دارد، اما داستانیی شگویپی، البته براعت استهالل و هقیب. است

  .میبپنداری نیشیپرا شبه  ها آن نکهیای ندارد، مگر مصداقاو  اتیروامورد در  نیا، پس فرجام رخدادها آگاه است
 نیغزنو به  فگندندیبتا مرد را  آسودند ینمبر  لتیحاز  انیمحمود که، چشم بد درخورد؛ دیرسبه آخر  کارو آخر، چون ...«

  ).173: همان. (»ستینوقت  اکنون که؛ شیخوي جابه  ارمیباو را افتاد،  کهي ا؛ موقوف شده و قصه اوردندیب
  . ي روزانهبردار ادداشتی اگزارش ی ریتحرداستان همزمان است؛ مانند  کُنشدر آن، رخداد با  کهی همزمان تیروا -ج
 : پرداخته است ها میتقوبر  ها آن کردن ادداشتو ی قیتعلروزانه و  عیوقاسالها به ثبت و ضبط  که کند یمی اشاره مواضعی در هقیب
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  ). 290: همان. (»...کردم قیتعلسال  نیا مِیبرتقوو  دمیدهمه  نیاروز نوبت بود،  نیابوالفضلم  کهو مرا ...« -
باور ندارد به  که هرکساحوال ناطق،  نیا بذکر، همه شتنیخودارم با  که هاست سالي ها میتقوچه گفتم  نیبرو گواه عدل ...« -

 ).734: همان. (»...حل گردد مشکلرا  شانیای دهند و گواهو  ندیآ حاکم شیپ ها میتقوآمد تا  دیباي خرد حاضر قضامجلس 

ی نیپس تیروای از بیترک، تیروا وةیش نیا. ندیآ یمی هم پبه نوبت از  که، نه همزمان کرداردر آن، گفتار و  کهمتناوب  تیروا -د
 تیروای است از بیترک، ریزبند . ها ینیشیپ؛ مگر شبه ستینی نیشیپی هست و نیپس، میگفت چنانکهی، هقیب خیتاردر . ی استنیشیپو 
  .ینیشیپی، اما نه نیشیپی و شبه نیپس

 نیبد افتراه ی وید، ترکمانانافتاد، از جهت  شیتشودر خراسان  که؛ پس به چند سال کردعاقبت، او آن حق را فراموش ...« -
رفت تا خواجه احمد عبدالصمد را بخواندند و وزارت  کارگونه گون چه  از که ارمیبي خود جاتا سر به باد داد و به  دهیناد کارجوان 

ی نواحو  تیوالشدند و آن  گریکدو در سر ی دیرسبه دو جوان  کارهارون فرستادند و  کینزدي، به ودادند و پسرش را، بدل 
  ).453 -454: همان. (»دیگردمضطرب 

صرف  کهی زماني در تگریروا، در واقع، ستیني تگریرواي، تنها مشخصۀ گرتیرواداستان و  انیمی زمانفاصلۀ  کهتوجه داشت  دیبا
  . دارد انیجر شود یمي زیچگفتن 

، گرید انیبندارد؛ به  ازین انیبو  ذکر، چندان به تیرواعمل ] زمان[، مانند امتداد و استمرار دهد یمدر آن رخ  تیروا کهی مکان
در  تیروا] یداستان[مسأله در گونۀ  نیا، اما کند ینم ازیني احساس ا مشخصه نیچنبه هم ) مخاطب(شود و خواننده  ذکر که ستینالزم 
در  کهي برخورد، نمود نیچنبه  توان ینم اند شدهارائه  تیروادر  تیروابه صورت  کهیی ها داستانی در عن؛ یخورد ینمبه چشم  تیروا

  .داستیناپ مکان ذکرآن لزوم 
داستان در داستان  تیرواي ا گونهبه اصطالح معمول، با  اوجود داشته باشد ی تیرواگونه داستان چند  کاست در ی ممکنی گاه

ما در فصل حاضر به  نینخستاساس، گفتۀ  نیای است و هم بر بررسقابل  تیرواي سطوح نمامقوله، در  نیا که میباشداشته  کارسر و 
عنوان داستان در  انیمی چندانرو تفاوت  نیاو از  ردیگ یمتان قرار پلّه از بام داس نیاول کینزد، فقط در تیروا، چه رسد یماثبات 

ی تیشخص، تیرواداستان و  کدر ی نکهیامد نظرست؛  زیچ کهر دو، ی کالمو در جان  خورد ینمبه چشم  تیروادر  تیرواداستان و 
 دیبع؛ البته کندظهور  گریدی تیشخص ردارکییِ گفتار و روادر منظر  تواند یم، خود ندینش یم تیروابر منصۀ  کردارشگفتار و  که
ي راوخود، او هم  کهملحوظ شود  گریدی تیشخصیی، حضور روا ندیفرای همان طو در  کند یم تیروااو  کهی داستاندر دل  ستین

 کطرح ی افکندندف از ، چه همیبدهي هم قرار رورو به  کامالًرا  نهیآئمثالً دو  چنانکه؛ ستینی تناهیالامر  نیاباشد، اما  گریدی داستان
  .شود یمارائۀ داستان  اَشکالموجد انواع و  کهنوع ابالغ است  نیااست و  امیپ، ابالغ خیتاری گزارش حتداستان و 
داستان، با  لیتحلي نقد و ها گونهدر  کهبود  میخواهی متناهی تسلسل نوع، ما شاهد تیروااز  شکل نیاگفته شد؛ در  که طور همان

دست  نیازي ها تیروادر  که هیال هیالساختار مسلسل و  نیادر . ، مطرح و مطمح نظر استتیرواي ها هیالعنوان سطوح و 
ی، مافوق نوعو به  ردیگ یمی قرار متعالي بالفصل و ا مرتبهي، در مقام و تگریروا نیاولسطح، به نسبت  نیباالترموجودست، معموالً 

ی را سطح برون اعلسطح  نیا، کنانژنت، به نقل از . گزارد یمخود را  تیروا ایخود است  تیروا ندةیگو، گاهیجا نیاآنست و از 
  . است تیسوو به اصطالح در  ردیگ یمعرض قرار  کی با واژة داستان در یداستان، بافت کناناز نظر خود . نامد یم 1یداستان
چه به  -رخدادها. شود یم تیروا) عیوقاخود ( داستان لۀیوسبه  که ستیداستانی، همان سطح فراداستانی بالفصل به سطح وستگیپ

  . رندیبگرا در بر  تیرواي گفتاري ها کنش انیجراست  ممکن -یشفاه او ی مکتوبصورت 

                                                        
1. Extradiegetic Level. 



 ششمجلد    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٧٤٩

 ریزي دارا( 1یداستان ریزسطح  ادرجۀ دو ی تیروا ک، موجد یشود یمی گفته داستاني ها تیشخص لۀیوسبه  کهیی ها داستاناما 
ي آغاز ا نامه تیرواي با راورا  کتاب؛ مجلد پنج ردیگ یمي جان راو تیروای، با داستانی، سطح برون هقیب خیتاردر متن . است) هیال
 کهي است غزنوشاهان  خیتار، تیرواسطح  نینخستدر . دیگو یمدر آن سخن  کلي دانا کهی کلی و داستان، در سطح برون کند یم

، آورند یم دیپدی را رداستانیزسطح  که ها داستان تک. شوند یممشاهده  ریگ نور همه کبه همراه آن، در ی انیدربارو  شود یم تیروا
 کهیی است ها سنگبسان  ها تیحکاي و باریجواثر،  نیاسطح متن . شوند یم تیروا کند یمی را جداگانه روشن کهر ی کهي نوربا 

ی تیحکا تیرواتا با  رود یم شیپی فراداستانی کلسطح ی در آرام تمیر نیچندر آغاز مجلد پنجم، داستان با . شوند یمدور زده  اسفته ی
یی بازروارا از زبان خود  خیتارو  کند یمی را آغاز داستان ریز، سطح عیربفضل  تیحکابر داستان حشمت بوسهل در نقب به  دیتأکدر 
ماجرا از  کهیی آنجاتا  کند یم تیروامحمد را  ریامي آن، احوال موازو  زند یمنقب  بیقری عل، به داستان گریدی سطحدر . کند یم

داستان، آرام و  انیپاپس از . ردیگ یمی قرار داستان ریز -ریزدر سطح  تیرواو  شود یم تیروا، استاد عبدالرحمن قوال گریدي راوزبان 
نقب  گرید یداستاني به راو کهی زمانتا  شود یمي نخست راوي، راوو  میگرد یمی باز فراداستانی سطحی از گذر، باز به حسی ب
ي، راودر آغاز مجلد ششم، . ابدی یم انیپامجلد  نیاو  گردد یم؛ خوارزمشاه آلتونتاش و دوباره داستان به سطح نخست خود باز زند یم

ی را از خیتاری تیرواو باز  ابدی یمي آن راه موازی در اثبات گفتۀ خود و ساماننصر احمد  تیحکابه  کهدر همان سطح نخست است 
 تیحکایی از گذشته؛ ها داستان تیروادر  زند یمو سپس غوطه  ردیگ یمبار در سطح نخست قرار  گریدو  دهد یمارائه زبان خود 

ي راوو  ردیگ یمی قرار داستان ریز -ریزدر سطح  تیرواي آن عبدالغفار است و راو کهی او، سلطاناز  شیپی مسعود، تا جوانی و کودک
مسعود،  دنیرساز به سلطنت  شیپاست و داستان را  رفتهیپذي شده و نقش ریگدر آن درونه  کهت ی اسداستاندر  لیدخآن، عبدالغفار، 

 مانک؛ مثالً قصۀ ابدی یمسمج  گریدی به داستان داستاني دوم، عبدالغفار، در هر راو نیا؛ در واقع، کند یم تیروادر ادوار گونه گونش 
و نسبت به  رندیگ یمقرار  تیروایِ داستان ریز -ریزبا هم در سطح  کهی است انداستو بخشش شعرا، سه  دیبوسعي ها قصهو  مونیمی عل
خود، وضع مسعود با پدر در سفر  تیحکا تیروای باقدر ) عبدالغفار(ي دوم راو نیاي دارند و جاي نخست، در سطح سوم راو تیروا
ي نخست، در سطح دوم راونخست و نسبت به  نسبت به خود او، در سطح که گردد یمخود باز  تیرواي، دوباره به همان سطح ر

؛ منتها کند یم تیروارا  خیتار، کم، در همان سطح ی)یهقیب(ي نخست راوي جا، به )عبدالغفار(ي دوم راو نجایااست؛ در واقع، در 
وصل  کمي یراو و به دهد یم انیپای، هنوز جوان است و داستان خود را کلدر متن  کهي نخست راورا، نسبت به زمان  خیتارملتزم 

ی رداستانیز اتیحکاو به موازات آن،  افکند یمي غازبر سپاه ساالر  کهي نور مینی؛ در خیتاری و کل، در همان سطح نخست و شود یم
ي ضرور نکته نیا انیب. ، ممتد استشکل نیهم، به کتاب انیپاتا  وهیش نیادر اخبار رؤسا خوانده است و  که آورد یمرا  نیافشخود، 
، چون تنها نجایادر  که دیگو یم، از زبان آنان باز ختهیآم گرید انیراو تیرواخود را با  تیروا، اتیحکاي از اریبسي در راو هکاست 
  . ستیني ضرور ها بدان، مورد نظر است پرداختن تیروایی سطوح شناسا

 نیا کهی باشند گوني گونه کارکردهاي اداراست  ممکنشده،  هیتعب ها آندر جوف  کهی اتیروای، به نسبت با رداستانیز اتیروا
  :ي مزبور عبارتند ازکارکردها. شوند یمگاه جداگانه و گاه توأمان ارائه  کارکردها
  2یکنش کارکرد -الف

 شیپ ارا ادامه داده ی تیروا نینخست کنش، تیروا، به محض ها آني محتوای، فارغ از داستان ریزي ها تیروای برخ کهگفت  دیبا
اوست و هدف از  تیروای شهرزاد، وابستۀ زندگ. شب است ک، هزار و یکارکرد نیا کیکالسنمونۀ ). برند یم شیپبه ( اندازند یم

 گریدي ریمسو در  کردهرا از تعادل خارج  تیروا ریمس کهی کنشهر . هاست تیحکا، جلب عالقه و توجه سلطان به ها داستاننقل 
  . گنجد یم کارکرد نیادر حوزة  فکندیب

                                                        
2. Hypodiegetic Level. 

1. Actional Function. 
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و به راه  کردهی منحرف راستروند داستان را از  که شود یمی کنش جادیاي سبب ریحص بوبکر هیفقیِ مست: يریحص بوبکر واقعۀ
و دشنام  زند یمیی چند قفای، حرمتی برا به بهانۀ  ریوزي مندیمخاصۀ خواجه احمد حسن  چاکري، ریحص بوبکر. کشاند یمي گرید
 نهیکي انتقام است و برایی جوی فرصت پدر  که زدیانگ یم، خشم خواجه را بر کنش نیا. اندر یمبر زبان  تر يقوو خواجه را  دهد یم

ی انجیم(بهنگام  کُنشبا  که شیدوراندمداراگرِ  مشکانِو بونصر  دهد یمي سوق ریحص بوبکر هیعلانتقام  کنشي سوي، او را به توز
 نیهم هیشبو بودلف،  نیافش تیحکاو به موازات آن، در  سازد یمی بدر آورده، هموار کجو مدد سلطان مسعود، واقعه را از ) يگر

  .جهاند یم فهیخلمنتقم به مدد  نیافش نیک، بودلف را از مشکانی دؤاد، بسان بونصر اباحمد . رندیگ یم شکل کنشدر  کارکردها
ي را و دربان غزنومسعود  نیک، کرد دیبارا بر دار  حسنک، ندیبنشاگر مسعود بر تخت  نکهیابا گفتن  حسنک: حسنکداستان 

 کنشی از زوزنو سلطان و بوسهل  کند یم جادیا حسنکرا نسبت به  نهیکی ذهن کنشی، زوزنبرخورد خود با بوسهل  وةیشبا  حسنک
 نجایاو  دهند یم شکلانتقام را در داستان  کنش کهی، سود جسته فاطمي خلفاخلعت ستده از  حسنک، نسبت به )ینیبدب( فهیخلی ذهن
 حسنکدلسوز  نکهیابا  کهتمام خواجه احمد حسن  مین کنش زینو  رساند ینمرا به تعادل  ریمس، مشکاني بونصر گری انجیم نشک

  .شود یم روزیپانتقام  کنش، بوبکر تیحکا، بر خالف نجایاو در  برد ینمیی جای هم در دل دارد، راه به شیراست، از او 
سلطان مسعود، با . رساند یمانتقام را به سرمنزل  کنشو حسد و هراس،  نیکی ذهني ها کنشز ، بانجایادر : يغازو  ارِقیاَرداستان 

طَر و در  کبري، غازو  ارقیارهواخواهان در  دنیبرکشافراط گونش در  وةیش قد را انیپدرو بخط و ح انتقام  کنش که کند یم داریب، س
زودتر از  که کشاند یمی وهماو را به  ي، غازهراس در  کنشو  کند یم تر آسانی اش را فروخوردگ، ارقیاری مست. آورند یم دیپدرا 

ام کنشبا  کهی عاقبتو رهنمونِ عاقبت تلخِ خود شود؛  انیپدردست شدة دامِ  وادار  ها آنی همراه، به تینها، مسعود را در انیپدری نم
  . کند یم

  1یحیتوض کارکرد -ب
چه  که دهد یمدست پاسخ  نیایی از ها پرسشو به  ستیداستانسطح  نیمبی تانرداسیزسطح  کهگفت  نیچن دیباباره  نیادر 
یی چرا کارکرد نجایادر . است تیاهمشده حائز  تیرواداستان  کهي تگریرواوجه، نه  نیای اند؟ در فعل تیموقعیی موجد رخدادها
  .شود یمی بررس، اند شدهي ریگ ی درونهداستانبرون  تیروا تیموقع لیتعلی، به قصد اصل تیروادر  کهیی ها داستان

 آشکاردر سطح نخست قرار دارد  کهي را ریحص بوبکر تیحکاي رخدادهاو بودلف، علت و اسباب  نیافشی رداستانیزمثالً سطح 
ي ریگدرونه  ها نامهمسعود با  تیحکادر  که ها ملطفه ثیحدی رداستانیزدر سطح . شوند یمسبب انتقام  که، حسد و هراس نهیک؛ کند یم

، چگونه به سامان کند یمرا بر مال  انتشانیخ ها نامه نیا کهیی آنهاگذشت و بخشش مسعود در برابر  که دهد یمشده است، نشان 
  .رسانندة اوضاع است

به علت  ابدی یم مکرمتشخص  کی که شود یم انیبی زوزنحشمت بوسهل  تیحکا، نسبت به عیربی فضل رداستانیزدر سطح 
  . دینما یمی بزرگ به او شخص کهی تیترببزرگداشت و 

به علت  کهی است شجاعتشهامت و  انیبو مادرش،  حسنک تیحکاو مادرش، اسماء، نسبت به  ریزبی قصۀ عبداهللا رداستانیزسطح 
ي داستان برای، برمکی جعفر رداستانیزدر سطح  زینو  کند یماحترام  کسبآمده است و  دیپدي و عزت نفس دار شتنیخوي و صبور

  .شود یمشاهان سقوطشان را سبب  دگانیبرکشو هراس، نسبت به  نیکحسد و  که شود یم انیب حسنک
 نۀیکشده، خواننده به علت  ریگ يجا وسففروگرفته شدن ی تیحکادر  که وسفی ریامدو دختر  جیتزوی در داستان نوعبه  ای

 وسفبعد از مرگ دخترِ بزرگ ی چرا که، کشد یمتقام ان غیبلي خود عمو؛ مسعود از برد یمی پ، وسفي خود، یعمومسعود، نسبت به 
  . محمد درآوردند نکاحنامزد مسعود بود، به عقد  کهی را نابالغبه عقد محمد، برادر مسعود، درآمده بود، دختر  که

                                                        
1. Explicative Function. 
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آن  انۀیمدر  کهخراسان،  وانیدي، صاحب سوري، نسبت به داستان علوي ایحی و یبرمکفضل  تیحکای، داستان ریزدر سطح  ای
هارون  لۀیوسی، آخر األمر، به سیع. ردیگ یمي قرار سور تیشخص طراز همبن ماهان،  سیعی بن عل تیشخصگنجانده شده است، 

  .ي به دست سلطان مسعودسور؛ بسان شود یمفرو گرفتۀ ظلم و تهور خود  دیالرش
   1يا هیدرونما کارکرد -ج

ی بر شباهت و تضاد مبتنی عنی؛ یاسیقی، داستانی و داستان ریزسطوح  انیمروابط موجود  کهی است گفتنمزبور،  کارکرد حیتوضدر 
در زبان  که آورد یمي در ا نهییآی را به صورت داستاني همتاسازو  تکراری و رداستانیز، سطح ستیهمانندبه  بیقر کهی اسیق. است

ی نقاش هیشب، طراز همبه عنوان معادل و  تواند یم، ازهیچی برخ تیرواساختار گودال در داستان . مشهور است 2فرانسه به ساختار گودال
از زمان ابراز . شود فیتوصي آن نصب شده است وارهایدی از کی بر ینقاشي همان اتورینیمنسخۀ  کهی اتاقاز  سیماتي هنرمعروف 

 ها تیشخصاثر به سطح  کن یانتقال و گذر از مضمو شکلبه  اش روزانهي ها ادداشتدر ی که -به ساختار گودال دیژعالقۀ وافر آندره 
  . ی قرار گرفته استبررسمورد بحث و  اریبسي، فرانسو شیگوي ایدندر  ژهیبوفن،  نیا -بر منصۀ وصف نشست
و تبادل معطوف  رییتغ نیاتوجه خواننده را به  کهیی است تگریروا، متأثر از هنر گریدی سطحبه  تیرواسطح  کدر اصل، عبور از ی

  ).گرفته شده است دهیناد( دیآ ینمدر نظر  تیروای در سطوح گسستگ نیاو  ستینانتقال چندان برجسته  نیای اهگبه هر حال، . کند یم
، تیواقعاست  ممکن نکهیانهادن  شیپ او داستان ی تیواقعی نینابیبمتون خودآگاه مدرن، غالباً، به قصد مورد پرسش قرار دادن 

ي، مروي و راوي، جاو  ریگ يجاو درون،  رونیب انیم اریبس زیتما. کنند یم يباز تیرواي نباشد، با سطوح زیچ تشیرواي سوا
را  کسهر : کند یمخالصه ] شکل نیبد[جمله  کخود متن آن را در ی که شود یمی منتهی پارادوکسي سطح فراز و فرود، به ها زوال

  .توست نندةیآفري، دیآفرتو 
چه  نکهیا زین، دهد ینمی رخ کنش نجایا؛ در کردی نگاه حیتوض کارکرد قیمصاد، به گریدي منظراز  توان یم کارکرد نیاي برا
ي از رخداد اتورینیم. گودال شکل، به همان شود یمنموده  هیدرونماتنها مضمون . ستینمهم  کند یم جادیای را کنون تیموقعي رخداد

  :ی شودررسبآمد آن رخداد  شیپ لیدال نکهیای ب، شود یمی نموده اصلآمده در دل رخداد  شیپ
 کارکرددر مثال  که گریدي ها داستانآن گنجانده شده است و در  انۀیمو بودلف در  نیافشداستان  کهي ریحص بوبکرواقعۀ 

شدة آن باشد و در  کوچک ریتصو کهیی گوی قرار گرفته است، داستانی، درون سطح برون رداستانیزی آمده است، هر سطح حیتوض
  .ی داردپی شدن بزرگمهر را در زندان تیحکا که افکندي نظری زوزنحبس بوسهل  تیحکابه  توان یم، گریدی مثال

ي برون راودر پوستۀ نخست متن، . اند نهادهی نام داستاني برون راوآن را  کهفراتر از حد داستان قرار دارد  کهي هست راوی نوع
ی در مرتبۀ سوم و انیراوهستند  زینی وجود دارد و داستاندرون ي راودر مرتبۀ دوم، . متن تگریروا نیاولی همان عنی وجود دارد؛ یداستان

در  ها آنی عرضهم  انگریبسطح دوم،  انیراوتعدد  کهاست  ذکر انیشا. رهیغو  3یداستان ریز -ریزی و رداستانیزی در سطح عنچهارم، ی
  .داستان است تیروا ندیفرا

ی است داستاني، برون راو، مینیب ینم، نهیمعای را در داستان، به هقیبحضور  کهی مواقع، ها داستاني از اریبسی، در هقیب خیتارمثالً در 
ي، گریدي راواز قول  کهی است و آنگاه داستاني، درون راو، دیجو یم مشارکتی نوعخود در داستان حضور دارد و به  کهی مواقعو 

، در دیگو یمي گریدخود را از زبان  تیحکای، رداستانیزي راوی آن وقتو  میدار کاری سر و رداستانیزي راو، با سدینو یممتن را باز 
  .میهست تیرواسطح سوم 

                                                        
2. Thematic Function. 

3. Mise en abyme. 

1. Hypo- hypodiegetic. 
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ی داستاني برون راو کهی است هقیبنخست،  ۀیال، میآوردر نظر  ازیپي ها هیالو بودلف را مانند  نیافشبه عنوان نمونه، اگر داستان 
. ی استداستان ریز -ریزي راو کهی دؤاد ابسوم، احمد بن ي راوی و داستان ریزي راو کهبن شهاب است  لیاسماعدوم،  ۀیالاست؛ 

  : میکن یم، اشاره وار فهرست، الًیذشواهد،  گریدي از مختصرنمونه را به ) 213 -221: 1350ی، هقیب. نک(
  .تیروای در سطح دوم داستاني درون راو: عبدالرحمن قوال/ تیروای در سطح نخست داستاني برون راو: یهقیب: رمحمدیاماحوال 

بت،  شیدرم میتسلبت، تصرف حصار،  شیدرمداور، سازش با  نیزمي در وی، احوال کودکي احوال مسعود در زمان ها داستان 
ي و روابط رو بخشش شعرا، وضع مسعود در سفر  دیبوسع، قصۀ مونیمی عل مانک، قصۀ ریش شکارمسعود در  ریام، شخانهیخقصۀ 

: عبدالغفار جوان/ ی سطح دومداستاني درون راو: ریپعبدالغفار / ی سطح نخستداستانرون ي براو: یهقیب: مسعود با منوچهر قابوس
  . ی سطح دومداستاني درون راو

: ی جوانهقیب/ ی سطح دومداستاني درون راو: مشکانبونصر / ی سطح نخستداستاني برون راو، ریپی هقیب: يریحص بوبکرواقعۀ 
  . ی سطح دومداستاني درون راو

ي راو: مشکانبونصر / ی سطح دومداستاني درون راو: ضیرای عل/ ی سطح نخستداستاني برون راو: ریپی هقیب: کحسنداستان 
ي راو: نصر خلف/ ی سطح دومداستاني درون راو: ی جوانهقیب/ ی سطح سومداستاني درون راو: عبدوس/ ی سطح دومداستاندرون 
  .ی سطح دومداستاني درون راو: یحربلبوالحسن / ی سطح دومداستانرون ي دراو: عبدالرزاق دیعمخواجه / ی سطح دومداستاندرون 

: ی جوانهقیب/ ی سطح دومداستاني درون راو: یپارسبوعبداهللا / ی سطح نخستداستاني برون راو: یهقیب: يغازو  ارقیارداستان 
ی سطح داستاني درون راو: يمندیمن خواجه احمد حس/ ی سطح دومداستاني درون راو: مشکانبونصر / ی سطح دومداستاني درون راو
  .سوم

  .ی سطح دومداستاني درون راو: ی جوانهقیب/ ی سطح نخستداستاني برون راو: ریپی هقیب: لیس ذکر
: مشکانبونصر / ی نخستداستاني برون راو: یهقیب: بوسهل در باب آلتونتاش و قائد ملنجوق و فروگرفت بوسهل سۀیدسداستان 

خواجه / ی سطح چهارمداستاني درون راو: یحاتمبوعبداهللا / ی سطح سومداستاني درون راو: احیس/ دوم ی سطحداستاني درون راو
  .ی سطح دومداستاني درون راو: احمد عبدالصمد

لی سطح دوم و قسوا داستاني درون راو: ی جوانهقیب/ ی سطح نخستداستاني برون راو: ریپی هقیب: وسفی ریامداستان  ی هذاع .  
  
  يریگ جهینت 

متن از . ی در متن نمودداستانساختار  کبه وجود ی حکم توان یمی آورده شد، هقیب خیتار تیروای بررسبا توجه به تمام آنچه در 
اتفاق  انهیمگاه در  کهیی ها درنگو  تیروادر  سکون، بر خالف هیاولحالت تعادل  کبر آغاز از ی ریداو منسجم،  وستهیپي ساختار

، عناصر ها تیشخص. کند یمي رویپ اندكی تفاوتی، فرود به درآمد، با عبارتو به  هیثانوي حالت تعادل سوبه  تیعوض رییتغ، و افتد یم
در  ناًیقی کهیی ها قضاوتي برابه مخاطب  اریمعاحوال خود و به دست دادن  فیتعر، ضمن کردارگفتار و  قیطراز  کهي هستند ا ژهیو

به آن اشاره شد، متن مورد  زیندر آغاز  که طور همان. کنند یمي رهبرمدار داستان را  يها کنش، حوادث و دهد یمذهن خود صورت 
زمان و  وستۀیپي ها حلقهدر  کهی برخوردار است خیتاری تیروای در دامنۀ داستان تیواقعاز  کهی است شینما -ییروامتن  کنظر ی
بر . بخشد یمي استوارو  استحکامبدان  کهو معلول از آغاز تا انتها ی بر دوران علت مبنی، وقوعي گراند، با شود یمداده  شینما مکان

  .دیگردی، از نوع داستان، ادب کامالًنوع  کمتن قائل به ی نیادر مورد  توان یماساس،  نیا
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published by Methuen, London and New York. 
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300  

 در روایت غنایی داستان بیژن و منیژه زبان حال موسیقی
  1مرتضی عباسی

  2اسحاق طغیانی اسفرجانی

  چکیده

وان آن را در طیف جاذبۀ پیوند لفظ و لحن، در روایت فردوسی این نوشتار برآنست تا با توجه به مفهوم عام و خاص زبان حال، ال
بر این اساس، با توسیع افق دید ادبیات . از داستان بیژن و منیژه، مورد بررسی قرار دهد و میزان انگیزش و اثرگذاري این حال را بنماید

که  -فته در لطایف نهانی و آنی این اثر سترگغنایی و در نظر آوردن وجوه غنایی موجود در شاهنامه و حال سیال طرب و تغنیِ نه
ادبیات را براي در بر گرفتن همۀ آنچه ) غنایی(توان دایرة شمول بخش مزبورِ  می -ها آمده است هاي پهلوانی آن در چشم بیشتر سویه

تر کرد و در  نه دارد، گستردهاي کمال زیبایی شناسا که نه عاشقانۀ صرف، اما ادیبانه و از مقولۀ یک اثر ادبیست و راه به سوي گونه
در واقع، آنچه در این مجمل مورد بحث قرار گرفته، نوع حس و . سنگالخ تیر و تیغ و سنان و سرنیزه، رد اغانی و الحان را نیز پی جست

ر روایی فردوسی، عارض حال مخاطب و دستگی -حالیست که از مطاوي درآمیختگی وزن عروضی و ایقاعی موجود در منظر غنایی
  .توان معنی خاصی را نه با لفظ که با لحن، انتقال داد شود؛ اینکه چگونه گاه می روح او می

  

 

  .شاهنامه، موسیقی، زبان حال، ادبیات غنایی، روایت: هاکلید واژه

                                                        
 دانشجوي دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان  - ١

 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان - ٢
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  مقدمه

ر گرفته است، کار آسانی گون، پهنۀ مداقۀ اهل ادب قرا اي، سخن گفتن از شاهنامۀ فردوسی را که بارها و از زوایاي گونه بی بارنامه
. ها دست انداخت و نهایتاً، دقایق از نظر پنهان مانده را آشکار کرد ها، بتوان بر ناگفته شاید با صرف همت بسیار و فراگیري گفته. نیست

ر نیز که نگارنده در آن دست و پایی می ها  ن که همراهی آنزند، پایابی است حاصل ترکیب چند دیدگاه، یا به بیان بهتر، چند ف این شَم
شود؛ شامل هر آنچه که ربع مسکون عاطفۀ آدمی از آن سرشار است؛ این فنون  هاي ادبی، منجر به یک انگیزش می در همۀ گونه

اند؛ از  اي دیرینه دارند و همزاد و همراه، در بستر زبان حال بالیده شعر، موسیقی، تغنی و روایت که در فرهنگ ما پیشینه: عبارتند از
ها، اسناد تاریخ و آنچه از آثار  توان با تفحص در کتیبه هاي هر کدام را می اري کهن برخاسته و صبغۀ باستانی دارند و مصادیق و ریشهدی

اي  در این میان، فرایند اثرگذاري آهنگ و لحن در روایت ادبیات منظوم، مجموعه. پیش از اسالم و پس از آن بر جاي است، دریافت
و رنگ معنی و مضمون در آن، غالباً از گونۀ خیال و برخاسته از خاطر سیال » زبان حال موسیقی در شعرِ فارسی«شۀ است متبادر اندی

هاي عاشقانۀ  این صبغه از پیام رسانی، به ویژه، در داستان. کوشد تا به احسن وجهی، رسالت ابالغ را به انجام برساند ناظم است که می
گیرد تا در  هاي تغنی را به کار می ها و مایه خورد؛ آنجا که همۀ پایه داستان بیژن و منیژه، به چشم میتر،  شاهنامۀ حکیم طوس و ویژه

  . قالب وزنی حماسی و شورانگیز، خدنگ معنی را بر خود هدف بنشاند

رسی آن برانگیخت، هدف از زبان حال موسیقی در روایت غنایی شاهنامه از داستان بیژن و منیژه، که نویسندگان را به طرح و بر 
اي موزون و منظم از الفاظ در ذکر مناسبات دلدادگیِ داستان مزبور  مجموعه) هارمونی(درك غایت نهانی هم سازي و هم آوازي 

براي حصولِ شناخت از این مقدمات، واجب است تا به اختصار، مختصات . است؛ بدون در نظر گرفتنِ مبنی و روابط ریاضی و فنی آن
  . ل و زبان حال، موسیقی، روایت، شعر و معنی تغنی را، با مقابلۀ زبان، به دست دهیمهر یک از حا

  

  متن

ما آمار منظمی در این . نوازي؟ سؤالی مشکل از او شده است چرا موسیقی می: اي سؤال شود اگر از نوازنده«. حال و زبان حال. 1
گان و استادان موسیقی ایران، به روشنی بر ما معلوم شد که انگیزه در تمام ایم، اما پس از معاشرت بسیار صمیمانه با نوازند باب نگرفته

انگیزد و آدمی آن را  دارند که موسیقی بر می آنان زیبایی و شوري را دوست می. فرهیختگان اهل موسیقی، کم و بیش، یکسان است
یابد؛ در  تر، در آن شعفی معنوي می فرد حساس برد و یک یک فرد عادي از موسیقی لذت می. کند همچون یک نیاز اولیه احساس می

توان مراحل روح را دید که چگونه به خود معرفت  میان این دو مرحله، موسیقی همچون حرکت صعودي روح است و از طریق آن می
ی در مقاالت خود از دانان ایرانسالیان سال است که نوازندگان و موسیقی). 37: 1383دورینگ، . (»رسد می»حال«: یابد و به مرحلۀ می

شنوند و چه آنگاه که خود خالق اثري  گویند، چه هنگامی که نواي دلنشینی را می سخن می "حال"احساس و مفهومی موسوم به 
ها فعال شده و وجد و شوري درونی  هاي درونی آن این حال، نشان از وجد و اشتیاقی از وصف گذشته دارد؛ اینکه ادراك. شوند می

گونه نیست که با ساز و  البته همیشه این. نوازند خوانند و می چنانکه گویی از خود بیخود شده و با حالتی از سرمستی میکنند؛  حس می
جوشد و به وسیلۀ آن به سوي ساز و آواز و شعر و تصنیف  بسیاري مواقع، این حال، از درون هنرمند می. آواز در این حال فرو روند

این حال، همان آنِ درونی و متعلق به زمانی خاص است که صرفاً به موسیقی هم . آورد به وجود می -اههغالباً بد -رود و اثري را می
هر کار و فعالیتی که داراي توجه . تر است شود و در همۀ هنرها گزارش شده است و البته در سرشت و طبیعت شرقیان، عمیق مربوط نمی

روانی است  -اي زیستی از این منظر، حال، فرآیندي خُلقی و انگیزه. آن متجلی است و شور روحی و بر پایۀ خَلق و بدع باشد، حال در
خصوصیت . آورد هاي درونی پدید می که آمادگی خاصی براي دریافت و بازنمایی شهودي از طریق تبدیل احساسات و ادراك
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هاي شهودي و ارادة ابداع  و دریافت الهام ظاهري حال، سرزندگی و سر حالیِ همراه با وجد و خوش بینی و خاصیت باطنی آن، درك
این حال، هر چه در درون است؛ از شعر و موسیقی تا . آورد است که نیرویی پویا و مطبوع براي کشف خود و ناخودآگاه به وجود می

ی و حزن و تألم حالت انگیزشی مطبوع و التذاذ روانی که در دو قطب سرخوشی و سر حال. کند حاالت رؤیا و صور خیال را سیال می
هاي ذهنی و  تواند آبشخور بداهه شود و می اي فعال تحریک می درونی در نوسان است و در هر دو صورت، صور خیال به گونه

هاي بکر باشد، منوط بر اینکه هنرمند از خالقیت و مهارت کافی هنري برخوردار باشد و بتواند از جریان روحی و تمرکز درونی  ادراك
و  "آن"کند که شخص در  هاي ایرانی، از وضعیتی حکایت می نامه تعریف حال در واژه. ممارست ذهنی بهره گیرد براي مهارت و

درك می "اکنون" از سوي عالم باال ) واردي(رسد؛ همان ذوقی که در عرفان، آن را حالتی  به واسطۀ توجه و شوري درونی به ذوقی م
  :دانند بر دل سالک می

  دمی پـیـدا و دیـگر دم نهان استرق جهان است            بگفت احوال ما ب...

  گهی بـر پشت پـاي خـود نبینـیمگـهـی بـر طـارم اعـلی نـشینـیـم             

  ...سرِ دست از دو عالم بر فشانـدياگـر درویـش در حـالـی بمـانـدي          

  )57: 1383سعدي، کلیات، (

واضح و شاید کمتر  -البته به زعم خودشان -ي فارسی زبانان تعبیري آشناست و معنی آن نیزاما زبان حال چیست؟ زبان حال برا
مراد از آن چیست؟ شاید : اي درنگ کند و از خود بپرسد که گیرد لحظه در مواجهه قرار می "زبان حال"کسی باشد که وقتی با ترکیب 

مثالً صاحب برهان و غیاث اللغات اصالً بدان متعرض همین سهولت صوري موجب اغماض فرهنگ نویسان شده است؛ چنانکه 
به زبان حال اشارة مختصري شده  "زبان"در فرهنگ معین نیز مدخل مستقلی به آن اختصاص داده نشده، اما در ضمن مدخل . اند نشده

شده که با تعریف معین فرق  در لغتنامۀ دهخدا مدخلی جداگانه به زبان حال اختصاص یافته است و تعریفی از آن. که بسیار نارساست
ابهام موجود در معنی زبان حال، ناشی از تعدد معانی لفظ حال است که پیشتر بدان، . دارد؛ اگرچه آن نیز کامل و وافی به مقصود نیست

اي  ال را اندیشهبرخی لفظ حال را به معنی وضع یا حالت درونی یا کیفیت نفسانی انسان در نظر گرفته و زبان ح. به ایجاز، اشاره کردیم
بر این اساس، زبان حال، . تعریف معین در فرهنگ فارسی نیز بر بناي همین پنداشت است. اند اظهار نشده از این وضع درونی انگاشته

از اینجاست که چرا معین و برخی دیگر زبان دل و زبان . آورد اندیشه، خواست و یا حالتی است که انسان در دل دارد، اما در لفظ نمی
تري براي زبان حال در نظر  اند معنی عمیق و دگرگونه اي هم که اندك مایه ذوق عرفانی داشته عده. اند حال را هم معنی دانسته

شود و پایداري  از نظر ایشان، حال به معنی کیفیت و حالتی است که از جانب خداوند بر دل ارباب احوال و مواجید نازل می. اند گرفته
اند و  "الوقت ابن"از این منظر، زبان حال، ویژة اهل سلوك و کسانی است که اصطالحاً . الف مقام که پایدار استچندانی ندارد، بر خ

ر زبان حالشان سخنی اسرار آمیز است که فقط با گوش سرّ شنیده می اي که،  حقیقت این است که دو برداشت مزبور با معنی. شود نه س
شده، سازگار نیست؛ چه زبان حال، گذشته از عموم و خصوص افراد بشر، به همه چیز،  اراده میکم از آن تا قرن هفت، از زبان حال 

تعلق داشته است و براي شنیدن آن هم نیازي به ... اعم از حیوان و نبات، افالك و مجردات، عناصر اربعه، اعضاء و جوارح، اشیاء و
دشواري موجود در درك درست . شنوند و سخن یکدیگر را میگویند  خود، همۀ موجودات با یکدیگر سخن می. گوش دل نیست

باید گفت که حال، نه به معنی حالت و وضع . برطرف کرد "حال"تر از لفظ  توان با به دست دادن تعریفی دقیق معنی زبان حال را می
، به هر حال ...نبات و جماد و درونی شخص است و نه واردي غیبی، بلکه به معنی صفت است و هر چیزي هم، اعم از انسان و حیوان،

تعریفی که . داراي صفت یا صفاتی است؛ گاهی ذاتی و گاهی عارضی؛ گاه نمود بیرونی دارد و در عیان است و گاه درونی و در نهان
ي از آورد که لسان الحال چیز صاحب این لغتنامۀ عربی چنین می. شده ناظر به همین معنی است "لسان الحال"در اقرب الموارد از 
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توان به حال آن شیء  کند و این خود، گویی قائم مقام کالم است که با آن می ظواهر امر است که بر حالت یا کیفیت شیء داللت می
اند؛ چنانکه در مثلی  دربارة زبان حال، به معنیِ مقصود و مورد نظر، از قدیم اوصافی بر شمرده. پی برد، بی نیازي که به سخن گفتن افتد

 "أفصح"یا  "أصدق"یا  "أنطق"، "أبین"برخی دیگر به جاي ). 137: 1284میدانی، . (»لسان الحال أبین من لسان المقال«: آمده است
نقل ) 523ص (در این بیت عربی که هجویري در کشف المحجوب ). 297: 1383و ملطیوي،  169: 1371راغب اصفهانی، . (اند گفته

  :انسته شدهکرده است، زبان حال افصح از زبان قال د

م سانی                    لسانُ الحالِ أفصحک ترجمانین لنْ سؤالتی ع مو ص  

از اینها گذشته، زبان حال به معنی دیگري نیز به کار رفته و آن شرح و بیانی است که شخصی ممکن است از حاالت یا صفات 
هر  -بیان، در واقع، به عبارت درآوردن حال یا کیفیت آن موجودآن شرح و . موجودي بکند، بدون اینکه مدعی کشف و کرامات باشد

است،   مثالً در مواردي که شخصی خود چیزي نگفته، اما نویسنده یا شاعري از حال او حکایت و ابیاتی نقل کرده. است -چه که باشد
است که ظاهراً نخستین شاعر زبان فارسی  مثال دیگر آن، رباعی مشهور ذیل، منسوب به خیام. گوید که وي به زبان حال چنین گفت می

  :را در شعر خود به کار برده "زبان حال"است که تعبیر 

  تـازه گلـی همـی لگـد زد بسیار  دي کـوزه گري بـدیـدم انـدر بازاربـر
  

  »ام مرا نیکو دار من همچو تو بوده«  :  گفت وآن گل به زبان حال با او می
  )56: خیام(

شاعر در رباعی خود کرده و سخن خود را از زبان حال موجودي بی جان بیان کرده، هنرنمایی شاعرانه و  در واقع، کاري که
است و این نوع شگرد در ادبیات جهان، از جمله ادبیات فارسی، بسیار رایج بوده و نویسندگان و ) Literary device(شگردي ادبی 

  .اند خلق کرده گون هاي ادبی گونه شاعران با استفاده از آن، گونه

در کتاب . اند اصحاب فن، در تعریف فن موسیقی، اگر چه به صور گوناگون، معنی واحدي را به طارم نظر نشانده. موسیقی. 2
معرفت احوال الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود و این صناعت به سه قسم «نفایس الفنون آمده است که موسیقی، 

ري، که عبارت است از حصول معانی این علم از موضوع و مبادي و مایل؛ دویم، صناعت اداء الحان به تصویب انسانی یا اول، نظ: است
م، صناعت تألیف الحان و این هر دو قسم را عملی خوانند و موضوع موسیقی نظري الحان است و هرچه مربوط به الحان  با آالت؛ سی

الحان بدان اکمل شود و مبادي او بعضی از علوم متعارفه بود و بعضی طبیعی و بعضی هندسی و  شود از آنچه تألیف بدان موقوف بود و
  ).73: 3، ج1342آملی، . (»بعضی از عدد و این علم را فیثاغورسِ حکیم بیرون آورد

شیخ ابونصر  که موسیقی، لفظی است یونانی و معناي آن الحان است و...«مراغی هم فراخور دانش عصر خویش دعوي آن دارد 
لفظ الموسیقی معناه األلحان و اسم اللحن قد یقع علی جماعه نغم مختلفه رتبت ترتیباً محدوداً و قدیقع ایضاً علی جماعه : فارابی گفته

معانی و در نغم الفت تألیفاً محدوداً و قرنت بها الحروف التی ترکب منها األلفاظ الداله المنظومه علی مجري العاده فی الدالله بها علی ال
شوند و اما آن تعریفی که صاحبِ شرفیه کرده و گفته که؛ و اللحن یرسم بأنه مجموع نغم مختلفه  این تعریف، متنافرات داخل می

  ).7 -8: 1366مراغی، . (»محدوداً رتبت ترتیباً مالئماً محدوداً، تخصیص کـرده است لحن را به جماعت نغمات مالئمه

بدانکه موسیقی، لفظی است یونانی و معناي آن الحانست و «: ز همین تعریف، با اندکی تغییر چنین آمدهدر کتاب مقاصداأللحان نی
الحده و الثقل که مرتب باشد به ترتیب عالئم مقرون به الفاظ منظومه داله بر معانی که  لحن، عبارت است از مجموع نغمات مختلفه
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و قول فارابی که ذکر آن از چلۀ کمان بیان ) 8: 1344مراغی، (» ه آنرا ایقاع گویندمحرك نفس باشد تحریکاً ملذاً در ازمنۀ موزونه ک
موسیقی، صناعتی است ...«اي خالی نیست که  گفتۀ مصحح سه رسالۀ فارسی در موسیقی، در این باب، البته از فایده. مراغی گذشت

جع نهادند تا به روزگاري که شعر  ل این علم از سخنو اص.... مرکّب از جسمانی و روحانی، و تألیف غناء و الحان از وي است سهاي م
ع به اصل موسیقی کردند و بر آن غناء کردند و بناي الف پس وزن. گفتن بسیار شد هاي ضرب و نقرت و ایقاع بر آن  هاي شعر مقطّ

اي از خط سیر و موضوع کار نگارندگان  مود نمونهاز آنجا که هدف از ارائۀ این مقاله، ن). 47: تا رسالۀ چهارم اخوان الصفا، بی. (»نهادند
  . گذاریم باشد، بیان اجزاء مفصلۀ راجع به موسیقی را به وقتی دیگر باز می می

. ترین ابعاد قابل بررسی در ساختار داستان است که امروزه بسیار مورد توجه ساختارشناسان قرار گرفته روایت، یکی از گسترده. 3
با یک تعبیر منطقی، روایت در حکم عموم و خصوص من وجه و یک مرتبه . استان و شالودة اصلی آن استروایت، رکن ثابت هر د

. تر از خود داستان است؛ به بیان بهتر، روایت، نایب داستان است تا مخاطب با توسل بدان، پیوند منظور را با متن بر قرار کند پایین
دهد، روایت  کند و ارائه می گانه درك می بیند یا با یکی از حواس پنج خود می ترین تصویري که هر کسی از آنچه در اطراف عینی

است؛ خواه با بن مایه یا پشتوانۀ علمی باشد و بر موازین علوم عقلی منطبق شود و خواه با علوم انسانی و مسائل وجدانی؛ از قبیل 
توان از گونۀ روایت دانست، حتی اگر  کل ارائۀ هر درکی را میترین ش در این مقام، ساده. هاي درونی، سر و کار داشته باشد دریافت

فاقد زبان و یا آوا و اصوات باشد و در بستر زبان تسري نیافته باشد؛ چه زبان، خود، جزئی از یک فرایند روائیست و زیرمجموعۀ آن 
به ) 89: 1983کنان، . نک( "روایت -متن -داستان"، "کالم -داستان"امروزه شاهد آنیم که به جاي . گیرد و از مقولۀ ابزار است قرار می
دهد، اما به نظر، گفتۀ کنان، اوفی به  ارائه می "متن -داستان -فابیوال"تري؛ یعنی  آن را در قالب متکلفانه) Ball(رود و بال  کار می

  .مقصود است

، در کتاب داستان )Chattman(به نقل از چتمن ) Shlomith Rimmon Kenan) (1983: 86(خانم شلومیت ریمون کنان 
  :روایت، الگوي نشانه شناختی ارتباط را به صورت نمودار ذیل ارائه کرده است

 خوانندة واقعی  ←خوانندة مستتر  ←) روایت شنو( ←) راوي(←مؤلف مستتر   ←مؤلف واقعی  

را بیرون از حوزة ارتباط ) مؤلف واقعی و خوانندة واقعی(او در تفصیل نمودار مزبور، از میان شش نقش آفرین، دو نقش آفرین 
اذعان ) 1979) (Peri(و پري ) 1974) (Iser(، آیزر )1961) (Booth(کنان در همان کتاب، به نقل از بوت . روایی قرار داده است

مؤلف . اي از آن دو نقش آفرین در متن هستند دانند، جلوه کند، کنشگران جایگزین یا بدل که آنان را مؤلف و خوانندة مستتر می می
توان گفت که مؤلف  در این موضع، می. مستتر، در دیدگاه بوت، موجودیست از لون انسان و اغلب در قالب چهرة دوم مؤلف واقعی

نظران، در رابطۀ مؤلف مستتر با مؤلف واقعی،  کند، از دید صاحب آن گونه که کنان نقل می. ل متن استمستتر، همان ذهنیت قاهر بر ک
واقعی، بهرة هوشی و معاییر ) زنان و مردان(هاي روانشناختی زیادي وجود دارد و نیز اینکه مؤلفان مستتر، نسبت به مؤلفان  پیچیدگی

  . ضرورت چندانی نداردتري دارند، اما تفکیک این دو  اخالقی متعالی

بناي نظریۀ نویسندگان، از یک سو بر مختصات موسیقی و از دگر سو بر ملزومات شعر قرار گرفته است و در این میان، . شعر. 4
فرایند درك و دریافت معنی، به قوة خیال مقدور است؛ خیالی که از بدو ابداع شعر در نهاد و چهارچوب آن نهاده شده و بر همین 

  .ست شناخت موسیقیِ ذاتی شعراساس ا

اي دریابد و این دریافت،  از این رو مخاطب شعر، لزوماً باید درکی در حد و اندازة شاعر داشته باشد تا مقصود مراد او را تا اندازه
اما . ه نهفته استاي نیات و مقاصد نیمۀ نهان گویند گاه به حد کمال نخواهد بود؛ چه همواره در کالم مخیل و مشعور، شمه البته هیچ
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، به ...ها و ها، مصوت شعر، اداي کلمات در قالبی خاص با آهنگ و توازنی مشخص و توالی منسجم است؛ استفاده از الفاظ، واج
تر، متجلی سازد و این شعر، گذشته از  اي که بر خیال پردة نظم کشد و تصاویر موجود در خاطر و مشاعرِ گوینده را، هرچه خیالی گونه
ضیِ خود موسیق رَ اي که درك آن منوط به شناخت زبان معنایی شعر  مند است؛ موسیقی ، از موسیقی ذاتی نیز بهره...)وزن و قافیه و(یِ ع

دهد، زبان است؛ از این رو، موسیقی و زبان، دو گوهر یک صدفند و هستۀ  اي که این پدیده در آن روي می است؛ در واقع، عرصه
پس . شود، صداست نماید و در فرم زبان بیان می نیز مایۀ اصلی آنچه به شکل گویش رخ می. و، صداستاصلی و اولیۀ هر یک از آند

موسیقیِ درونی کلمات در زبان فارسی، چه در شعر و چه در نثر، بیانگر . در زبان، موسیقی وجود دارد؛ صداي هنجارگون قانونمند
انسان اگر موسیقی .... کند؛ تأیید، تنبیه، شماتت و معانی مختلفی را القاء میهمین کلمۀ بله، در حاالت مختلف، ...«. معنی کلمه است

توان معنی را با موسیقیِ کلمه یا جا به جا کردن نتها و تأکید روي  در آواز هم می. شود یک کلمه را عوض کند معناي آن دگرگون می
. »ایم، فرق دارد شکسته] ي را[  لایم با ابرو به ما متاب که ما، د هاي هر کلمه عوض کرد؛ قطعاً، ابرو به ما متاب که ما دلشکسته سیالب

بر این بنا، با توجه به مطالب فوق، لزوم درك زبان حال موسیقی در شعر، به ویژه شعر غنایی، آشکار ). 126: 1383حبیبی نژاد، (
د و حال دیگر، از آهنگ و بسامد موزون آی بر می) موسیقی عرضی(گردد؛ یک حال، از فهم مدلول لفظ، با فرض قصد گوینده  می
با کمی مطالعه در موسیقی آوازي ردیف مشاهده ...«. و همین معنی مورد نظر است) موسیقی ذاتی یا جوهري(ها؛ زاییدة خیال  واژه
که به  -سیقیبه ویژه دربارة تلفیق شعر و مو -گردد که موسیقی آوازي ردیف، تمام نکات مثبت دربارة تلفیق شعر و موسیقی را می

پذیرد و رعایت تمام نکات فنی و هنري شعر را؛ از درست ادا کردن کلمات و  وسیلۀ برخی از استادان ساز و آواز بیان شده است می
داند، اما  احساس و مفهوم واقعی شعر گرفته تا بیان حقیقی و زیبایی شعر به وسیلۀ موسیقی، از وظایف حتّمی و ضروري خود می

یجاد هرگونه دگرگونی؛ اعم از حذف یا اضافه در کالم، بدون انجام مـطالعه و بینش کافی و درك موسیقی شعر، دانیم که ا می
  ).63: 1368کیانی، . (»خطرات فراوانی در مسیر موسیقی ردیف پدید خواهد آورد

شعري با معناي مناسب با محتواي  هاي مناسب از انتخاب بیت. 1: آوایی شعر و موسیقیِ ردیف عبارتند از ها در هم ترین پایه مهم
. 4. تأکید کالم شعر در موسیقی، بر پایۀ تکرار و یا تداوم هجائی. 3. هاي شعري بر اساس معنیِ حقیقی شعر مکث یا درنگ. 2. موسیقی

هنگ کلمات همسانی روند موسیقی آوازي ردیف با آ. 5. اداي حالت ندا، پرسش، نهی و نفی در شعر، با به کارگیري تکیه در آهنگ
ت هجاهاي کالم؛ براي نمونه، در آخرین کالم هر نیم. 6. شعر از نظر زیر و بمی هجا بیت، هجایی  همگامی وزن آهنگ بر اساس کمی

بیت، براي احساس روانی و آزادي بیشتر وزن نیز موسیقی ردیف،  یابد و چنین، در انتهاي هر نیم مناسب در انحناي آهنگ، تداوم می
اصوالً یک جلوة موسیقی سنتی ایران که همان پیوند دهندة موسیقی ). 73: همان. نک. (یابد یلۀ ادوات تحریر گسترش میهمچنان به وس

آنچه از وزن، قافیه و هر چه که در علم عروض و قافیه به شعر راجع است، معلوم نظر و . گردد، شعر است و سنت در ایران قلمداد می
ها در اینجا ضرورتی ندارد، جز آنکه هر جا براي تنویرِ مقصود نیاز افتد،  باشد؛ بنا بر این ذکر آن راي ارباب فضل و اصحاب خرد می

ها غیر قابل فهم  ها وابسته هستند نادیده بگیریم، اوزان گوشه اگر ساخت عروضی ابیاتی را که به اوزان گوشه«. بریم بدان دست می
کند که شامل تعداد مشخص و  تحت قوانین عروضی دقیقی عمل می -رب و تركبه شیوة شعر ع -دانیم که شعر فارسی می. شود می

هاي  از جهت نظري، تمام این وزن. کند شود که حدود شصت وزن عروضی مختلف را مشخص می منظم و هجاهاي بلند و کوتاه می
دورینگ، . (»شود ردیف یافت می ها بیش از بقیه در تواند با یک شکل موسیقی منطبق شود، اما در عمل، برخی از آن عروضی می

رابطۀ میان وزن موسیقی و وزن عروضی، ویژگی موسیقی علمی است، اما این رابطه میان وزن عروضی و موسیقی محلی ). 208: 1383
  . اي برخوردار نیست؛ شاید از آن رو که شعر قدیم فارسی، هجایی بوده است وجه چندانی ندارد و از قاعده

لغت عرب، معنی غالب آن، آواز خواندن و سرود گفتن، عشق ورزیدن با زن و به ضم نخست، شعر خواندن به در . غنا و تغنی. 5
این همان معادل دقیق واژة . ، همراه با موسیقی)شعر(همراه کف زدن است و در اصطالح کلی، سخنی است برآمده از سر احساس 
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"لیریک" )Lyric (یونانی است) .اي دارد و از آنجا که  شعر غنایی، مانند شعر پندآموز، دامنۀ بسیار گسترده« ).127: 1387شمیسا، . نک
در فارسی، قالب اصلی شعر غنایی، غزل است؛ . ترین نوع شعر در جهان است بیان کنندة احساس و عاطفه و شور و عشق است، محبوب

. نیز، نک). (87: 1378موحد، . (»فقی از شعر غنایی داریمهاي مو هاي دیگر، از رباعی و قطعه تا مثنوي و قصیده، نمونه اگرچه در قالب
  ).316: 1382داد، 

با این توضیحات مختصر که مترجی است تا هدف و بناي این پژوهش را در نوعِ کاري که به دست گرفته، مشخص کند، به اصل 
  . پردازیم مطلب می

ها از تخیل است و همین میزان برخورداري،  یزان برخورداري آنگون، م هاي بود و نبود سویۀ ادبی در متون گونه مایه یکی از بن
با این توضیح، مجرد آنچه را . گیرد شود در بر می ها به بوم و بر ادبیت است و این امتیاز، همۀ آنچه را که ادیبانه تلقی می بیانگر تعلق آن

  .توان از گونۀ ادبی دانست که تقریر عقل و عادت است نمی

» شماري است هاي بی ر عبارت است از زبان، موسیقی و تصویر و هر یک از این عناصر داراي اجزاء و شاخهعناصر اصلی شع«
هاي او،  که در ارائۀ بحث زبان حال موسیقی، شعر فارسی و بویژه شاهنامۀ فردوسی و غنائیه) صفحۀ پنج مقدمه: 1381شفیعی کدکنی، (

زبان با ساختار صرفی و نحوي، موسیقی به لفظ و معنی، اعم از . داراي هژمونی استعنصر مزبور برخوردار و از این حیث   از هر سه
، استفاده یا اغماض از قافیه و ردیف، نوع قافیه، تعداد هجاها، )همان(» متمرکز کردن شعر در وزن یا اوزانی خاص«ها و  ها و گوشه مقام

ما را در نمایاندن اصل ... و) آرایی واج(ساخت آشیانۀ کاربردي حروف  ها و تعمد در ثقل تکایا، پس و پیشی الفاظ، تعدد و تکثر واج
اگر شعر فارسی را متشکل از سه قسمت متمایز، یعنی قالب، بحر و وزن و آن را بسان یک پارة جغرافیایی، یعنی . رساند مقصود یاري می

ر، درست منطبق با تقسیم آوازهاي ایرانی به سه بخش قالب را والیت، بحر را شهر و وزن را خانه بدانیم، در این وجه، تعبیر مزبو
و به   اي از ارکان است که به ترتیب خاصی توالی یافته همچنان که شعر، مجموعه. خواهد افتاد "گوشه"و  "نغمه"، "دستگاه"مشخصِ 

شناسایی آن عالئم و «که  "نُت"اي از عالئم است به نامِ  شود، موسیقی، به عنوان صنعت ترکیب صداها، مجموعه نام وزن خوانده می
  ).11: 1383وزیري، . (»شود نامیده می "تئوري موسیقی"ها به عنوان  قواعد تلفیق آن

محور اصلی . شود هر یک از شعر و موسیقی داراي عالئم و قواعد مربوط به خود است که در پیوند شعر و زبان با هم چِفت می
  .آن و صدا یا صوت، در برگیرندة هر دو استشعر، زبان و موسیقیِ لفظ و صورت از تبعات 

در شاهنامه، به عنوان اثري حماسی، این تلفیقِ کلی، آشکارا، نشان . در واقع، وزن، شیوه و کیفیت ترتیب و تربیت ارکان است
  :دهندة اوج محتواي انگیختگی و انگیزش است؛ براي مثال، در این ابیات

  ویش ز خورشید روشن تر استکه ر  پـس پـردة او یـکـی دخـتـر است...
  به رخ چون بهشت و به باال چو ساج  ز سر تا بـه پـایـش بــه کردار عـاج

ـفت سیمینش مشکیـن کمند سرش گشته چون حلـقـۀ پـاي بنــد  بر آن س  
  ... ز سیـمـین بـرش رســته دو ناروان  رخـانـش چـو گلنـار و لـب نـاردان

  )116: 1، ج1380شاهنامه، (
ها، توالی  ها و واکه آمد و بسامد واج کارگیري نوع مشخص حروف، نمود معنایی، پس  و مضمون، طرز ترتیب الفاظ، به معنی
را به ذهن  "چهارگاه"گري و کشاکش، حال و هواي دستگاه  هاي کوتاه و بلند، با توجه به معنی تهویلی، بیان قدرت، قهرمانی مصوت

  .کند متبادر می
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شعر، پیوندي ناگسستنی با وزن و موسیقی دارد؛ به عبارت دیگر، به اعتقاد گروه کثیري از علماي «ست که با این وصف، مشخص ا
اند این پیوند  لذا بزرگان ادب پارسی از گذشته تا کنون کوشیده. هاست ادب، جوهرة اصلی و وجه تمایز شعر و نثر در آهنگ و وزن آن

دهند تا وزن، که حقیقت درونی شعر و موجب پیوند آن با موسیقی است،  رضایت نمی و رابطۀ مهم و جدانشدنی را استحکام بخشند و
بنا بر نظر یکی از بزرگان موسیقی ایران، ). 299: 1383مطلق و عابدینی، . (»به فراموشی سپرده شود و نقش آن را نادیده انگارند

ي براي آشکارتر کردن رابطۀ شعر و موسیقی است؛ به زبان اي قو هاي مولوي و سعدي، به دلیل تنوع در وزن و آهنگ، دست مایه غزل
این چنین است که . تواند باعث غناي موسیقی گردد تر، شعري که قالب و وزن عروضی درستی ندارد، کمال یافته نیست و نمی ساده

و بر آن پاي   یاري کردههاي بس گري پیوند شعر و موسیقی تالش بزرگان عرصۀ هنر و موسیقی، از گذشته تا به حال، براي جلوه
. نک. (کند اند و اصالً اوج موسیقی سنتی ایران آنجاست که شعر شیرین و موزون و آهنگین فارسی را چاشنی روایت خود می افشرده
: همان. (»گردد که ویژة همان زبان است مبناي ارزشی هر زبان به موسیقی درونی آن بر می«شود  هم از این روست که گفته می). همان
پس . اي دارند اي ناگسستنی بین زبان و موسیقی بر قرار است و در هر سرزمینی، موسیقی و زبان چنین رابطه در واقع، رابطه). 304
وار انقالب درونی شاعر، بر این موسیقی تکیه  هاست و در واقع، بیان حماسه هاي ارزشی زبان ما بسته به موسیقی نهفتۀ درون واژه پایه
یریم که شعر، زاییدة حال است، هم پذیرفتنی خواهد بود که درك و دریافت هنري آن هم پس از برقراري رابطۀ زبانی و اگر بپذ. دارد

از همین جاست که شعر و موسیقی با هم همزاد و هم سرنوشت . بالغی، بستگی مستقیم و محتوم با همین حال و واقع شدن در آن دارد
در شعر فارسی، بعالوه، موسیقایی بودن وزن، قافیه و ردیف و نیز خُنیاي جاري در پی و پیوند . دبالن شوند و بسا که در یکدیگر می می

تا آنجا که بار عناصر و امکانات خنیایی شعر فارسی، تفاوت چندانی با موسیقی ایرانی ندارد و هم . افزاید زبان، بر این پیوستگی می
هاي وزنی شعر را هم در  آید که تفاوت رسی نگاه کنیم، این قیاس به قدري راست میبدین گونه، اگر از سوي موسیقی ایرانی به شعر فا

شعر، خون خنیاست و خنیاي اصیل ایرانی، آوندي پر تپش است . هاي موسیقی برابر نهاد توان با تنوع الحان و گوشه یک نگاه کلی می
اغلب وقتی . گشاید و همچنان، قند پارسی در خنیا بال می بخشد؛ چنانکه هنوز که جوهرة شعر فارسی را در خود سازواري طبیعی می

) صوري(گردد که ما آن را موسیقی عرضی  آید، اذهان متوجه موسیقی عروضی و ارکان افاعیل می صحبت از موسیقی به میان می
یت شاهنامه از داستان بیژن و منیژه، کوشد تا با تکیه بر منابع و شواهد موجود در روا نامیم، اما زبان حال موسیقی، که مقالۀ حاضر می می

آنگاه که سخن لفظ و زبان است، ارتباط میان همۀ ابزار و ادوات ارائۀ مقصود، ماالیلزم و این امر، مؤید . بدان بپردازد، دیگر است
مسیر خلق  مناسبات موسیقی عروضی و موسیقی دستگاهی است و آن گونه که مورد تحقیق قرار گرفته، میان این عرض و جوهر در

بنا بر این، وجه همت این گفتار، بررسی روابط همۀ عوامل دخیل در ایجاد یک . اي دو جانبه بر قرار است مخیل معانی و مفاهیم، رابطه
  . حال است

این  سخن ملقب به(اما منظور از شعر چیست؟ یا به عبارت بهتر، تجلّیگاه این پیوستگی در کدام بستر موزون است؟ آیا از هر شعري 
در این باره، ما شعر را به همان دو قسم . ها و الحان موسیقایی تحلیلی به دست داد؟ توسعاً چنین نیست توان بر مبناي ایقاع می) عنوان

ی اند، اما گفتن اگرچه امروزه استادان فن آواز و نواز، میان موسیقی و شعرِ نو پیوند بر قرار کرده. کنیم معروف کهنه و نو دسته بندي می
است که عمدة عقیلۀ ابالغ در تلفیق موسیقی و شعر نو بر عهدة رکن نخست است که چون تفصیل و بسط آن از حوصلۀ این اندك 

دربارة شعر مقید به وزن و ریتم و توالی و مالزمات موسیقایی و عروض و قافیۀ قدیم، امر، . پردازیم مجال خارج است، بدان نمی
. توان به وجود توازي تعاملی غیر قابل انکار، میان موسیقی دستگاهی و شعر پی برد فراز و فرودهایی میگونه نیست و با اغماض از  این

کوشد، مفهوم و معنایی است که با توجه به گزینش واژگان و حتی  منظور از این تناسب و پیوند که پژوهش حاضر در کشف آن می
به ذهن مخاطب ) هر یک از هفت دستگاه(بیان، در یک دستگاه موسیقی ها و نهایتاً قدرت  حروف و اصوات و کیفیت انتظام آن

  .شود صاحب ذوق القاء می
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گفتنی است که شعر حقیقی، یک تجربۀ شاعرانه است که حالت یک دستگاه را دارد؛ یعنی هر جزء آن باید پیوندي ارگانیک با 
اند،  هایی که در یک دسته گل کنار یکدیگر قرار گرفته صورت گل عناصر شعر با یکدیگر مربوطند، اما نه به«. بقیۀ اجزاء داشته باشد

زیبایی شعر همانند گل دادن گیاه است و مستلزم ساقه، . روید هاي گیاهی است که می ها مانند ارتباط گل با دیگر قسمت بلکه ارتباط آن
ارگانیک و با محتوا و مضمون شعر به شکل غیر  مند و اجزاي شعر نیز با یکدیگر به صورت نظام.... هاي نهان آن است برگ، و ریشه

  ).25: 1377علوي مقدم، . (»مستقیم مربوط است

یکی از نکات دقیقی که در انگیزندگی شعر نقش اساسی دارد، نوع وزن و حسن ترکیب کلمات و استفاده از تمهیدات آوائی 
ا داستان، خود به همان اندازه در تأثیرپذیري شنونده مؤثر آفریند، شیوة بیان و عرضۀ شعر و ی بدیهی است بجز آنچه شاعر می. است
توان سرودن شعر را به ساختن آهنگ تشبیه کرد و شیوة تحویل شعر را با اجراي  اگر بخواهیم در این مورد، قیاسی کنیم، می. است

ن عظمت که در ملودي با آ) Betthoven(از بتهوون ) Sonata(اي، مثالً یک سونات  اگر قطعه. آهنگ قابل قیاس دانست
)Melody (بنا بر این، . گردد و آفرینش وي موجود است، توسط نوازندة ضعیفی ارائه گردد، ارتباط هنري اثر با شنونده مخدوش می

  . آفرینش شاهکارهاي هنري و عرضۀ مناسب آن، الزم و ملزوم یکدیگرند

ها در زمره و از مقولۀ  واژه. و لذت زیبایی حاصل از آن دارندهاي سازندة شعر، نقش مهمی در ایجاد شگفتی  از سویی، خود واژه
گون، به هر دو نوع نیاز دارد،  هاي گونه شاعر در موقعیت. ها گوش نوازند و برخی دیگر براي گوش، ناخوشایند اصواتند، برخی از آن

از واژة دیگري استفاده کند هر چند با معنی و  دارد، به جهت تداعی نوعی کامیابی، "سلسبیل"تواند در جایی که نیاز به واژة  او نمی
ها زمانی لذت آفرین است و از ارکان  واژه. کند بنا بر این، زیبایی موجود در آهنگ واژه، در بافت و ساختار شعر جلوه می. وزن یکسان

کلمۀ خوب «: انگلیسی، معتقد است الیوت، شاعر و منتقد. شود که با بقیۀ ارکان شعر، به ویژه عاطفه، هماهنگ باشد زیبایی محسوب می
یا نظام شعر ) Texture(تواند خوب یا بد باشد؛ یعنی این در ترکیب و نسج  و بد در شعر وجود ندارد، این جاي کلمات است که می

د، زیباترین دهد وگرنه همان الفاظ نازیبا اگر به جاي خود و در نظام شایستۀ شعر نشسته باش است که کلمات، خود را نازیبا نشان می
  ).272: 1381الیوت، به نقل از شفیعی کدکنی، . اس. تی. (»ها را خواهد داشت جلوه

در شاهنامه، امکانات . سخنان الیوت بیانگر آن است که زیبایی واژه، نتیجۀ حسن گزینش و حسن همنشینی واژه در شعر است
 - طول زمان، بر اثر ابدال و ادغام و تشدید و تخفیف پیدا کرده که در -هاي مختلف آن ها و شکل واژگانی شاعر و آگاهی او از واژه

بیان فردوسی داراي یک آهنگ موزون و . آنقدر گسترده است که سخن او را یکدست و صاحب توالی قابل حدسی ساخته است
ان دیگر، همۀ اشعار با یک به بی. یکنواخت است که فارغ از شیوة روایت شاعر، در بیان موسیقایی نیز تابع نظمی برداشت پذیر است

چنانکه گفته شد، . داند شود به طوري که مخاطب، اشعار را زبان حال خود می شود و با همان حس درك می حس مشترك خوانده می
آهنگ روایت و تقریر ابیات شاهنامه، حماسی است و گونۀ حماسه، از میان هفت دستگاه موسیقی ایرانی، با دستگاه چهارگاه آمیزش و 

هاي غنایی شاهنامه و، بویژه، داستان بیژن و  این حالت در داستان. نگیزش بیشتري دارد و در بیشتر مواقع، این دستگاه متداعی آن استا
هاي غنایی هم قسم پهلوانیات و  خورد؛ یعنی بر خالف درونمایۀ داستان مزبور، از آنجا که فردوسی، در داستان منیژه هم به چشم می

  .در کار کرده، بافت و موسیقی سخن، حماسی و تهویلی است جنگ و قتال را

ها و نواخت و آهنگ  ها و تکیه هاي داستانی و تصاویر ذهنی که شرح آن خواهد آمد، نقل داستان، از طریق توزیع مکث به جز جنبه
وامل را غالباً، از نظر زبانشناسی، گونه ع این. شده است هاي خاصی بوده است که باعث تأثیر شگرف بر شنونده می کالم، داراي ویژگی

تواند، غیر از سیاق عبارت و زنجیرة  نامند و این خود می ها را عوامل زبرزنجیري می دارند، بلکه آن جزو زنجیرة کالم محسوب نمی
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نظر مطالعه و  البته الزم به ذکر است که جداسازي عوامل زبرزنجیري از محتواي کالم، بیشتر از. کالم، نظام دیگري را مطرح کند
  .باشد شود و براي وي واجد واحدهاي اطالع می بررسی است و در عمل، هر دو محور، همزمان توسط شنونده درك می

فَسی، چگونگی امتداد  ها و توزیع و امتداد گروه ها، منحنی و تغییرات فرکانس آن مدارج اُفتان و خیزانی کلمات و جمله هاي نَ
هاي معنایی و عاطفی مختلفی چون آرامش، شادي، هیجان، آرزومندي،  اق گفتار، همه، بیانگر القاء حالتها و سی ها، نحوة تکیه مصوت

مهارت و قریحه در کاربرد تمهیدات مزبور، روایت ابیات را واجد . است... تعجب، ترس، شکایت، استهزاء، تهکّم، تأکید، محبت و
هاي رزمی و  ن سرعت گفتار و هیجان و ارتفاع صوت اصلی و زیربنایی، در بخشهاي میا البته نسبت. بالغت و رسایی الزم خواهد کرد

هاي جالبی از مهارت و ممارست شاعر در پیوند و بازگویی نماها و تصاویر به چشم  در اشعار فردوسی، نمونه. حماسی، بیشتر است
. ویر ذهنی زنده و مؤثري در خاطرة خواننده باشدتواند مورد استفادة فیلمنامه نویس واقع شود و هم موجد تصا خورد که هم می می

توان یک سناریو به دست داد، طوري که از  ها می ایست که با کنار هم قرار دادن آن نماهاي منتخب فردوسی، در برخی اشعار، به گونه
  :ابیات ذیل توجه کنیدبراي مثال، به تصویر نماي شب و هم احساس دلتنگی شاعر در . هم برخوردار باشد "پیوند"امتیاز هنر 

  نـه بـهـرام پـیـدا، نه کیـوان، نـه تیر  شبی چـون شبـه روي شسته بـه قیـر
  بـسیـج گـذر کــرد بـر پـیـشـگـاه  دگـرگـونــه آرایـشـی کـــرد مـــاه
  میـان کرده باریک و دل کرده تنـگ  شـده تـیــره انــدر ســراي درنــگ

  سپـرده هـوا را بـه زنـگـار و گــرد  ژوردز تـاجـش سـه بـهــره شــد ال
  یـکــی فـرش گستـرده از پــرّ زاغ  سپـاه شب تـیـره بــر دشــت و راغ
  چــو مـار سیـه بــاز کـرده دهــن  نـمـوده ز هـر سـو بـه چشـم اهرمن
  تـوگـفتـی بـه قیـر انـدر اندود چهر  چـو پـوالد زنـگـار خـورده، سپـهـر

  چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد  کـه بـر زد یکـی بـاد سردهـر آنـگه 
  کـجـا مـوج خیـزد ز دریـاي قـــار  چـنـان گـشـت بـاغ و لـب جـویبار

  سست خورشید را دست و پاي ه شد  فـرو مـانـد گـردون گـردان بـه جاي
  ستی به خواب اندرون تـو گفتی شده  سپـهـر انـدر آن چــادر قـیـرگـــون

ر هراسجـه جـرس بـرکشـیـده نـگهـبـان پــاس  ـان از دل خـویـشـتـن پ  
  زمـانـه زبـان بـستـه از نـیـک و بـد  نـــه آواي مــرغ و نـــه هــرّاي دد
ـد هـیـچ پـیــدا نـشیـب از فـراز دلـم تـنـگ شـد زان شـبِ دیـریاز  نـب...  

  )723: 5شاهنامه، ج(
هاي سمعی و بصري، چنانست که، بسان دوربین فیلمبرداري، هر نمایی را بصورت تصویر ذهنی  آفرینش فردوسی، از نظر تداعی

  :دهد بصري یا تداعی صوتی، با استفاده از نماهاي نزدیک، متوسط و دور، در ضمیر مخاطب جلوه می

ـستم ز جـاي... یـکـی مـهـربـان بـودم انـدر ســراي  بـدان تـنگی انـدر بـج  
  بــرفـت آن بـت مـهـربـانـم ز بــاغ  واستـم زو چـــراغخـروشیـدم و خـ

  »شـب تـیـره، خـوابـت بـبـاید همی  شمـعت چـه باید همی؟«: مـرا گفـت
رد خواب! اي بت«: بـدو گـفـتم م م ییـکـی شـمـع پـیـش آر چون آفتاب  ن  

  »...نبـه چنگ آر چنـگ و می آغاز ک  بِـنـه پـیـشـم و بـزم را ســاز کـــن
  )723 -724: همان(
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شعر فردوسی، از گونۀ قرائت خاصی برخوردار است و در این گونه، توالی، از منظر آهنگ سخن و سرعت اداي واژگان، نقش 
تُنال  شود و داراي وزن و حوزة مثالً ابیاتی با بار معناییِ بسیار اثرگذارِ غم و اندوه، غالباً در دستگاه همایون خوانده می. اي دارد ویژه

  .ملودي موجود در دستگاه مزبور و به مناسبت فواصل مخصوص، میان درجات گام این دستگاه است

گساري است و تقریباً هیچ خبري از تیغ و تیر و سنان نیست، لحن، حالتی  در ابیات مزبور و هم ابیات ذیل، که سخن از رامش و می
  :ی داردآرام و در همان گوشۀ رجز، ولی مالیمت و صمیمیت خاص

  جـهـان، سـاز نــو خـواسـت آراسـتـن  چو کیخسرو آمـد به کین خـواستن
  بـرآمـد بـه خـورشیـد بــر، تــاجِ شـاه  ز توران زمین گم شد آن تخت و گاه

  ...بــر آزادگـــان بـــر، بگستــرد مـهر  بپـیـوست بـا شــاه ایــران سپـهـــر
  کـه کیـنِ سیـاوش هـمـی بـازخـواست  چو بهـري ز گیتی برو گشت راست...

گـمـاز بنشست یـک روز، شـــاد ز گُــردانِ لـشکــر هـمـی کــرد یــاد  به ب  
  نــهـاده بــه سـر بــر، کـیــانـی کـاله  بــه دیـبــا بـیـاراسـتــه گــاه شــاه

  گدل و گــوش داده بــه آواي چــنــ  نشستـه بـه گـاه اندرون، می به چنگ
  ...فــریـبــرز کـــاووس بــا گستـهــم  به رامـش نـشستـه بـزرگــان به هـم
  هـمــه پـهـلــوانــان خـسـروپــرست  هـمـه بادة خـسروانــی بــه دست

  بـه پـیـش انـدرون، اللــه و نـستـــرن  مـی انـدر قـدح، چـون عـقـیـق یمن
  لـفشـان بـر سـمـن، مشک سـايسـرِ ز  پریـچهـرگـان، پـیـشِ خـسـرو بپـاي
  ...کـمـر بـستـه بـر پـیـشِ ســاالر بـار  همـه بـزمـگـه، بـوي و رنـگ بـهـار

  )724 -725: همان(
تا این قسمت از داستان و ورود ارامنۀ شاکی از حملۀ گُرازان به کشتزارهایشان و راي زنی و نهایتاً، گزینش کیخسرو، بیژن و پس، 

وت و سالمت است براي دفع شرّ آن گرگین میالد را، پس از آنکه بیژن، ساختۀ نبرد با جانوران . ها، موسیقیِ روایت، آرام و مصور سلْ
کند، گرگین را  شود و با چابکی و دلیري و پهلوانی و نمایش شجاعت و قدرت، مهاجمان را مهزوم می ها گسیل می اهریمنی و سوي آن

نشیند، غافل از سرپنجۀ شاهین قضا  آید و با او به رامش می ن و در باطن، پر از ترس بدنامی، پیش او میبیند که، بظاهر احسنت گویا می
دمنش و بدسگالی آن ب:  

ـد بـیــژن آگــه ز کـــردار اوي... هـمی راست پنـداشت، گـفـتـار اوي  نـب...  
  )729: همان(

رد تا بیژن را به پردة دوم سناریو، یعنی رفتن به دشتی خوش آب و گی گرگین، که از آتش حسد در سوز و گداز بود، تصمیم می
در این قسمت، باز، موسیقی، بصورت مالیم، در گوشۀ رجز، . هوا، که مأواي تفرج منیژه، دختر افراسیاب تورانی، است، وارد کند

نسبت خود را با جنگاوري و سلحشوري از کند و این نرمی، به زبان حال، بیانگر آرامشی نسبی است؛ چه رجز،  روایت را همراهی می
رود تا  همه چیز، آرام پیش می. زند ها موج می دهد و گزارندة صالبت اصواتی است که ال به الي واژگان و پی و پیوند واج دست نمی

ربک گرگین را، براي رفتن به سیاحت گاه منیژه، می بیژن، از مدار نام، در بوار کام می استه به دیهیم و طوق خورد و، آر افتد و چ
گردد و  منیژه از حضور او آگاه می. شود کیخسروي و یارة گوهرنگار گیو، وارد قلمرو ترکان، به نظّارگی مهرویان و خاصه، منیژه، می

نف غلیان خواهش  تاخت، دایۀ خود را به استدعاي بیژن می حالی، که عشق دو اسبه می تن، فرستد و بدین ترتیب، اولین رابطه، در کَ
  :شود برقرار می
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  بیـامـد بـه دلش انـدر افروخت مهـر  به نزدیـک آن خیـمۀ خوب چـهـر
  

  ...روان را هـمــی داد گـفـتـی درود  همـه دشت، ز آواي رود و ســـرود
  

  پــیـاده هـمـی گــــام زد بـآرزوي  سـوي خیـمـۀ دخـت آزاده خـوي...
  

ین کـمـر کـرده بندمـی  بـه پـرده درآمـد، چـو سـرو بـلنـد ـانش بـه زر...  
  )732: همان(

رود و منیژه، با سخنان مهرآمیز، غبار رنجِ گذار و جنگ گراز را از تن و روانش  کند و به خیمۀ منیژه می بیژن، قبول دعوت می 
  . گسترد نشیند و بساط طرب می سترد و با او به بزم می می

ش، ملتزم تُنال  به رغم روح حماسی موجود در ترکیب واژگان و فضاي نمایش، موسیقی، به اقتضاي احتواي سخن بر تغنی و تعی
  :روح افزا و در حوزة اغتنام و نگاهداشت فرصت عیش است

  ز بـیـگـانـه، خـیـمـه بپـرداختـنـد  ساختند نشستـنگـه رود و می...
  ...ابا بربط و چنـگ و رامـش سـراي  پـرستـنـدگان، ایستـاده بـه پـاي

  )همان(
آید و خود را  برد؛ در کاخ، بیژن به هوش می کند و او را به کاخ و عمارت خود می پس از این، منیژه، بیژن را در خواب بیهوش می

نالد و چون گرگین را عامل گرفتاري خود  پیچد و از دست اهریمن به درگاه ایزد می بیند؛ به خود می گرفتار قلمرو افراسیاب می
شود و جز آگاه کردن  تالش منیژه براي آرام کردن او سودي ندارد، خاصه که دربان، از ماجرا آگاه می. کند می داند، نفرینش می

زنِ  -زند گرچه افاعیل، همچنان بر مدار تقارب دور می -در این نما، لحن سخن. بیند افراسیاب، رایی نمی کمی غم انگیز و دائر بر ح
  :شود موجود در دستگاه همایون می

  بـه یــزدان بـنـالـیــد ز آهـرمـنـا  ـیـچید بـر خـویـشتـن بـیـژنـابپ.
ـدن زایــدرا  اي کـردگـار ار مــرا«:کچنین گفت  رهـایـی نـخـواهـد بـ  

ـرو بـشـنـوي درد و نـفـرین مـن  ز گرگین تو خـواهی مگر کین مـن ب  
ــدي رهنمـون ـد مـرا بـر ب اوان فُسونهمـی خواند بر من، فـر  کـه او ب...  

  )733: همان(
ام، که دخترش از ایران جفت گزیده است، خون می گرید و دختر را ناپاك و جنس او را مایۀ بی  شاه ترکان با شنیدن سخن نم

  :داند آبرویی می

ـود. د  کـه را از پس پـرده دخـتـر بـو ـد اخـتـر ب اگـر تــاج دارد، بـ  
  بـه از گـور، دامــاد نـایـد بــه در  رکـه را دختـر آیـد بـه جـاي پـس

  قـراخـان سـاالر را پـیـش خوانـد  ز کـار منـیـژه دلـش خیـره مـانـد
  ...»هشیـوار، بـا مـن یکــی راي زن  ازیـن کار ناپـاك زن«: بـدو گفـت

  )همان(
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  .دردي باشد که سزاوار خون گریستن استرنجد، موسیقی، ملتزم گام همایون است تا گزارندة  باز آنجا که افراسیاب به جان می

شود و چون  خواهد که از این واقعه اطمینان حاصل کند، پس گرسیوز، به امر افراسیاب، مأمور تجسس می قراخان، از افراسیاب می
شود، کاخ  شنود و چون امر بر او موثق می رسد، از آنجا بانگ رباب و چنگ و خروش عیش و نوش می به نزدیک در عمارت منیژه می

  :بیند شود و همه چیز را از نزدیک می کند و وارد آن می را محاصره می

  از ایوان خروش آمد و نوش و خور  چو گـرسیـوز آمد بـه نـزدیـک در...
  ...بـرآمــد ز ایــــوان افـراسـیــاب  غـریـویدن چـنـگ و بـانـگ ربـاب

  )734: همان(
داشت، مسلح و در  میرد و با خنجري که همیشه در ساق موزه پنهان می ست و پاي نمیشود، اما به د بیژن، نخست، غافلگیر می

  :گیرد شود و از اینجا، موسیقی، با یک تخلص از همایون، لحن تهویل و رنگ حوزة تُنال چهارگاه به خود می اُرجوزه می

  کـه چـون رزم سـازم بـرهنـه تـنـا؟  بپـیـچـیـد بـر خـویـشتن بـیژنـا...
  همـانـا کـه بـرگـشـتـم امـروز هور  شبـرنـگ با مـن، نه رهـوار بود نـه

  ز گیـتـی نـبـیـنـم هـمی یـار، کس
  

  ... بـه جـز ایـزدم، نـیست فـریادرس
  )همان(

شود تا، در نهایت،  گردد، از در نرمی و مالیمت وارد می گرسیوز چون با خشم و خروش بیژن و جدیت او براي نبرد، مواجه می
خواهد تا حقیقت را برایش بازگوید و بدین  بیژن از افراسیاب فرصت می. برد گیرد و، دست بسته، نزد افراسیابش می نجر را ازو میخ

اما افراسیاب داستان او را . خواند اندازد و خود و منیژه را از بدي، بري می کند و گناه را بر گردن پري می ترتیب، ماجرا را تعریف می
کند؛  داند که بیژن در حال مستی دیده است و او را به فریبکاري و دروغ آزمایی متهم می د و آن را دروغی بسان خوابی میکن باور نمی

  :شود بیژن دوباره خشمگین و با سر ارجوزه می

  ...سخن بـشنـو از مـن یـکـی هـوشیـار  اي شـهـریـار«:کبـدو گـفت بـیـژن 
  دلـیـري نـمـودن بــدیــن انـجـمــن  ناگر شاه خـواهـد کـه بـیـنـد زِ مـ

  زِ تـرکـان گُـزیـن کـن هزار، از سران  یکـی اسپ فـرمـاي و گـرزي گـران
  »اگـر زنــده مـانـم، بـه مـردم مـــدار  بـه آوردگـه بـر، یـکــی زیـن هـزار

  )736: همان(
حالی که مأموران، بساط تصلیب بیژن . بر در کاخ به دار بیاویزنددهد تا او را  افراسیاب با دیدن گستاخی بیژن، به گرسیوز دستور می

. شود رسد و با انبوهی از سپاهیان کمربسته و داري بر پاي کرده رو به رو و جویاي واقعه می کردند، پیران ویسه سر می را فراهم می
شنود و سپس از مأموران  داستان را از زبان او هم می رود و دهد، پیران ویسه، بی درنگ، نزد بیژن می گرسیوز، ماجرا را براي او شرح می

ستاید و پس، وي را با تذکار فرجامِ قتل  شتابد؛ او را می خواهد تا کمی درنگ کنند؛ آنگاه، پرستارفش به دیدار افراسیاب می می
  .کند سیاوش، از عاقبت تصلیب بیژن و صالبت و دلیري ایرانیان انذار می

  :شود گردد، باز، لحن سخن، حزین و بر اُکتاو گام همایون رِجیستر می ن مقهور دستور افراسیاب میگفتنی است، آنجا که بیژ

  ز خـونِ مـــژه، پــاي مـانـده بـه گـل  چو آمــد بــه در بـیـژن خستـه دل
  ست مـــردن، بـه بـد روزگــار نـوشتـه  اگـر بـر سرم کـردگار«: هـمـی گفـت
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  ...ز گُـردان ایـــران بـتـرســم هــمـی  سـم هــمــیز دار و ز کشـتـن نـتـر
  )737 -736: همان(

ها نبوده؛ چه او، خالف  فردوسی، نه به گمانی، که به ضرس قاطع، بی خبر از الحان موسیقی قدیم و چگونگی در کار کردن آن
هاي دینی و غیر  هاي مأنوس با سروده دة ایقاعوزن و بحر حماسی چیره بر روایت اثرش، آن الحان و خاصه نوع غزل ملحون، که بازمان

شناخته است؛ از این رو، در تلقی  دینی پیش از اسالم بوده را بیشتر و بهتر از حتی رودکی، فرخی، منوچهري و کمی بعدتر، سعدي می
ترکیب موسیقایی، نقش ها و هم، آگاهی کامل از شیوة  گیري از توالی واج هاي عاطفی سخن، با بهره مخاطب و انفعال او از بخش

  .گذارد مؤثري به نمایش می

دهد که  شود که بیژن را محبوس کند، پس به گرسیوز دستور می هاي پیاپی پیران، راضی می سرانجام، افراسیاب، پس از درخواست
. و خورشید محروم شود سر تا پاي بیژن را در غل و زنجیر و با مسمارهایی گران محکم کند و نگون در چاه بیاویزد تا از دیدار ماه

همچنین، به دستور افراسیاب، سنگ اکوان دیو را از بیشۀ چینستان با پیالن آوردند و بر سر چاه بیژن گذاشتند تا به زاري و دلتنگی، 
لّ، از کاخ بیرون کشیدند و بر سر چاه افکندند. بمیرد ز بازگشتن بیژن، اي دیگر، گرگین، ناامید ا در پرده. منیژه را هم پاي برهنه و به ذُ

کنند و او هم گیو را  کیخسرو را از آمدن او آگاه می. گردد؛ با اسبِ بی سوارِ بیژن برد و پس به ایران باز می شبی را در بیابان بسر می
ژن رو به وقتی با شرمساري گرگین و اسب بی. شود تا سر از تن گرگین بیندازد کند؛ گیو از ماجرا باخبر، در خشم و بر آن می باخبر می
. خواهد تا ماوقع را شرح دهد نالد و پس از گرگین می درد و چندي به درگاه ایزد می افتد و جامه بر تن می شود، بر خاك می رو می

کند و گرگین را تباه کار و  بافد، اما گیو آن را باور نمی گرگین، با زردرویی و ترس و دستپاچگی، داستانی، با تار و پود دروغ می
برد و بند  داند نمی کند و دست به کاري که دمدمۀ اهریمنش می شود، اما باز تأمل می  خواند و قاصد بر قتل او می خیره می سخنش را

کیخسرو، گیو را به زنده بودن فرزند، امید و به کین خواهی از ترکان . بندد فرجامِ کار گرگین و پادافراه او را به تصمیم کیخسرو می
رسد، دندان گرازهایی را که بیژن  پس از آن، وقتی گرگین، پراگنده دل و راي و گریان، به درگاه کیخسرو می .دهد توران، تسلی می

کند، اما چون بیژن را در پاسخ، الکن،  ها رو به گرگین و بار دیگر از او استنطاق می نهد؛ شاه با دیدن آن کشته بود بر تخت شاه می
خواهد تا به  آنگه، از گیو می. دهد تا مایۀ عبرت بداندیشان شود و فرمان به بندش می کند بیند، زجرش می زردروي و لرزان می

طلبد تا از جایگاه بیژن آگاه  جستجوي بیژن برود و خود، پس از گسیل لشکري گران براي تفحص و تجسس، جام گیتی نماي را می
شاه، که وضع نابسامان او . گردد وان و ناامید و گوژ، نزد شاه باز میگیرد، اما ن گیو، با دلی شاد و از تیمار آزاد، راه طلب پیش می. شود

گوید و پس، جام  شود؛ در فرخ روز نوروز، قباي رومی بر تن و خجسته کاله بر سر، یزدان را ستایش می بیند، دژم و درهم می را می
یابد و گیو را، بار دیگر و این بار به اطمینان، از  ا مینگرد؛ چندان که سرانجام، موضع بیژن ر گیرد و در او می نما را بر دست می جهان

آنگاه، . از نژاد کیان» زوارش یکی نامور دختر است«گوید که بیژن، تنها نیست و  نشاند و هم به او می زنده بودن فرزند، بر وثاق ثقه می
تکریم و تمجید و تمدیح و توعید به گنج و خواسته،  اي پر از کنند و در نهایت، کیخسرو گیو را با نامه جویی، از رستم یاد می در چاره

گذارد و پس از استقبال دستان، در انتظار رستم، که به شکار گور  گیو، دو روزه راه را یکروزه می. کند سوي رستم به زابلستان روانه می
شود و نمازش  و گیو، پیاده و پذیرة او می گردد رسد، رستم از شکارگاه باز می وقتی گیو به ایوان سراي رستم می. نشیند رفته است، می

خروشد و چون از  شود و زار می گیرد و پس از جویایی حال و کار ایرانیان و پهلوانانش، بر ماوقع واقف می برد؛ رستم او را در بر می می
یژن را در دست بگیرد و گوید که زین از رخش بر نخواهد گرفت، مگر آنگاه که دست ب دیرباز هم با گیو خویشی دارد، به او می

  .خواند رستم، پس از تیمارخواري گیو، او را سه روز به بزم و رامش می. بندش را به سویی بیفکند

حزینِ گیو و کیخسرو و رستم و مالزم  با فراز و فرودي چند، که لحن و آهنگ کالم، دائر مدار حالت ماتم و اندوه و سوز و گداز
  :زند ، موسیقی، مغافصتاً به راح روح گریز مینغمۀ بنیادي دستگاه همایون است
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  ساختند نشستنـگـه رود و می  بخـوردنـد خـوان و بپرداختـنـد.
  ...بیــامـد بـه ایـوان، گــوهـرنگار  نــوازنــدة رود بــا مـیـگـســـار

  )752: همان(
تر از رستم استقبال  و به خوبی هرچه تمامشتابد؛ کیخسر پس از مجلس بزم، رستم، به همراه گیو و سپاهیان، سوي کیخسرو می

قل  اي ترتیب و دستور می کند و براي او جشن شاهانه می ین او را به زیر درخت گلی نَ دهد تا درِ باغ را برایش بگشایند و تاج و تخت زر
صرف نظر و فقط به این  وصف این استقبال و این مجلس از زبان فردوسی خواندنی است، که رعایت حد ایجاز را از بیان آن. کنند

پس از آن، کیخسرو از کار بیژن با . کنیم که زبان حال موسیقی کالم در این وصف، گراینده به همان راح روح است نکته اشاره می
از گیرد و  در این میان، گرگین، به پایندانی رستم، مورد بخشایش شاهانه قرار می. جوید گوید و چارة کار را از او می رستم سخن می

گوید که کار،  پرسد، در پاسخ می بندد و چون کیخسرو شیوة عملکرد را از او می باري رستم، کمر خدمت بر میان می. شود بند آزاد می
رستم به . رسد و باید کامالً پنهانی صورت بگیرد تا کسی از نقشه با خبر نشود و زیانی به بیژن نرسد جز با دستان و تدبیر به انجام نمی

گوید که باید با جامۀ بازرگانان به سرزمین توران برود و در آنجا اقامت کند و براي این کار به سیم و زر و گوهر،  میکیخسرو 
کند و پس، رستم، هفت  کیخسرو همۀ اسباب را فراهم می. گستردنی و پوشیدنی بسیار نیاز دارد تا کار، صورت تجارت داشته باشد

کند و  او لشکریان را در مرز ایران و توران مستقر می. شود ا هزار سپاهی، راهی سرزمین ترکان میگزیند و ب دالور کمربسته را بر می
شود؛ حالی که صد شتر، بار گوهر و صد شتر، جامۀ لشکریان را حمل  خود، با هفت پهلوان نامی، در کساي تُجار، وارد شهر می

رستم جامی پر از گوهرِ پوشیده . گشت شود که از شکارگاه باز می اجه میکند، در راه با پیران ویسه مو چون قصد ختن می. کردند می
کند که قصد  فرستد و خود را بازرگانی معرفی می از دیبا سر، به همراه ده اسب گرانمایۀ سراپا در زر، به پیشاهنگی خویش، نزد او می

بیند، بر او  پیران چون هدایا را می. طلبد از او حمایت می کند و خرید چارپا و فروش گوهر دارد؛ جام پر گوهر شاهوار را بدو نثار می
پذیرد و بدو  خواهد تا جایی بیرون شهر، مأوا گزیند؛ پیران می کند، اما رستم از او می گوید و او را به خانۀ خودش دعوت می آفرین می
کند؛ حالی که  کند و مدتی در آن درنگ می می رستم، در سرایی منزل. اش پاسبانانی بگمارد دهد که براي حفظ مال التجاره وعده می

در یکی از روزها، منیژه، پر آب . پردازد آورند و او هم تا مدتی در آنجا به داد و ستد می از گوشه و کنار شهر، به سرایش روي می
پهلوانان سرزمین ایران خبري دارد و پرسد که آیا از شاه و  رود و پس از دعا و ثنا، با زاري از او می چشم و سر و پا برهنه، نزد رستم می

اي جسته است؟ رستم، نخست بدگمان  هیچ شنیده است که در آن بوم، خبري از اسارت بیژن در چاه، رسیده باشد و آیا پدر بیژن چاره
ت، اما وقتی گریه و شناسد و نه پهلوانان ایرانی را و اصالً مقیم آن بوم و بر نیس گوید که نه خسرو می شود و می و بظاهر در خشم می

داند، او را به خوردنی دعوت و یک به یک از او  بیند و موافق با او، رد درویش را منش ایرانیان نمی منشانۀ منیژه را می زاري درویش
که خواهد  کند و از رستم می گوید و خود را معرفی می کند و منیژه، داستان بیژن و گرفتاریش در آن چاه ژرف را باز می پرسش می

هاي بسیار فراهم آورند و از جمله، مرغ  دهد تا خورش رستم فرمان می. ها را از حال بیژن آگاه کند اگر گذارش به دربار ایران افتاد، آن
. ها را به بیژن بیچاره بدهد گوید که آن دهد و به او می کند و به منیژه می پیچد و درونش انگشتري خود را جاسازي می بریانی در نان می

شود  گون، شگفت زده می هاي گونه بیژن، با دیدن آنهمه خورش. اندازد ها را درون چاه می آید و بستۀ خوردنی نیژه، دوان، بسر چاه میم
ها را او فرستاده  گوید که بازرگانی گرانمایه از ایران رسیده و این خورش منیژه می. ها را از کجا آورده است پرسد که آن و از منیژه می

افتد، که مهر پیروزة رستم بر آن نقش بسته است؛ از دیدن آن،  برد، ناگهان چشمش بر انگشتري می ژن، چون دست به غذا میبی. است
  :گوید شود و می دهد، چنانکه منیژه در شگفت می شادمان، خندة بلندي سر می

  کـه شب، روز بینـی هـمـی روز، شـب  چـگـونه گشـادي به خنـده، دو لب...
  !؟...سـت روي مگر بخت نـیـکت نموده  ست، پیش آر و با من بگـويچه راز ا

  )763: همان(
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گوید که آن تاجر براي رهایی  کند و می دهد، راز را بر او فاش می بیژن، پس از آنکه منیژه را به وفاداري و لب به مهري سوگند می
منیژه، شتابان، نزد . و از رستم بخواهد که آیا او صاحب رخش استخواهد تا برود  وي از ایران به توران آمده است و سپس از منیژه می

گوید که برود و  کند و به او می برد که بیژن، راز را با منیژه در میان نهاده است، خود را معرفی می رود؛ رستم، چون پی می رستم می
گردد و شتابان به جمع آوري هیمه و  منیژه باز می. یردشب هنگام، بر سر چاه آتشی بیفروزد تا به نشانۀ آن آتش، راه چاه را در پیش بگ

پوشد و پس از نیایش و ستایش ایزد، با همراهی پهلوانان، به  رستم، زره می. افروزد شود و سپس، آتشی شب سوز می هیزم مشغول می
توانند آن را حرکت دهند؛ رستم  نمیکوشند  بیند؛ چندان که هرچه پهلوانان می رود، اما چاه را پوشیده از سنگی گران می سوي چاه می

اندازد و کمندي به سوي بیژن  دارد و در بیشۀ شهر چین می شود و پس از طلب نیرو از یزدان، سنگ را از سر چاه بر می از اسب پیاده می
  :کشد افکند و با گرفتن این عهد، که گرگین را به او ببخشاید، وي را از چاه بیرون می می

  گـدازیـده از رنـج و درد و نـیــاز  مـوي و ناخن، درازبـرهـنه تـن و ...
ر از خون و رخساره، زرد از آن بـنـد و زنجیر زنگار خورد  همه تن، پ...  

  )767: همان(
رستم، . کنند ها را مهیاي رفتن می شتابند و پس از شست و شوي سر و روي، شترها را بار و اسب سپس، همگی به سوي سراي می

رود و پس از شکست او، با اسیران بسیار به  فرستد و خود به همراه بیژن و سپاهیان به جنگ افراسیاب می دالوران، از پیش می منیژه را، با
ها را به درگاه کیخسرو  شوند و آن ها می شنوند، پذیرة آن پهلوانان ایران، چون خبر بازگشت رستم و بیژن را می. گردد ایران باز می

  : گذارد؛ پس سپارد، نیز اسیران جنگی را بدو باز می گیرد و به دست شاه می بیژن را می رستم، دست. آورند می

  نـیـک اسـت بـا کـردگارت نهان«: که  بـه گیـو آنـگهـی گـفت شاه جهان...
  »بـه تو داد پـیــروز پــور گــزیـــن  کـه بـر دست رستـم، جـهـان آفرین
ـود روزگـار«: ـهک  گـرفـت آفـریـن، گیـو، بـر شهـریار ـدي تـا ب شـادان ب...  

  )774: همان(
خواند تا از رنج و تیمار و زندان و زوار سخن بگوید و پس از ابراز همدردي با او، بر منیژه هم  آنگاه، کیخسرو بیژن را به پیش می

َنف ناز و نعمت، به بیژن می بخشایش می   :هکند ک سپارد و به او سفارش می آورد و او را در کَ

  تـا چه آوردي او را بـه روي؟! نـگـر  بـه رنجـش مفـرسا و سردش مگوي...
  ...نـگـه کـن بـدیـن گـردش روزگار  تـو بـا او، جـهـان را بـه شـادي گـذار

  )775: همان(
و بی آزرمی جهان  بدین شکل، داستان با پند و اندرز فردوسی، از زبان کیخسرو، دائر بر رنگ به رنگی روزگار و مزاج ملون چرخ

  .رسد و بی شرمی سراي سپنج، به پایان می

 

 گیري نتیجه

هاي جادوي تلفیق موسیقی و شعر، روایت شعر با موسیقی و استفاده از زبان  بر اساس آنچه گفته شد، یکی از اثرگذارترین نمونه
او هر جا مقتضاي حال . در بیان فردوسی مشاهده کردتوان  حال موسیقی براي نشان دادن تغییر اپیزودها در متون داستانی منظوم را می
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کند؛ در  هاي موجود در موسیقی سازگار می ها، نقرات و الحان و گوشه کند، ارکان کالم، از خُرد تا کالن را با یکی از ایقاع ملزم می
در مواضع اندوه و دل گرانی به شود،  موارد شادي، گستردن بساط بزم و گساردن باده، وارد حوزة تنال روح افزا و رامش جان می

از منظر موسیقایی، روایت شاهنامه تنها در گسترة . گیرد زند و در مواقع رزم و حماسه، رجز را به کار می گوشۀ حصار و حزین سر می
از خامۀ  ها و تراوش آن  ها، واژگان، ترکیبات و جمالت افتد و این از نوع انتخاب واج دو دستگاه همایون و چهارگاه مقبول می

شویم که جز آنِ نهان در بافت بیان، که به زبان  رو می هایی روبه به طور مشخص در شاهنامۀ فردوسی با بخش. فردوسی، دریافتنی است
حال تعبیر شد، چیز دیگري گزارندة مقصود حکیم توس نیست و فقط با داشتن اندك مایه شم موسیقایی و دانش ترکیب الحان و الفاظ 

  .هاي سخن او پی برد ها و گراندهاي گزاره زیرالیه توان به می
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  مقاالت جلد ششمفهرست 
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 478 ................................................................. )قرآن قدس(قرآن مجید 
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 565 ............................... فوکو، هدایت و راوي مستبد بوف کور :طاوسی، سهراب286-
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