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  دویت، دوات، رکاب، رکیب 
  

  1مرتضی عباسی
  2)سروشیار(جمشید مظاهري 

  
  چکیده

م و نثر در ها را در متون  نظ غرض از برانگیختن این بحث آنست تا نگارنده وجوه و دالیل کاربرد شکل ممال برخی از واژه
طیف مباحث بالغی، زبانشناختی، دستوري، سبکی و دانش تجوید و قواعد قرائت کتاب کریم در مطالعه آورد و عالوه بر بررسی 

، به چرایی و دلیل کاربرد و به عبارت بهتر؛ هدف بکارگیري این ساخت »اماله«یا » ممال«نظریات ارائه شده و مطرح در باب قاعدة 
پردازد، در واقع، همان نکتۀ پنهان و لطیفۀ نهانی است  که نوشتۀ حاضر به تبیین آن می» چرایی«این . ه نیز بپردازدو سیاق از یک واژ

  . کند هاي خاص را در متون به جاي مانده از زبان فارسی، توجیه می که بسامد بسیار زیاد کاربرد این ریخت از برخی واژه
  
  

  .ل زبانی، ساختارنحويممال، اماله، زبان، تحو: هاکلید واژه
  

                                                        
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان - 1
 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان - 2
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  مقدمه
هایی  ، آشنا هستند، با واژه)1قرن چهار و پنج(هاي آغازین  گمان همۀ کسانی که با متون نظم و نثر پارسی، به ویژه متون سده بی
دة تبدیل اند که  غالباً با علم به قاع هاي دیگر از این دست روبرو شده دویت، حجیب، کتیب، رکیب، سلیح، مزیح و نمونه: مانند

 آ«مصوت بلند =ā « اي«به=ī « ها گذشته و یا در صورت ژرف اندیشانۀ آن با  ، به راحتی از کنار آن»اماله«در شکل معمول و رایج
  .اند اي بسنده نموده ارجاع به کتب دیگر از تدقق و امعان رسته و در این زمینه به اشاره

ها  نوشته نشده است و مطالبی که در نگارش این مقاله از آن» اعدة ممالاعمال ق«تا کنون هیچ اثري منحصراً دربارة اهداف 
رود که هر یک با هدفی کلی و متفاوت از مقاصد نگارنده خلق  استفاده شده، همگی، بدون استثنا، بخشی از آثاري به شمار می

اي  ها، اشاره ع غیر هدف اصلی مورد بحث آن، به ویژه در مواض»چرایی کاربرد ممالِ کلمات«اند، ضمن آنکه در آثار مزبور به  شده
که فاقد  -هاي ممال در متون نظم و نثر اند توجیهی براي لغات و واژه نشده است؛ یعنی نه در کتب بالغیی که بدین مقوله پرداخته

راي اجراي این وجود دارد و نه در کتب دستور زبان عربی مانند الفیۀ ابن مالک دلیلی ب -قید و بند رعایت وزن و آهنگ است
هاي سبک شناسی، ازجمله سبک شناسی مرحوم ملک الشعراء بهار نیز،  در کتاب. خورد حکم در مورد کلمات فارسی به چشم می

هاي زبان  نیز در کتاب. اي نشده است اند و به دلیل و چرایی کاربرد آن اشاره را صرفاً از دیدگاه سبکی مورد تحقیق قرار داده» اماله«
  .اریخ زبان، مسأله از دیدگاه آوایی و پی جویی سیر تحول زبان مورد بررسی قرار گرفته استشناسی و ت

به مقوله نظري  -مستقیم و غیرمستقیم -به هر روي در این مقاله سعی شده تا با استفاده از همۀ آثاري که از زوایاي گوناگون 
بی زبان فارسی از یک سو و گویش و بیان گویندگان این زبان از اند، اسباب بکارگیري شکل ممال برخی الفاظ در آثار اد افکنده

  . دگرسو مورد بررسی قرار گیرد
  

  اماله چیست؟
، در لغت به معنیِ برگردانیدن، خم دادن، میل دادن و در اصطالح به معنی میل دادن »میل«اماله، مصدر باب افعال از ریشۀ  

. نک. (باشد ع اولِ آن کاربرد کمتري دارد و از همین روي مد نظر نگارنده نیز نمیاست که نو» یاء«به » الف«و » کسره«به » فتحه«
پس بباید دانست که اماله، میل نمودن از فتحه به کسره است؛ مثل «: گوید محمدتقی سپهر می) 2لغتنامۀ دهخدا، ذیل همین مدخل

ر که به فتح  ر خوانند و بعضی میل نمودن از ضمه به کسره را نیز بود، گاه باشد که به اماله، طاء مفتوح را مکسور » تا«مطَ آورند مط
نقر خوانند و دیگر میل نمودن از  جایز دانسته قُر، قاف را مکسور سازند و م نْ قُر که به ضم میم و قاف است بر وزن س نْ اند؛ مثالً م

  )64 -65 :1351سپهر، (» .بود چنانکه کتاب را کتیب و حجاز را حجیز خوانند» یا«به » الف«
  :ها در اهم متون نظم و نثر فارسی هایی از کاربرد ممال واژه نمونه

  3چون تو بیرون کنی رخ از جلبیب شب عاشقت  لیله القدر است 
 

  .گر تو بـرداري از دو الله حجیب به حجاب اندرون شود خورشید 
  )133: گزیدة اشعار رودکی(
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  ....یشتر ضایع شده بودو کاغذها و دویت خانۀ سلطانی گرد کردند و ب
  )843: 4تاریخ بیهقی(

پس ازین به سه سال که امیر محمود خوارزم بگرفت و کاغذها و دویت خانه باز نگریستند این رقعت بدست امیر محمود افتاد 
  ....و

  )912: همان( 
  برمیـدند و رمـیده شود از شـیر حمیر حسد آمد همگان را زچنان کار و ازو 

 )219: دیوان ناصر خسرو(

  خاصه که عکس او به نبید اندرون فتید چـه خوش بود نبـید بر ایـن تیـغ آفتاب
 )130: پیشاهنگان شعر پارسی، کسائی مروزي(

  نبینم همی جز فریب و مزیح با تو سلیح : کشانی بدو گفت
 )638: 4، ج5شاهنامه(

  لـیک ترسم تا نلغزد خاطري شرح این را گفتمی من از مري
 )34: 1.مثنوي، د(

  
   به هند آمدم بعد از آن رستخیز  

  وز آنجــا به راه یمـن تا حجیـز 
 )346: بوستان سعدي(

به هر جهت این شیوه . گنجد تا چه رسد به این نوشتۀ مختصر ها در طوامیر طویل نیز نمی و موارد متعدد دیگر که ذکر همۀ آن
بی دلیل نیست و طرح دالیل آن از اهداف این  -ي نخستین نگارش متونها به ویژه در دوره -از کاربرد الفاظ در زبان فارسی 

  .پژوهش است
  ها بصورت ممال اهداف کاربرد واژه

  :بدین قرار 6هاي موجود نیز، متنوع است نظر به تنوع اهداف اعمال شیوة اماله در آثار گوناگون، فرضیه
  یاء مجهول -الف

را تلفظ نکنند و » یا«، به معنی شیر خوردنی و چون »شیر«گویند، چنانکه درکلمۀ  یائی را که از حروف مد است یاي معروف می
یاي مجهول در . ، به معنی حیوان معروف»شیر«نامند، چنانکه درکلمۀ  بجاي آن کسرة ماقبل را اشباع کنند آن را یاي مجهول می

  )23: 1384خیام پور، . نک. (کنند عروف تلفظ میآن را مانند م) به استثناي بعضی جاها(قدیم معمول بوده است، ولی امروزه 
مجهول را با کلمات ممال » یاء«شده است شاعران متقدم فقط  مجهول تلفظ می» یاء«کلمات ممال مانند » یاء«چون در قدیم 

کرد از بهر و به هیچ حال میان مکسورِمعروف و مکسورِمجهول در قوافی جمع نشاید ...«: گوید شمس قیس می. اند کرده قافیه می
در مکسورِ معروف اصلی است و در مکسورِمجهول گویی منقلب است از الف و از این جهت آنرا با کلمات ممالۀ عربی » یاء«آنکه 

  :ایراد توان کرد چنانک انوري گفته است
 درین مــقام فـسوس و درین سـراي فـریب بدین دو روزه توقف کی بوك خود نبود 

  »ز خلق سرزنشم باشــد از خـداي عـــتیب » س آنـچ  عاقبتشازکـ« چـرا قـبول کـنم 
 )254 -255: 1360شمس قیس، (
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بین زیر و زبر است و به یاء مجهولِ فارسی » یاء مماله«و صوت این ... «: نویسد مرحوم ملک الشعراء بهار نیز در این زمینه می
ا رکیب و عتیب و مانی و افعی را با دنیی و عقبی و جهیز را با ستیز باشد و از این رو یاهاي مجهول را چون شکیب و فریب ب شبیه می
  )413: 1، ج1375بهار، . (»...کنند بندند و هر دو قسم را بین الف و یاء تلفظ می قافیه می

نخست؛ اینکه در عبارت : 7سخن شمس قیس و مرحوم بهار و آنچه تحت عنوان یاء مجهول آمده از دو نظر قابل تأمل است
دوم؛ فرضیۀ . کند کاهد و استناد بدان را تا حدودي دست خوش تردید می از قطعیت حکم می» گویی«ل از شمس قیس، قید منقو

یاي «کند، از این رو  ها در نثر را توجیه نمی در مورد نظم، جهت سازة قافیه قابل تجویز است و کاربرد ممال واژه» یاء مجهول«
شد تا بتوان در جهت توازن » مکسور معروف«توان همه جا مترصد  ي پرسش ما باشد، یعنی نمیتواند پاسخ مناسبی برا ، نمی»مجهول

  8.کند زمان و نوع قالب نوشتاري این اختیار را از خالق اثر سلب می. گردید» یاي مجهول«و هم آهنگی متوصل 
  تأثر از عربی -ب
تا حدود قرن هفتم هجري که زمان حملۀ مغول است  9ورة جدیدهاي عربی در زبان فارسی از آغاز د دانیم که ورود واژه می     

  . بسیار بارز است و تأثیر زبان عربی در واژگان فارسی جدید به صور گوناگون بوده است
ها نخست به زبان عربی تألیف و سپس به  که کتب و منابع آن... همچنین از طریق علوم دینی اسالمی و علوم عقلی و نقلی و

اما غائله )  113: 1377باقري، . نک. (هاي بی شماري از زبان عربی در زبان فارسی نفوذ و رواج یافت شد، واژه میفارسی ترجمه 
  .و ترکیب واژگان نیز در ذهن فارسی زبانان رسوخ پیدا کرد) صرفی و نحوي(بدین جا ختم نشد بلکه؛ اصول و مبانی واژه سازي 

  :ري زبان فارسی عبارت بودند ازبنا  بر این توضیح مختصر، دو راه اثر پذی

  قواعد صرفی 
  مناسبات علوم دینی اسالمی 

  :اینک توضیح هر کدام
  قواعد صرفی . 1

که مستقیماً بدان پرداخته و قواعد تجویز و اهداف آنرا متذکر » اماله«در میان قواعد صرف عربی مبحثی است با عنوان      
شود ممال  که  قبل از کسره و پس از کسره واقع می» الفی«و » یا«بدل از » الف«: ستدر میان آن قواعد چنین آمده ا. گردیده است

امثلۀ بارز آن . مورد اخیر همان است که در زبان فارسی راه یافته و بسیار مورد استقبال فارسی زبانان واقع گردیده است. شود می
، به شرطی که »10استعالء«رد دیگر نیز، تقدم حروف معروف به در موا.... کتاب، عتاب، سالح، مزاح، حجاب، حساب و: عبارتند از

الب، اصالح و: هاست مکسور باشند یا ساکنِ واقع پس از صداي کسره مجوزِ امالۀ آن الب، غ 11....ط    
گر ها با یکدی یکی تناسب اصوات و قرابت آن: الزم به ذکر است که غرض از اعمال قاعدة ممال در قواعد صرفی دو چیزست

« . که رو به صعود دارد» الف«و » فتحه«از آنجا که رو به پایین و نزول دارد آسانتر است از » یاء وکسره«ضمن بیان اینکه نطق به 
فایده و مقصود از اماله، آسان گردانیدن لفظ است زیرا صوت به سبب فتحه میل به باال و به جهت کسره میل به پایین دارد و براي 

، .)225: 1372بیگلري، . (»دهند تر از صعود است فتحه و الف را به جانب کسره و یاء میل می نکه نزول، سادهسهولت تلفظ و ای
  . هاي شناخت اصل و ریشۀ واژه در زبان عربی است دیگر اینکه؛  قاعدة مزبور، یکی از راه

  .کار خواهد آمد کند که به موضع خود به غرض نخست تا حدودي ما را به هدف اصلی طرح مبحث نزدیک می
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  مناسبات علوم دینی اسالمی . 2
حسن و توسعۀ زبان فارسی پس از اسالم قطعا بواسطۀ اختالط آن با کلمات عربیست و از اختالط این دو زبان است که ادبیات 

قواعد و دستور  بی نظیر فارسی به ظهور پیوسته، صاحب دالن خودي و بیگانه را فریفتۀ زبان فارسی ساخته است و هم اکنون چنان
و کلمات این دو زبان بهم آمیخته است که اگر انفکاك این دو میسر باشد، زبان ما همان شیر بی یال و دم و اشکم موالنا خواهد 

هاي مرتبط با خود و  یکی از رهاوردهاي ورود اعراب به سرزمین ایران کتاب دینی مسلمانان؛ یعنی قرآن و قرآن همراه با دانش. شد
ها نیز موضوع  هاي گوناگونی در موضوع تجوید استداللی قرآن نگارش یافته و در همۀ آن کتاب. آن دانشها تجوید بود از جملۀ

  .مورد بررسی قرار گرفته است» اماله«
باشد فتحه یا الف ماقبل » ي«اي داراي کسره یا حرف  است یعنی چنانچه کلمه» کسره و یاء«از منظر دانش تجوید، سبب اماله،  

عقاید در زمینۀ جواز اماله در دانش ) 222: همان. نک. (گردد شود و در مواضعی بدون سبب هم اماله می ها اماله می یا مابعد آن
باین است که اصل «یک وجه اماله : تجوید گوناگون است ضمن اینکه اصحاب نظرِ این دانش وجوه دیگري نیز براي آن قائلند

، خَوِف بوده ) ترسید(، خاف )میل به باطل کرد(باشد مانند؛ زاغ  کسوره میم» و«یا » ي«الف، خود ممالۀ از  یِغَ که در اصل ز
  )223: همان(»....است

سمِ اهللا: کنند مایل می» یاء«را به » کسره«و وجهی دیگر اینکه؛    )همان. نک. (بِ
تواند هدف اصلی کاربرد ممال لغات، در  با عنایت به اینکه دو وجه اخیر از مقولۀ پژوهش حاضر خارج است، این نظر نیز نمی

  12.زبان فارسی را کامال توجیه کند
ها نیز  گردد، از این رو، با تکیه بر آن هاي عربی مشمول حکم قواعد و اصول یاد شده می الزم به توضیح است که، تنها واژه

ات فوق، آنچه نظر نگارنده را در مورد قطعی بر طبق اظهار. توان چرایی اعمال حکم اماله  در لغات فارسی را تبیین نمود نمی
هاي مزبور در  بخشد؛ یکی فراوانی  واژه هاي فارسی، قوت می نپذیرفتن دو فرضیۀ فوق به عنوان عواملی اصلی در کاربرد ممال واژه

  .  فته استشاهنامۀ فردوسی و متون تقریبا اولیۀ نظم و نثر است و دیگر، وجود الفاظ فارسیی که به صورت ممال بکار ر
  تأثیرلهجه -ج
اي بوده  در زبان دري و پهلوي و همچنین اوستا و فرس قدیم دقایق و لطایفی است که مربوط به طرز تکلم و اختصاصات لهجه«

اي نیز ترك شده و از میان رفته است  هاي لهجه ها متروك گردیده، آن دقایق و لطایف و ویژگی و به محض اینکه یکی از آن لهجه
توان به دقایق لهجه و طرز بیان و گفتار یک زبان آشنا گردید، چنانکه امروزه به  وي خط و ترتیب حرف نیز هرگز نمیو از ر

شده و تکیۀ  هاي هخامنشی و عبارات اوستا و رساالت پهلوي با چه حرکات و آهنگی ادا می توان دانست که الفاظ کتیبه درستی نمی
گرفته و از حیث تندي و کندي، حروف مصوته چه حالتی داشته و حرکات اواخر  میصوت و آهنگ هر کلمه در کجایش قرار 

لغات که گاهی مفتوح و گاهی مکسور و گاهی باشباع و گاهی بدون اشباع است تا چه اندازه مقرر بوده است زیرا تجوید و قرائت 
  )411 :1375بهار، . (»خاصی از طرف علماي قرائت و نحو زبان فارسی باقی نمانده است

گردد چه به درستی مشخص نیست که فردوسی  زبان دري نیز که هنوز و به صورت زنده باقی است مشمول همین حکم می
. خوانده است و اگر هم از روي قواعد علم لغت قسمتی معلوم باشد، تمام اجزاء آن قواعد آشکار نیست اشعار خود را چگونه می

  )همان. نک(
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توان به حقایقی دست یافت و هرگاه کسی  اي می هاي محلی تا اندازه هاي شعري و به قرینۀ لهجه با وجود این به همراهی آهنگ
هاي خراسان و ماوراءالنهر دقیق شود و چندي زحمت بکشد شاید این معلومات افزون شود زیرا، هنوز آثار لهجۀ  بخواهد در لهجه

  .قدیم در خراسان و تر کستان از میان نرفته است
یعنی همزة وصل به الف در الفاظ دري ثقیل بوده است و تلفظ آن ناممکن و » آ«ایق لهجۀ دري آنست که؛ حرف یکی از دق«

این دقیقه، از لهجۀ مردم خراسان و افغانستان و . بدل کنند» اَ«ها را به همزة مفتوحۀ » آ«داده است که  قاعده این اجازه را می
و قاینات و خواف و بخارا وفرغانه بدست آمده » بیرجند«مردم مرو و اهالی قهستان  و) بربرهاي ساکنان غور و غرشستان(غورستان 

نَه -خانه «: کنند مانند ها به فتحه بدل می هاي وسط کلمات را زیادتر از دیگر الف است و مخصوصاً دیده شده که الف  - دانه «و » خَ
نَه 412: همان.(»و      غیره» د (  

. ها در سبک قدیم چه در تلفظ و چه در خط مرسوم و متداول بوده است آید که امالۀ الف میاز آنچه گفته شد چنین بدست 
کند، اما با  ها قسمتی از معما را آشکار می اي به مقصود نزدیک دانست و شاید بتوان گفت که آن هاي فوق را تا اندازه توان یافته می

ها و مناطق جغرافیایی نیز تکرار لغات ممال یا اعمال فن اماله در الفاظ  کعنایت به اینکه در آثار پدید آمده در دیگر ادوار و سب
  .نماید اي خاص عقالنی نمی هاي مربوط به تأثیر لهجه خورد، تکیه بر یافته خاصی به چشم می

  تحول زبان - د
شود؛  گوناگون زبان میهاي  این معنی مسلم است که هر زبانی در هر زمانی در حال تحول است و این تحول موجب تغییر جنبه

: دریافتن علل این تحوالت منوط به دانستن دو نکته است. کند صورت الفاظ، خودالفاظ، ترتیب کلمات در جمله، همه تغییر می
رود و آن،  یکی اینکه زبان امري اجتماعی است، یا به عبارت دیگر زبان ابزاري است که براي برآوردن نیاز اجتماعی به کار می

دیگر آنکه این رابطۀ اجتماعی که به وسیلۀ زبان و . فراد اجتماع با یکدیگر و بیان و ادراك امور مشترك اجتماعی استارتباط ا
  . شود مستلزم کوشش و صرف نیروي عضالنی است حاصل می» گفتار«

گر ذهنی و بدنی گیرد و مانند هر کار دی هاي گفتار انجام می سخن گفتن کاري است که به وسیلۀ ذهن و عضالت و اندام
تواند براي حاصل کردن نتیجۀ منظور کمتر بکوشد، یعنی تا حد امکان  انسان به طبع مایل است که تا می. شود می» خستگی«موجب 

براي مثال در . شود که به حصول غرض زیان نرساند تا آنجا گسترده می» کوشش«اما البته این گریز و پرهیز از . بکاهد» خستگی«از 
افتد وکلمه  شود، یعنی بعضی از هجاها و واك ها در تلفظ می تر ادا می دي فارسی، بسیاري از کلمات به صورت خفیفگفتگوي عا

اولی داراي سه هجاست یعنی براي اداي . کنیم را ادا می» گم-می«لفظ » یم -گو-می«به جاي : به عنوان مثال. شود تر می کوچک
اما براي اداي لفظ دوم تنها دو بار این اعمال عضالنی . معین و برآوردن نفس الزم استآن سه بار قرار دادن اعضاي گفتار در جاي 

  .گیرد و این همان تمایل به کم کوشیدن است انجام می
تمایل به . اداي برخی از واکها مستلزم صرف نیروي عضالنی بیشتري است. دربارة ابدال واکها نیز همین قانون حکمفرماست

  .خواهد بدل کنیم ها نیروي کمتري می ها را در گفتگو به واکهایی که اداي آن کند که آن میایجاب » کم کوشیدن«
  :پردازیم اکنون با عنایت به کلیات ذکر شده به اصل مطلب می

در . است» گروههاي آوایی«یکی از تحوالت مهم دستگاه آوایی زبان فارسی از دورة باستان به دورة میانه و جدید از بین رفتن 
بود که معادل آن در زبان اوستایی » ai«یکی از این گروههاي آواییِ فارسی باستان : رة باستان دو گروه آوایی وجود داشته استدو
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»ae «این گروه آوایی در دورة میانه به مصوت کشیدة . است»ē « و در دورة جدید به مصوت کشیدة»ī «باقري، . نک: (شود بدل می
1377 :125(  

naema-                     nēm                      nīm  )نیم(  
ها صورت ثابت و واحدي نداشته و در آثار دورة نخستین  در آغاز رواج فارسی دري هنوز تلفظ بسیاري از کلمات و امالي آن

ت که خود بحث ها مربوط به شیوة کتابت اس برخی از این دگرگونی. هاي متعدد و گوناگون آمده است غالباً یک کلمه به صورت
اي زاده و  اما؛ بسیاري دیگر نشانۀ اختالف واك هاي کلمۀ واحد در زبان نویسندگانی است که هر یک در ناحیه. جداگانه اي دارد

هاي  از میان تغییر و تحول مصوتها که اضافه بر بیست مورد در کتاب 13.پرورش یافته و شیوة تلفظ محلی خود را حفظ کرده بودند
  : شود اي که مصداق حد تام قاعدة ممال است ذیال اشاره می فارسی ذکر شده، به دو نمونهتاریخ زبان 

  = ā/ī اي/آ
  :مانند
  .فروایستید و موارد دیگر/ فروایستاد -فرستید / فرستاد -افتیده / افتاده

  = a/e ا/اَ
این تمایل در پایان کلمات، اکنون به . استبوده ) e(به کسره ) a(تمایل تلفظ فارسی در هزار سالۀ اخیر به ابدال فتحۀ اصلی «

گردد   است که به زبر ختم می) نه(طور عام واقع شده است چنانکه، در فارسی درسی و رسمی امروز ایران تنها یک کلمۀ قید نفی 
ین ابدال انجام در مواضع دیگر کلمه نیز مکرر ا. و در همۀ کلمات دیگر هر جا که مصوت پایانی فتحه بوده به کسره بدل شده است

  ) 63: 2، ج1377ناتل خانلري، . (»گرفته است
  :مانند
  .شود نامه و مواردي از این دست که در متون کهن به فراوانی یافت می/ نامه  -خانه / خانَه -سینه / سینَه

 
  گیري نتیجه

طور که قبالً گفته  همان. طرح شده استهاي  با استفاده از تئوري) چرا ممال؟(اکنون زمان پرداختن به پاسخ اصلی پرسش خود، 
هاي فارسی است که به  در مورد واژه» اماله«دارد، بکارگیري فن  شد، آنچه ذهن ما را از غالب محصالت فرضیات، برکنار می

باید توجه داشت که صورت ممال الفاظ در متون نظم با اهدافی متفاوت از . ها نصیب وافري دارد خصوص حکیم توس از آن
  .به کار رفته است  -خاصه متونی که زیاد پایبند موسیقی کالم و آهنگین نیستند -ها در متون نثر به آنمشا

از آنجا که در تئوري . یکی از اهداف بکارگیري ممال کلمات در زبان فارسی، توازن هجایی و متعاقب آن توازن آوایی است
دارد تا  انتر است، تمایل به کم کوشی و نرمکامی، گوینده را بر آن میها و صداهاي زیر براي اندام گفتار آس موسیقی، اداي واج

ها به هنگام تلفظ به گوینده چنین  به بیان دیگر متفاوت بودن ارزش طنینی و صوتی واج. اصوات برشو را به فرو شو تبدیل کند
  .دهد اختیاري می

اییِ زبان هند و اروپایی وزن که تابع کمیت یا امتداد هاي شعبۀ آری از سوي دیگر، در زبان فارسی به عنوان یکی از زبان 
مقتضی استسهال و آسان  -ولی در وزن هیچ اثري ندارد -که از عوامل اصلی تلفظ در آن زبان است) ton(هاست و آهنگ  مصوت
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» آن«از واژة » این«ي توان به جا ، می»این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت«: به عنوان نمونه در این مصراعِ حافظ. طلبی است
  .انگیزد اما؛ سهولت بیان یا همان نرمکامی شاعر را به چنین گزینشی بر می 14استفاده کرد که از نظر هجایی نیز با هم تفاوت ندارند

چه اهداف این تمایل به اصوات فروشو، در آثار باز مانده از زبان فارسی از نظم و نثر و اینکه از باب نمونه، موضوع در نظم 
سامان گرایی، سامانگریزي، : گردد که از آن جمله است هاي کوچکتري تقسیم می خود، به شعبه...) حماسه، غنا و(باشد 

که هر یک در دانش مربوط به خود قابل بررسی و از حوصلۀ این ... و 15تبارشناسی، بازسازي، تصغیر، تملیح، کثرت استعمال 
  . مختصر خارج است

اند، دفاع در  هاي فارسی بکار رفته آن گونه که برخی اندیشیده که در واژه» اي«به » آ«و مصوت » فتحه« ه ب» کسره«پس، میل از 
بلکه، تالشی است در صدد ایجاد نوعی وزن یا آهنگ که  16یک سیستم تدافعیِ ضد لغات بیگانه نیست» اماله«برابر زبان عربی و 

گذارد و از دگرسو، مناسبات چندین سالۀ زبان فارسی را مرعی  وشی باز میاز یک سو، دست اندام گفتار را در میل به کم ک
مثالً در شاهنامۀ فردوسی اگر، سامان گرایی یا سامانگریزي را توازن اجزاء یک کل و تناظر عناصر داخلی سازندة آن کل . دارد می

یم داشت که منجر به سالست و روانی بیان بدانیم با دو مفهومِ میل به کوچک شمردن و افزودنِ مالحت کالم، سروکار خواه
دهد که در مشرق ایران، این  شواهد موجود نشان می. خواهد شد و کاربرد مشابه آن در دیگر آثار نیز به دلیل کثرت استعمال است

. نک. (رود میطرز استعمال متداول بوده است وهم اکنون نیز در لهجۀ مردم افغانستان و یزد، بعضی کلمات به این صورت به کار 
  :استعمال کرده است» طوبی«، »طوبی«مولوي به جاي ) 67: 1342رجائی، 

  گـرم درکار آمدم، موقوف مطرب نیستم چونک در باغـت بزیـر سایـۀ طوبیستـم
 )293: 3غزلیات شمس، ج( 

یعنی از زیر » شستاز زیر ناوه خیست زیر چکک ن«: شود دیده می» خاست«به جاي » خیست«در یک ضرب المثل افغانی هم 
سلطان ... «: راوندي نیز بجاي افتادن، افتیدن بکار برده است. ریخت نشست ناودان برخاست و زیر جایی که آب چکه چکه می

با نیمچه از خرگاه بیرون آمد و مؤیدالملک را بخواند و بفرمود تا چشمش بستند و برکرسی ) منظور، برکیارق بن ملکشاه است(
  )148: 1333راوندي، . (»...نان زد که گردن بگزارد و سر هنوز بر دوش بود که بجنبید سر بر زمین افتیدنشاندند و زخمی چ

  .    و از این موارد در متون دیگر
  

  ها نوشت پی
مفید معنی ) قرون چهار و پنج(ها رواج داشت و آنچه آمده  هاي نزدیک نیز، این نوع از کاربرد واژه در قرون بعد، حتی دوره. 1

هاي بعد  ي زمانی یاد شده نسبت به دوره انحصار نیست و مراد از آن، صرفاً تقدم زمانی و حجم بکارگیري کلمات ممال در محدوده
  .  ي زبانی است هاي  پسین، این نوع استعمال از وصف ابداع خارج است چرا که مسأله، یک مقوله است، ضمن اینکه در زمان

و در غالب منابع دیگر نیز به غیر ) قدیم و جدید(موعۀ کاملی است از دیگر کتب لغت معتبر از آنجا که لغتنامۀ دهخدا مج. 2
لهذا، نگارنده از مراجعه به دیگر  -مگر مواردي که با بسط مختصر کالم اهداف دیگري منظور است  -اي نشده  آن معنی اشاره

  .کند نظر می صرف  -در معنی لغوي  -کتب 
  ) 255: 1360شمس قیس، . نک. (داند را در محاورات دري جایز نمی» بجلبا«شمس قیس، امالۀ . 3
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هاي ممال در تاریخ بیهقی به لحاظ بسامد، بسیار کمتر از آثار منثوري چون تاریخ طبري و تاریخ سیستان  البته تعداد واژه. 4
  .  است
  . گونه استعمال ممتاز است میان متون نظم نیز، شاهنامۀ فردوسی در این. 5
  . ها در دامنۀ تحوالت زبانشناسی قابل تعریف است باید در نظر داشت که این فرضیه. 6
نظر  -هاست  اند،  بلکه هدف استفاده از آن این پژوهش در صدد نقد نظریاتی نیست که هر یک به منظور خاصی طرح شده. 7

  .در جهت نیل به غایت مطلوب -به ارتباطی که با مقولۀ مورد بحث دارند 
  .64: 1384و نجفی،  70: 1351محمدتقی سپهر،: ك. ي اطالع بیشتر، ربرا. 8
  .شود محسوب می» فارسی میانه«مراد، زبان فارسی دورة جدید است که دنبالۀ بالفصل . 9

  .»خاء، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین و قاف«: این حروف در زبان عربی عبارتند از. 10
  . 478: 2، جشرح ابن عقیل: ك. براي اطالع بیشتر، ر. 11
  . 178: 1348و فرشیدورد،  63: 1351محمدتقی سپهر، : ك. براي اطالع بیشتر، ر. 12
چون از بیشتر تألیفات این دوره نسخۀ اصل یا نسخۀ کهنی نزدیک به زمان مؤلف و مکتوب در محل زندگی او در دست «. 13

توان شیوة خاص تلفظی را به محل  دشوار است و به ندرت می نیست حکم به اینکه هر گونه تلفظ متعلق به کدام شهر یا ناحیه بوده
  )59: 2، ج1377ناتل خانلري، . (»معین نسبت داد

  .کند جز اینکه از دیدگاه علم معانی بار معنایی منظور، در اولی نسبت به دومی فرق می. 14
باع و تداخل می. 15   :ك. براي اطالع بیشتر، ر. گردد که خود منجر به اتّ

and mediaeval grammatical theory in Europe, London) (Robins.R. H; 1951, Ancient  
  .274: 1384شمیسا، . نک. 16
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  الهدي قمبنت يمدرسه آموزانتحلیل خطاهاي نحوي زبان يمقایسه

  

  طاهره عبداللهی پارسا

  فاطمه موحدي مهرآباد

 چکیده

زبان مقصد از اهمیت ویژه برخوردار است؛ چرا که خطاهایی که  تحلیل خطاها همیشه به دلیل آسانتر کردن فرآیند یادگیري
به همین دلیل . شوند همواره مورد توجه معلمان و مولفان کتابهاي درسی بوده و هست زبان آموزان در فرآیند یادگیري مرتکب می

یشرفته در یکی از مراکز فعال در این پژوهش برآن شدیم به بررسی و تحلیل انواع خطاهاي نحوي زبان آموزان سطح متوسطه و پ
  . ها باشیم آموزش زبان فارسی یعنی مدرسه بنت الهدي در دو سطح متوسطه و پیشرفته و نیز بیان دالیل ایجاد خطا در آن

فرضیه مقاله حاضر این است که تشخیص خطاهاي نوشتاريِ نحويِ زبان آموزان، پیش از وقوع قابل پیش بینی است و تاثیر 
تواند در  هاي این مقاله می نتایج و یافته. ها به میزان زیادي در جلوگیري بروز خطا توسط زبان آموزان موثر استپیش بینی خطا

  .هاي آموزشی کمک کند روند فراگیري زبان نقش موثري ایفا کند و نیز به تالیف بهتر کتاب

 

  

  تحلیل خطاهاي نحوي، سطح متوسطه، سطح پیشرفته  :ها کلید واژه
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هاي انسان، همواره با  زبان امري اکتسابی است و نه فطري اگرچه خود زبان زیستی و ذاتی است لذا مانند سایر یادگیري یادگیري
از این روي چه زمانی که انسان در حال فراگیري زبان است و چه زمانی که در حال یادگیري زبان دوم است . بروز خطا توأم است

تحلیل خطاها امري نوین نیست وتحقیقاتی در ) 45:1990( 3بنا به گفته راد الیس. ناپذیر است شود و این امري اجتناب مرتکب خطا می
ي  هاي آموزش زبان در دهه در شیوه 1949به عنوان نمونه در زبان فرانسه در سال . ي تحلیل خطاها در زبان دوم انجام شده است زمینه

گوید جلوگیري از ارتکاب خطا مهم  می 4الرسن فریمن. بسیار مهم بودي شنیداري جلو گیري از ارتکاب خطا  شصت به خصوص شیوه
ي  دهد بالفاصله باید به وسیله شوند و به محض آنکه خطایی رخ می هاي بدي زبانی می است زیرا خطاها منجر به شکل گیري عادت

. هاي یادگیري را مشخص نماید واريمعتقد است تحلیل خطاها سرنخی است براي معلم تا دش) 25:1991( 5فالحی. معلم تصحیح شود
    .توان نظام ذهنی زبان آموز را مشخص نمود ها می خطاها منبع مهمی هستند که با استفاده از آن

      

گفتار و (هاي تولیدي  معتقد است که بهترین راهکار براي تجزیه و تحلیل یادگیري زبان دوم، بررسی داده) 216:1987( 6براون
  .کند وانش واقعی زبان آموزان را منعکس میاست چرا که ت) نوشتار

. آموز در تولید زبان دوم دارد تحلیل خطا یک نوع تحلیل زبانی است که تمرکز آن روي مطالعه ي خطاهایی است که زبان
در زبان دوم با هاي زبان آموز  کند، در این تحلیل خطا آموز را با زبان مادري او مقایسه می خالف تحلیل تطبیقی که زبان دوم زبان بر

  . شودخود زبان دوم مقایسه می

زبانی آنهایی  خطاهاي میان. زبانی زبانی و درون خطاهاي میان: شودچوب این تحلیل دو نوع خطا در نظر گرفته می در چهار
 .شوند بوط میزبانی، خطاهایی هستند که به یادگیري زبان مر توانند به زبان مادري مربوط باشند و خطاهاي درون هستند که می

شناسی یا  تا روان(بود  "آموزش"روي  "فراگیري زبان دوم"ي  هاي رشته قرن بیستم تمرکز بیشتر تحقیق 60و  50هاي  در دهه
 "تحلیلخطاها"2"آموزان هاي زبان اهمیت خطا"در کتابی با عنوان »7پیت کودر«ها بود که  و در جریان همین نوع تحقیق) شناسی زبان

 . را معرفی کرد

نگریستند که باید ریشه کن شود، این  داشتند و به آن به چشم چیزي می "خطا"خالف تصوري که معلمان در آن زمان از  بر
توانند در جاي خود مهم باشند و نمایانگر وجود یک سیستم زیرساختی زبانی و نوعی آگاهی  ها می تحلیل نشان داد که خطا

آموز براي  آموز نیست بلکه تالش زبان نشانه عدم یادگیري زبان "ها خطا"شان داد که این تحلیل ن. آموز از زبان دوم است زبان
ي  از این زمان است که رشته. این تحلیل از این نظر داراي اهمیت بسیار است. دهد درك یک سیستم زبانی دیگر را نشان می

                                                        
3.Ellis, Rod 
4.Larsen, Freman 
5.Fallahi, M 
6. Brown,H.D 
7.Pit Coder 
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شناسی و  هاي دیگري از جمله روان یز مورد توجه رشتههاي نظري ن هاي آموزشی آن از نظر جنبه در کنار جنبه "فراگیري زبان دوم"
 .گیرد شناسی هم قرار می زبان

هاي سهوي است که  هاي لپی و اشتباه شامل اشتباه "اشتباه"کند که  گونه تشریح می را این "اشتباه"و  "خطا"تفاوت کودر 
شوند و  ست که روشمند هستند و مرتباً تکرار میاینجا خطاهایی ا "خطا"ها را دارد ولی منظور از  گوینده توانایی تصحیح آن

این گونه خطاها تنها از نظر معلم و در مقایسه با زبان دوم خط محسوب . دهد تشخیص نمی "خطا"ها را به عنوان  آموز آن زبان
یزي که با این سیستم آفریده است، هرچ "زبان بینا بین"آموز که یک سیستم قانونمندي براي خود به نام  شوند ولی از نظر زبان می

  .شود آفریده شده مطابقت دارد، خطا محسوب نمی

است در حالی که براي شناخت  "ها خطا"هاي آن تمرکز روي  هاي زیادي دارد و یکی از مهمترین کاستی این تحلیل کاستی
هاي این  یکی دیگر از کاستی .هاي دیگر نیز توجه شود دهد و جنبه درست رفتار زبانی زبان آموز باید به آنچه درست انجام می

آموز  بر اساس این نظریه اگر زبان. ي زبان تولید شده توسط زبان آموز است"ها درست"و  "ها خطا"تحلیل چگونگی تعبیر 
ساختاري را درست استفاده کند نشان دهنده این است که قانون زیربنایی آن درك شده در حالی که ممکن است دلیل آن این 

است که منبع خطاها را  "ها خطا"یابی  نارسایی دیگر این تحلیل در ریشه. آموز در دست نیست کافی از عملکرد زبان باشد که نمونه
. اي از هردو باشد یا حتی ریشه در جاي کامالً متفاوتی داشته باشد تواند آمیخته داند در حالی که می زبانی می زبانی یا میان یا درون

مکن است خطاهایی وجود داشته باشند که تصادفی باشند، یا بهتر است بگوییم خطاهایی که همچنین کودر معتفد است که م
دانیم که در  ي ما می تفاوت بین خطاهاي نظاممند و غیر نظاممند مهم است، همه. توان به آسانی دریافت ها را نمی ماهیت نظاممند آن

ها را به  این خطاها که غالباً آن. شویم رراً مرتکب نوعی از خطاها میگفتار عادي ما افراد بزرگسال نیز در زبان بومی خودمان، مک
آوریم ناشی از اشتباهات مربوط به حافظه، حاالت جسمی از قبیل خستگی و شرایط روانشناختی مانند عواطف شدید  خاطر می

به طور عادي، پس از . انش زبانی ماي نقص در د ي کنش زبانی هستند نه منعکس کننده این خطاها، ساختارهاي غیر منتظره. هستند
کامالً غیر منطقی خواهد بود که انتظار داشته باشیم . توانیم با اطمینان کامل آن را تصحیح کنیم بریم و می انجام خطا به آن پی می

مادري و زبان دوم در هاي زبانی را از خود بروز ندهد، چرا که او نیز در زمان اداي مطلبی به زبان  زبان آموز زبان دوم چنین لغزش
ي چنین شرایطی هستند و خطاهایی که نمایانگر  بنابراین باید بین خطاهایی که نتیجه. معرض چنین شرایط درونی و برونی قرار دارد

 خطاهاي مربوط به کنش زبانی مشخصاً. نامیم، تمایز قائل شویم دانش زیر بنایی زبانی است؛ یعنی آنچه که آن را توانش انتقالی می
  . غیر نظاممند و خطاهاي مربوط به توانش زبانی نظاممند هستند

هاي غیر قابل قبولی هستند که زبان  خطاها صورت: کند تفاوت میان خطا و اشتباه را چنین بیان می) 165:2003( 8کریستال
کنند و تصور  ها را تولید می آنهاي زبان شناختی  آموزانی که در حال یادگیري یک زبان خارجی هستند با استفاده از اصول و شیوه

شود که به شیوه اي نظاممند منعکس کننده سطح توانش زبانی کسب شده از سوي زبان آموزان باشند در حالی که اشتباهات،  می
 کند بی معنا نقل می) 1966( 9همچنان که میلر. ها را تصحیح کنند محدودیتهاي کنش زبانی هستند که زبان آموزان قادر هستند آن

                                                        
8.Crystal 
9 .Miller, G.A. 



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

17 

 

خواهد بود که قواعدي براي اشتباه کردن بیان کنیم بنابراین بهتر است که از این به بعد خطاهاي کنشی را اشتباه بنامیم و اصطالح 
ها قادریم دانش زبانی او را تا آن لحظه، یعنی تا زمانی که  خطا را براي آن خطاهاي نظاممند زبان آموز به کار ببریم که از طریق آن

  .را بازسازي کنیم توانش انتقال

گوید  درست است کسی که به زبان دوم سخن می) 1973(ي کودر  رسد گفته به نظر می: گوید می) 51:1994( 10کشاورز
آید افراد در کاربرد  گوید در معرض شرایط بیرونی یکسانی قرار دارد اما به نظر می همانند کسی است که به زبان مادري سخن می

از طرف دیگر تشخیص اشتباه و خطا همواره امري مشکل ساز است ولی . گی و مانند آن بهتر عمل کنندزبان مادري در حالت خست
دفعات تکرار در خطاها بیش از اشتباهات است البته . سازد دفعات تکرار باشد ها را از هم مشخص می رسد آنچه که آن به نظر می

ها را اشتباه نامید که شاید به دلیل  توان آن قوع پایینی باشند که نمیممکن است خطاهایی هم باشند که به دالیلی داراي بسامد و
شود که براي  البته گفته می. بسامد کم تکرار آن الگوهاي زبانی باشد یا اجتناب یادگیرندگان از کاربرد این الگوها دلیل آن باشد

  .تشخیص اشتباه از خطا باید عواملی نظیر تداخل زبانی را نیز در نظر داشت

کند که یک نظام ثابت را نشان  خطاهاي نظام یافته را خطاهایی معرفی می) 1974( 11جین: گوید می) 49:1994(کشاورز 
از آنجایی که . کند که درونی نظام یافته دارند، به دور از دلبخواهی بودن هستند دهند و آن را به اجزاي قابل تعریفی تقسیم می می

شوند و  ین زبان بینابین هستند در مقابل، انحرافات اشتباهاتی هستند که به هیچ نظامی مربوط نمیشوند، تحت قوان قانونمند تلقی می
دهند که از نوع خطاهاي کنشی هستند که ممکن است در گفتار یا نوشتار زبان مادري نیز روي دهند از قبیل  اشتباهاتی را نشان می

  .تطابق فاعل و فعل در جمالت پیچیده و غیره هاي زبانی یا نوشتاري، مثل آغاز نادرست، فقدان لغزش

آنچه در (ها بر اساس قوانین و ساختارهاي زبان مادري خود  آموزان مانند روبات این تحلیل از نظر تشخیص این امر که زبان
ق نیست چرا که هاي زبان دوم موف کنند، اهمیت تاریخی دارد ولی در تحلیل داده عمل نمی) تحلیل تطبیقی به آن پرداخته شده بود

  .ي آن دریافت هاي فراگیري زبان را با نگاه کردن تنها به یک گوشه توان پیچییدگی کند و مطمئناً هرگز نمی موضعی به آن نگاه می

اخیر که فراگیرتر اند ناکارآمد است، اما باید در ) شناسی شناسی و روان بر پایه زبان(هاي  اگر چه این تحلیل در مقایسه با تحلیل
ها هر روز  شناسی به شکل تخصصی آشنا نیستند ولی همه ي آن شناسی و روان ي معلمان زبان با زبان که همه ر داشت که درحالینظ
شود گفت معموالً خطایابی ملموس ترین و راحت ترین نمونه اي است  از طرف دیگر می. ي زبان آموز سرو کار دارند "ها خطا"با 

ها در شناخت زبان و روند فراگیري آن و در امر آموزش بی فایده  مطمئناً توجه به این نمونه. آید آموز بدست می که از زبان زبان
  .ها نگذریم نخواهد بود به راحتی از آن

و سپس به  ي بنت الهدي گردآوري شده است هایی از زبان آموزان مدرسه دخترانه ي توصیفی نوشته این پژوهش به شیوه در
براي انجام . پردازیم آموزان در سطح متوسطه و پانزده زبان آموز در سطح پیشرفته می وشتاري پانزده زبانتحلیل و بررسی خطاهاي ن

                                                        
10  . Keshavarz, M.H. 
11  . Jain, M.P. 
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این پژوهش با بهره گیري از الگوي . گردآوري شده است) در سطح پیشرفته 15در سطح متوسطه و  15(بررگ انشا  30این تحقیق 
  .انجام شده است) طاهادر کتاب تجزیه و تحلیل خ(طبقه بندي خطاهاي کشاورز 

  خطاهاي نحوي

  ها  خطاهاي مربوط به کاربرد زمان
 خطاهاي مربوط به کاربرد حروف اضافه 

 خطاهاي مربوط به کاربرد نادرست معلوم و مجهول

 ترتیب نادرست اجزاي جمله 

 خطاهاي مربوط به عدم تطابق 

 خطاهاي مربوط به توزیع و کاربرد گروه فعلی

 برد نا در ست ساختار منفی خطاهاي مربوط به کار

 

  سطح پیشرفته➊

  ها خطاهاي مربوط به کابرد زمان■

 صورت بازسازي شده صورت بکار رفته

 زمانی که این حرف را شنیدم خیلی ناراحت شدم من این حرف را شنیدم خیلی ناراحت شده بودم

 کردند همه راحت بودند و صحبت می همه راحت بودند و صحبت می کردن

 کردم کوچک بودم ولی خوب سفره درست می ودم ولی خوب سفره درست کرده بودمکوچک ب

 از خدا تشکر کردم که به مادرم کمک کرد از خدا تشکر کرده بودم که براي مادرم کمک کرده بود

 خورد در طول روز انسان غذا می در طول روز انسان غذا خورده است

  
  خطاهاي مربوط به کاربرد حروف اضافه ■

 صورت بازسازي شده رت بکار رفتهصو

 میالدي تحصیل در دبستان را شروع کردم 1996من در سال  ام میالدي به تحصیل دبستان شروع شده 1996من در سال 

 از خدا تشکر کرده بودم که به مادرم کمک کرده بود از خدا تشکر کرده بودم که براي مادرم کمک کرده بود

 اسماعیل رفت که پول را در بانک بگذارد بگزارد اسماعیل رفت که پول به بانک

 کنند از مسلمانان کمی دین اسالم را رعایت می کنند از مسلمانان کمی به دین اسالم رعایت می

 خواهم مبلغ باشم اگر خداوند متعال به من توفیق بدهد می خواهم مبلغ باشم اگر خداوند متعال براي من توفیق بدهد من می



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

19 

 

  ان مجهول به جاي زمان معلومکاربرد زم ■

 صورت بازسازي شده صورت بکار رفته

 ام میالدي به تحصیل دبستان شروع شده 1996من در سال 
میالدي تحصیل در دبستان را شروع  1996من در سال 

 کردم

هاي جامعه المصطفی در گرجستان شروع به  در حوض
 هاي دینی شدم درس

ن شروع به درحوضه اي جامعه المصطفی در گرجستا
 هاي دینی کردم درس

  

    ترتیب نا در ست اجزاي جمله ■

 صورت بازسازي شده صورت بکار رفته

 به اعتقاد شیعیان یکی از چهارده معصوم است به اعتقاد شیعیان یکی از معصومه چهاردهم است

 پدر حبیبه کارش پیدا کردن معدن بود پدر حبیبه کارش معدنی پیدا کردن بود

 کند تا کار خوبی انجام داده باشد انسان این سختی را تحمل می سختی را تحمل می کند تا کار خوبی کرده باشد انسان این

 خواهد به مدرسه برود حامد می خواهد برود حامد به مدرسه می

  

  خطاهاي مربوط به عدم تطابق  ■

 صورت بازسازي شده صورت بکار رفته

 دادند استادها خوب درس میبعضی از  داد بعضی استاد خوب درس می

 ها قلبم را شکستند بعضی ها قلبم را شکست بعضی

 گرفتند شان جشن می همه در خانه گرفتند اش جشن می همه در خانه

ها را به کوه برده بود که این کار را انجام  استاد آنان آن
 بدهند

 ها را به کوه برده بود که این کار را انجام بدهند استادشان آن

 دانستم چه کنم وقتی پدرم را دیدم از خوشحالی نمی کردم دانستم چه می تی پدرم را دیدم از خوشحالی نمیوق

 براي همه انسان سخت است که در کشور دیگر غریب باشند
ها سخت است که در کشور دیگر غریب  براي همه انسان

 باشند

  

 خطاهاي مربوط به کاربرد نادرست ساختار منفی ■
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 صورت بازسازي شده رفتهصورت بکار 

ها نکرده است خیلی  خوردن سحري در غیر موقعی که به آن
 سخت است

 ها ندارد خیلی سخت است خوردن سحري در موقعی که به آن

  

  

  سطح متوسطه ➋

 ها خطاهاي مربوط به کاربرد زمان ■  

 صورت بازسازي شده صورت بکار رفته

 شود در فرهنگ ما اگر غذا پخته شده باشد تقسیم می شود می در فرهنگ ما اگر غذا پخته شده است تقسیم

  
 خطاهاي مربوط به کاربرد حروف اضافه ■

 صورت بازسازي شده صورت بکار رفته

 دهیم ها غذا می رویم و به آن ي دیگران می به خانه دهیم ها غذا می رویم و با آن ي دیگران می با خانه

 آیندي من می هاي ما به خانه ي فامیل در عید نوروز همه ي من بیایند ر خانههاي ما د ي فامیل در عید نوروز همه

 دهد مادرم به همه غذا می دهد مادرم با همه غذا می

 خرد پدر براي دخترش لباس قشنگ می خرند پدر به دخترش لباس قشنگ می
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 پزند در عید نوروز سوپ خاص می پزند به عید نوروز خاص سوپ می

 شوند همه به عبادت مشغول می شوند ت مشغول میهمه با عباد

  

  کاربرد زمان مجهول به جاي زمان معلوم ■

 صورت بازسازي شده صورت بکار رفته

 کنندها را تعطیل می مغازه شوند ها را تعطیل می مغازه

 ها را خوشحال کردند عید فطر آن ها را خوشحال شدند عید فطر آن

  ترتیب نا در ست اجزاي جمله ■

 صورت بازسازي شده صورت بکار رفته

 من می خواهم به کشورم بروم خواهم بروم به کشورم من می

 پخت یک هفته آخر ماه رمضان کیک می پخت آخر یک هفته ماه رمضان کیک می

 گیریم هر سال در بیست و یکمٍ ماه نوروز جشن می گیریم هر سال در ماه بیست و یک نوروز جشن می

 هاي گوناگونمی خرند ها میوه خانواده خرند وناگون میوه میها گ خانواده

 پزند در عید نوروز سوپٍ خاص می پزند به عید نوروز خاص سوپ می

 مردم براي دعا کردن به قبرستان و زیارت دوستانمی روند رویم مردم به قبرستان براي دعا کردن و زیارت دوستان می

  

  خطاهاي مربوط به عدم تطابق  ■

 صورت بازسازي شده بکار رفته صورت

 پزیم روز عید نورز ما در کشورمان هفت نوع غذا می پزیم روز عید نورز ما در کشورم هفت تا غذا می

 خرید هاي مختلف می پدرم نوشابه و میوه خرید ي مختلف می پدرم نوشابه و میوه

 رویم ي پدر بزرگ می اهرم به خانهمن و مادرم و خو روند ي پدر بزرگ می من و مادرم و خواهرم به خانه

 نشینند ها در کنار سفره می آن نشینند او کنار سفره می

 خوانند روند و نماز می زنان و مردان به مسجد می روند و نماز خواندند زنان و مردان به مسجد می

 شود تقسیم میدر فرهنگ ما اگر غذا پخته شده است  شود در فرهنگ ما اگر غذا پخته شده است تقسیم می

 گیرنددر کشورم مسلمانان عید نوروز را جشن نمی گیریم در کشورم مسلمانان عید نوروز جشن نمی

 گیرندهندوها عید نوروز را جشن می هندوها عید نوروز جشن بگیرند

 خرد پدر براي دخترش لباس قشنگ می خرند پدر به دخترش لباس قشنگ می
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 روند پدر و مادر من به مسجد می مروی پدر و مادر من به مسجد می

  

 خطاهاي مربوط به کاربرد نادرست ساختار منفی ■

 صورت بازسازي شده صورت بکار رفته

- - 

  

  

  

هاي مهم مورد توجه در آموزش زبان دوم نحو است که با بررسی انجام شده در دو مقطع متوسطه و پیشرفته در  یکی از مقوله
ارسی به این نتیجه رسیدیم که بیشترین خطاها در دو سطح از نوع تطابق زمانی و کاربرد حروف یکی از مؤسسات آموزش زبان ف

  .باشد که شدت این موضوع بیشتر در میان زبان آموزان سطح متوسطه است اضافه می

د قرار دهد که هایی را مورد تأکیشود که معلم بر اساس خطاها تدریس کند و حوزههاي حاصل از تحلیل خطاها باعث می یافته
هاي تدریس  مؤثر بودن مواد آموزشی و روش. کنند عالوه بر این خطاها بازخورد را هم فراهم می. ها بسامد خطا باال است در آن

ي آموزشی نیاز به توجه بیشتري دارد تا اینکه دقت  دهند که کدام بخش از برنامه دهند و به او نشان می معلم را به او اطالع می
ها را  ي درسی تصمیم بگیرند که کدام مقوله شود که طراحان برنامه همچنین خطاها باعث می. به آن مقوله اختصاص دهد بیشتري را
تواند ابزاري براي ارزشیابی یادگیري زبان  بنابراین تحلیل خطاها می. ي درسی گنجانده و کدام را حذف یا تقویت کنند در برنامه

  . کند ي آموزشی معلم را فراهم می ي درسی و یادگیري زبان آموز و برنامه ق بین برنامهآموزان به طور کلی و میزان انطبا
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303 

  داریوش مهرجویی» هامون«ي  نامه هاي گفتاري در فیلم شناسی کنش تحلیل نشانه
  

  12فائقه عبدالهیان

  چکیده

ت شفاهی نقل داستان تکیه کرده است، مورد . هاي ارتباط است ترین شکل سینما یکی از پیچیده این پدیده به این دلیل که بر سنّ
ن که  مدون از شفاهی بودن داستانی را از نو معرفی میگیرد؛ در واقع سینما شکلی  توجه مخاطبان قرار می کند در این شکل مدو

دهد و تأثیري آنی و دقیق از  شود توصیف روایی آنچنان که در داستان موجود است جاي خود را به تقلید می نامه نامیده می فیلم
هاي غیر کالمی  رکیبی سینما است که در کنار دالهاي ماهیت ت ترین بخش نامه یکی از مهم گذارد بنابراین فیلم خود بر جاي می

. شناسی را در آن دنبال کرد توان بسیاري از مسائل تحلیلی نشانه اي است که می شناسان، عرصه این بخش براي نشانه. گیرد قرار می
هاي  جویی بپردازد و ویژگیداریوش مهر» هامون«ي  نامه هاي گفتاري در فیلم شناسی کنش این مقاله بر آن است تا به تحلیل نشانه

هاي بیانی و غیر بیانی، استلزام  هاي مختلفی چون؛ شرایط به جا بودن، انواع کنش کند با بررسی عرصه آن را تبیین نماید و تالش می
و بدین ترتیب نامه جلب کند  شناسی فیلم ي نشانه توجه ما را به ساختار و رویکردي تازه در زمینه... و قواعد مکالمه، صنایع بالغی و

ي گردآوري اطالعات  تحلیلی است و شیوه -روش پژوهش توصیفی. ي هامون ارائه نماید نامه اي از فیلم اي بررسی با روش ویژه
  .اي است رسانه -اي کتابخانه

  

  

  .هاي گفتاري، داریوش مهرجویی شناسی، داستان، کنش نامه، نشانه فیلم :ها کلیدواژه

                                                        
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن  - 12
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  مقدمه- 1

از موسیقی، آهنگ و هماهنگی؛ از نقاشی، شکل، قالب، رنگ، : آورد ازهاي خود را از سایر هنرها گرد میسینما همواره نی
نامه  اما از همان آغاز بیش از هر چیز با ادبیات نزدیکی داشت و روش تنظیم هنري فیلم. نورپردازي و از تئاتر، ماهیت نمایشی را

نامۀ تنظیم شده  هاي برجسته به صورت فیلم ها و رمان عا ورود بسیاري از داستانشاهد این اد. رفت عنصر مهمی در آن به شمار می
ا این دو غالباً در یکدیگر  نامه می اگرچه سابقۀ رمان به پیش از فیلم. براي تبدیل به فیلم سینمایی و ورود به عرصۀ سینما است رسد ام

کنش "نامه بنا بر اصل  دو متفاوت است؛ نظام ارتباطات موجود در فیلم اند اما نظام ارتباطی این تداخل داشته و برهم تأثیر گذاشته
هاي داستانی، به دلیل ساختار  عالوه بر نظام ارتباطی بین شخصیت. اي است ، نظام ارتباط چند سویه"بازتابی بودن"یا  "گفتاري

ها و ساختارهاي حاکم بر داستان با  بندي منامه نوع زبان حاکم بر آن متفاوت است و بسیاري از تقسی موجود در فیلم "تقلیدي"
از همۀ عوامل بیانی، غیر بیانی و پس بیانی براي انتقال معنا استفاده  "کنش گفتاري"نامه به عنوان یک  فیلم. شوند نامه منطبق نمی فیلم
هاي  اي از گفته و نه مجموعه» عملی«اي پیچیده از پاره گفتارهاي  شود یعنی شبکه نامه به شکل گفتمان ارائه می فیلم. کند می

گرایانه به گفته  نگرد و با نگاهی تقلیل شناسی که به آن به مثابۀ رمان می بنابراین باید فارغ از الگوهاي نقد ادبی و روایت. انتزاعی
بنابراین . سازد آورده مینامه با پاره گفتارهاي عملی، بازنمایی است که نیاز به معنا را بر فیلم. نامه نگریست داند، به فیلم منحصر می

با توجه به خاصیت ویژة ) شناسی نشانه(توان در آن مورد بررسی قرار بگیرد چگونگی تولید و انتقال معنا  هایی که می یکی از روش
هش نیز شناسی این پژو تحلیل نشانه. ریزي شده است شناسی نیز بنا بر اصل نیازمندي انسان به معنا پی از طرفی بررسی نشانه. آن است

شناسی فرا  شناسی انفصال و پرش گفتمانی، نشانه هاي کاربردي چون نشانه بر آن است تا بنا بر این اصل با مالحظاتی ویژه به جنبه
شناسی شرایط به جا بودن  شناسی طنز تراژیک و نشانه ، نشانه)قواعد مکالمه(شناسی برهمکنش زبانی  اي، نشانه زبانی و استلزام کلمه

اي پراکنده و التقاطی به آن اشاره  شناسی درام با این نگاه گفتمانی و شبکۀ تحلیلی به گونه پردازانی چون کر االم در نشانهکه نظریه 
این . نامه دست بیابد اي فیلم نامۀ هامون بپردازد تا به درك بهتري از عرصۀ زبانی نظام نشانه شناختی فیلم اند به تحلیل نشانه کرده
گرایانه و سوبژکتیو است در سال شصت و هشت به صورت فیلم سینمایی ارائه شد و  شناسی ذهنی اي نظام نشانهنامه که دار فیلم

نامۀ  مایه فیلم درون. برندة شش جایزه از فستیوال فجر در تهران شد و جایزة بهترین فیلم فستیوال هیوستون را به خود اختصاص داد
شود؛ یک بخش سیر زندگی فردي و اجتماعی حمید هامون و بخش دیگر سیر  هامون داریوش مهرجویی در دو ساحت بیان می

نامه براي بیان ساحت فلسفی مدیون نحوة بکارگیري زبان  بخشی از توفیق این فیلم. روند فلسفی و اعتقادي اوست که با هم پیش می
بنابراین . در بیان مفاهیم ژرف ساختی خود را داردنامه با استفاده از زبانی پیچیده سعی  این فیلم. شناسی در آن است و نظام نشانه
دهد و هم به دلیل  اي که به صورت گفتمانی عملی آن را مدنظر قرار می نامۀ هامون هم به دلیل نگاه تازه شناسی فیلم بررسی نشانه

یابی  وري است و در دستپوشانی دو ساحت به کار رفته در آن، ضر ها براي رسیدن به هم گیري از نشانه مشخص کردن نحوة بهره
  . نامۀ هامون راه گشاست اي و زبانی متفاوت فیلم به عرصۀ نظام نشانه
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  پیشینۀ تحقیق.2

هاي  هاي عاشقانه و برخی رمان ي چون کشف المحجوب، مثنوي مولوي، شاهنامۀ فردوسی، داستان ا شناسی در آثار ادبی نشانه
ادبیات نمایشی نیز . فرخزاد، قیصر امین پور و اشعار کودکان انجام گرفته استایرانی، اشعار شاعرانی چون نیما یوشیج، فروغ 

بررسی نموده است ولی در ) متن دراماتیک(نامه  است و ارتباط را در مجموعۀ اجرا و فیلم همواره بر داللت صحنۀ تئاتر تأکید کرده
پاره گفتارهاي عملی نه (نسبت به نظریۀ کنش گفتاري  با رویکردي) متن دراماتیک(نامه  مورد کارکردهاي نشانه صرفاً در فیلم

  . نامۀ هامون اثري منتشر نشده است و نگاه اختصاصی به فیلم) هایی انتزاعی گفته

  

  شناسی تعریف نشانه.3

پس از . از منظر تاریخی بقراط حکیم نخستین کسی است که نشانه را وضع کرد و براي مشخص کردن عالئم بدنی تالش نمود
سنت . بندي شد اي دربارة نشانه ارائه کرد که در آن نشانه به سه بخش فیزیکی، مرجعی و یادآوري معنایی طبقه سطو نظریهاو ار

پس از آن فالسفۀ . اند یا قراردادي و یا مقدس ها یا طبیعی ها ارائه داد؛ نشانه بندي دیگري از نشانه آگوستین فیلسوف نیز تقسیم
ها را وارد عرصۀ فلسفه کرد که  گراي انگلیسی نیز مطالعۀ نشانه جان الك، فیلسوف تجربه. ش کردندها تال مدرسی در عرصۀ نشانه

و نظریات فردینان دوسوسور ) 1913_1838(اي چارلز سندرس پیرس  اي نشانه شناسی ششصد و شش گونه پس از طرح نوع
بر سه شه یه و آقاي شارل بارلی و انتشار آن در گردآوري جزوات دانشجویانش توسط خانم آل{در دانشگاه ژنو ) 1913_1857(

  .مورد توجه قرار گرفت} 1916سال 

هاي قراردادي  ها از دیدگاه پیرس سلسله قواعدي براي مطالعه همه چیز بود برخالف سوسور که آن را فقط در زمینۀ نظام نشانه
شناسی  وبسن، کریستوا و بودریا از پیروان نشانهاندیشمندانی چون بارت، یاک) 8:1371احمدي،. ك. ر. (کرد ارتباط مطرح می

گراي روسی در  منتقدان شکل. شناسی پیرس را متفکرانی چون موریس، ریچاردز و آگدن ادامه دادند سوسوري بودند و راه نشانه
  .شناسی براي کشف داللت و ارتباط در متون ادبی شدند ساز ورود نشانه آغاز قرن بیستم، زمینه

در هر دو نظریۀ ساختارگرایی و . ر دو عرصۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی ادبی کاربرد قابل توجهی یافتشناسی د نشانه
شخصی در  هاي غیر به مثابۀ محصول نظام) شود نامیده می» فاعل در فرآیند«یا » فاعل گوینده«آنچه (پساساختارگرایی، گفتار فردي 

. د داللی محدود است اما در پساختارگرایی آزادي فرآیند داللی چشمگیر استدر ساختارگرایی آزادي فرآین. زبان بوده است
. گردد شود در مقابل پارول که به نحوة به کارگیري اشخاص از این نظام باز می النگ تعبیري است که براي نظام زبان استفاده می

کند و براي هر واژه یک  به معناي دیگر تکیه مینظام ایستایی است که یک معنا » زبان«در ساختارگرایی نظام قواعد و مقوالت 
ثبات  به بی» گفتار«دهد و  فرمان نمی» گفتار«بر » زبانی«کند اما در پساساختارگرایی نظام قواعد و مقوالت  معناي پایدار را تثبیت می

شود که دو روي یک  تشکیل مینشانه در ساختارگرایی از دو قسمت دال و مدلول . پردازد می» نظام قواعد و مقوالت زبان«کردن 
است بنابراین » متحرك«میان دو الیۀ » اتصال موقتی«اند و در پساساختارگرایی نشانه پیش از آنکه یک واحد دو رویه باشد  سکه
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باید گفت کشمکش و ) 161_160: 1387سلدن،. ك. ر(مناسبات میان دال و مدلول همواره مملو از کشمکش و مداخله است 
اعتباري نظام و قواعد و مقوالت زبان در نظر گرفته  اي اشتباه مساوي با بی در نشانه شناسی پساختارگرایانه که به گونه مداخله نشانه

  .انجامد و این عرصه تالشی است سازنده از زبان تا دریافت زبان به همان نظام و قواعد و مقوالت زبانی می "رسیدن"شده است، به 

هاي معنایی  که در آن به بررسی تاریخی سیستم: تحقیق تاریخی. 1:شود و شیوة عمده مشخص میشناسی به وسیلۀ د روش نشانه
به وجود آمده است تا ) رابطۀ دال و مدلول(پردازد و بر آن است که در ابتدا الزم است مشخص شود چگونه این نظام ارتباطی  می

  .بتوان معناي آن عناصر را رمزگشایی کرد

چیزي است که به صورت مادي وجود دارد و  X. است x=Yشناسی پرده برداشتن از ماهیت رابطۀ  نشانهتفسیر؛ هدف تحقیق . 2
همان چیزي است که این ساختۀ انسانی در همۀ ابعاد  Y. تواند واژه، رمان، برنامه تلویزیونی و یا هر ساختۀ انسانی دیگري باشد می

نشانه به تنهایی اعتباري . ع انسان مهمتر از هرچیز موجودي معناساز استدر واق. دهد معنا می) شخصی، اجتماعی و تاریخی( خود
تر از آن  تر و سیال تولید معنا غنی) 41:1387چندلر،. ك. ر(شناسی است  ندارد استفادة معنادار از آن است که مورد اهمیت نشانه

هایی را شناسایی  نابراین باید بتوان مجموعۀ نشانهب. است که بتوان بر اساس شرحی از چیزهاي مجزا و نقش بازنمودیشان تبیین کرد
شناسی را شکل  چه هستند اساس و محتواي روش نشانه yفهمیدن اینکه معناهاي . کرد که عامل پدید آورندة نظام معنایی هستند

  .نامند می» تفسیر«دهد این رویه را عموماً  می

  

  )اصل بازتابی بودن(نامه و نظریۀ کنش گفتاري  فیلم. 4

هاي  شناسی جزء نشانه بندي نشانه ها براساس تقسیم این نشانه. کرد بشر نخستین از نظام پیکتوگرافی براي انتقال معنا استفاده می
گیري الفبا  تر کردند و نتیجۀ آن شکل هاي بشري سعی در استفاده از عالئم دیداري فشرده سپس تمدن. شدند تصویري محسوب می

هاي ارتباطی شکل گرفت یکی از این  با الفبا امکان ثبت و انتقال دانش بشري فراهم شد و انواع روش. ودبه شکل نمادهاي انتزاعی ب
نامه در دورة  سه مرحلۀ ساخت فیلم شامل پیش تولید، تولید و تدوین بود که فیلم. ها فیلم بود که در قرن نوزده ایجاد شد رسانه

یا همان منش داستانی است که براي ) منطق دراماتیک(شود درام  نامه نامیده می یلمبنابراین آنچه ف. شد زمانی پیش تولید تهیه می
 _نامه و نمایش یا اجراي آن فیلم_این دو . نمایش به صورت فیلم سینمایی طراحی شده و مطابق با قراردادهایی شکل گرفته است

شناختی  اند و توجه به تفکیک تحلیل نشانه رت مجزا درآمدهتر به صو اگر چه از هم قابل تفکیک نیستند اما براي مطالعۀ هرچه دقیق
به آنچه در عرصه نمایش فیلم » اي صحنه«شناسی  نشانه. ضروري است) متن دراماتیک(نامه  شناسی فیلم اي با تحلیل نشانه صحنه

شود ولی صفت  اطالق می... باس وافتد با کلیۀ عوامل مرتبط چون؛ دکور، نور، موسیقی، ایما و اشاره، گریم، مدل مو و ل اتفاق می
دنیاي درام ) متن دراماتیک(نامه  البته خوانندة فیلم. نوشته شده مرتبط هستند) متن(نامه  اند که به فیلم دهندة عواملی نشان» دراماتیک«

ن اگر چه در سینما سه بعد تواند متن فیلم را در آرامش به صورتی شبه روایی متصور شود عالوه بر ای سازد او می را مانند بیننده نمی
شناسانی چون پیرس کنش متفاوت بین سه بعد سینما عامل  اي، شمایلی و نمادین و بنا بر نظر نشانه نشانه متمکن است؛ نمایه

ه نام فیلم(شناختی مجزاي هر دو متن  پردازان پراگ که معتقد به بررسی دقیق نشانه شود همسو با نظریه شناختی آن قلمداد می زیبایی
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نامه  نامه ارزشمند است تا آنجا که بر طبق نظریۀ کنش گفتاري، فیلم شناختی فیلم ریزي ساختار نشانه بودند باید گفت پی) و اجرا
توان گفت تفاوتی که براي خواننده در هنگام مواجهه با متن یک رمان در  کامل قلمداد شده است و می "کنش گفتاري"یک 

در ) پاره گفتارهاي عملی(ها بر مدار کنش گفتاري  نامه تمام فیلم. شود از همین عامل ناشی می نامه وجود دارد مقابل یک فیلم
 هاي ممکن مورد استفاده در رمان که هنگامی که توصیف روایی برخالف جهان) نامه فیلم(دنیاي متن دراماتیک . چرخش هستند

(degesis) اش بداند  یرد، براي خواننده قبل از آنکه او چیزي دربارهگ ها شکل می شوند هستی ذهنی خواننده در مورد آن می
شان در  مکانی -) ها توالی مطلق حال(اي از افراد و بافت زمانی  ساختار جهان دراماتیک با نمایش دادن مجموعه«. وجود داشته است

تواند از هنجاري  می) ی استپیش متن "گذشتۀ"ها داراي  هاي نمایشی و محیط آن شخصیت(حکم آنچه از قبل وجود داشته است 
در غیاب ) 138:1382االم،(».تخطی کند و آن را بشکند» رسیم ها نمی به آن«یا » شوند دیده نمی«هاي فرضی  که به موجب آن جهان

کنش "نامه از درون و به وسیلۀ  هاي بیرونی آنچنان که مثالًً در رمان وجود دارد، دنیاي فیلم راهنماهایی روایی که توصیف
عالوه بر اینکه در این بافت داستانی، ارتباط میان شخصیت با . شود اشخاص سازندة آن مشخص می) اصل بازتابی بودن( "تاريگف

شود  سبب می) متن دراماتیک(نامه  شود عینیت بخشیدن به دنیاي فیلم گیرد و در نتیجه از نشانه استفاده می شخصیت دیگر شکل می
تقلید (دنیاي دراماتیک آن را دریابد در واقع محاکات ) نامه دقت کنیم در حین خواندن فیلم(خواننده با واقعاً تماشا کردن 

گیرد که تأثیر زیادي بر زبان و نوع ارتباطات  که در نقطۀ مقابل توصیف روایی وجود دارد، شکل می)mimesis=مستقیم
  . گذارد نامه برجاي می هاي فیلم نشانه

این نظریه در سیر تکاملی خود که از . شناسی است هاي مهم فلسفۀ معاصر زبان و زبان نظریۀ کنش گفتاري یکی از شاخه
بندي سه گانه دست یافت؛ بر طبق این صورت تکاملی؛ کنش بیانی با  فیلسوف انگلیسی، جان آستین شروع شده بود به یک طبقه

کنش غیر بیانی، در گفتن . شود گر قوانین ایجاد میشناسی نحوي، صرفی و دی دار مطابق با قواعد واج تولید پاره گفتارهاي معنی
بنابراین بر طبق این ) 130:همان. ك. ر. (شود گفتن چیزي کنش انجام می» واسطۀ«بیانی به  گیرد و در کنش پس چیزي شکل می

شود و قابل  ی تقسیم میدهد که خود به عوامل اي را شکل می نامه است ساختار اصلی هر فیلم» انجام شدن«که برابر با » گفتن«نظریه 
هاي  بسیاري از شیوه. است... نامه بیشتر از انواع دیگر داستان چون رمان و بررسی است و بر اساس همین کنش، پویایی متن فیلم
برد که عرصۀ  توان به این نکته پی از همین عامل می. دهد نامه جواب نمی بررسی ساختاري حاکم بر انواع داستان در مورد فیلم

  .نامه عرصۀ ساختاري متفاوتی است مفیل

  

  داریوش مهرجویی» هامون«نامۀ  فیلم.5

هاي سینمایی  داریوش مهرجویی پس از مطالعه و کار در زمینۀ موسیقی به تحصیل در فلسفه پرداخت و به ساخت فیلم.1.5
رفتیم، سفر به سرزمین  اي که می رسههاي بلندي چون؛ الماس، گاو، آقاي هالو، پستچی، دایرة مینا، الموت، مد آورد؛ فیلم روي

پوش را در  طهران، سنتوري و باالخره نارنجی/ ها، شیرك، بانو، سارا، پري، مهمان مامان، آسمان محبوب، تهران نشین رمبو، اجاره
نامه است  در فیلم هاي تحسین برانگیز او هاي مهرجویی معلول انتخاب داري فیلم بنا بر نظر بسیاري استخوان. کارنامۀ هنري خود دارد
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از فیلم هامون مسائل روانشناسی، فرافیزیکی و متافیزیکی وارد ) مهرجویی(=نویس  نامه بنا به گفتۀ فیلم) 16:1363نیا، زمانی. ك. ر(
هاي ترس و  نامۀ هامون داریوش مهرجویی براساس الگوبرداري مهرجویی از کتاب فیلم) 20:1391نسب، حسنی. ك. ر(آثارش شد 

کند  نویس اشاره می نامه طور که فیلم است و همان که گور، هرتسوك اثر سائول بلو و بوف کور صادق هدایت نوشته شدهلرز کری
سیاسی بود، فیلمی درونگرا و _بر آن بوده تا برخالف کارهاي قبلی خود و روحیۀ ادبی دهۀ چهل که متمرکز بر مسائل اجتماعی

و البته با زبانی پیچیده از ) 125:1377مهرجویی،. ك. ر. (بپردازد» سرنوشت بشري«ۀ سوبژکتیو ارائه کند و در آن به طرح مسئل
= پوش فیلم نارنجی(گفت که در اثر اخیر او در دهۀ هشتاد زندگی خود  هاي فلسفی سخن می هاي وجودي انسان و پرسش دغدغه

  ) 19:1391نسب، حسنی. ك. ر. (هاي کالن وایتتبدیل به زبانی ساده شده است بدون نگاهی به ر) اکران شده در سال نود و یک

ها، پرسشهاي فلسفی را مطرح  ترین رخدادهاي زندگی آدم ترین و پیش پاافتاده نامۀ هامون تالشی است تا در بطن بدیهی فیلم
که البته باید (ان طرح مقولۀ فلسفه از طریق داست«. کند بنابراین مسائل روساختی آن را به ژرف ساخت بنیادي فلسفی وارد می. نماید

در سینما کار ظریف، .) نامه وارد شد نامه و کنش گفتاري نقدي بر یکسان دیدن انواع داستان با فیلم نامه؛ در بخش فیلم گفت فیلم
هایی از فلسفه هستند فیلم هامون  مهرجویی در کارنامۀ سینمایی خود دو سه فیلم دارد که حاوي رگه... اي است مشکل و پیچیده

نامۀ هامون پیرامون شخصیت  هاي فیلم مایه ها و درون مضمون) 330:1389زراعتی،(»)کند باشد یا سعی می(لم فلسفی است یک فی
هاي عاطفی، ذهنی، عقیدتی و ایمانی درگیر است و جایگاه ذهنی و عینی  او در بحران. گیرد اصلی یعنی حمید هامون شکل می

  )279:همان. ك. ر. (ز و ذهن خودداند، نه در جامعه و نه در مغ خود را نمی

  نامه خالصۀ فیلم. 2.5

وار دوست دارد ولی زندگی آنان به علت عدم  را دیوانه» مهشید«حمید هامون پس از هفت سال ازدواج همچنان همسرش 
ر نمایش تبلیغاتی هامون قبالً معلم زبان و مترجم بود و سپس مدی. در حال از هم پاشیدن است) و البته مهشید(تعادل روانی هامون 

است که پس از مطالعات فراوان هنوز به جایی  "ماهیت عشق و ایمان در ادیان ابراهیمی"اي دربارة  او مشغول نوشتن رساله. شد
نرسیده است چون وي از طریق رشته رویدادهاي درونی و بیرونی دارد عشق و ایمانش را یک بار دیگر به طور ملموس تجربه 

بیست و چهار ساعت از زندگی بحرانی هامون است که میان واقعیت و خیال، زمان گذشته و حال، رؤیا و فیلم وصف . کند می
  )848:1379امید،. ك. ر. (گذرد کابوس می

  

  نامۀ هامون شناختی فیلم تحلیل نشانه. 6

و نه مانند  _ادبیات _ري شناختی ادبی را مکاتب روسی ایفا کردند که زمینۀ اصلی فعالیت آنان یک حوزة هن نقش اساسی نشانه
و فردینان  _دان و بنیانگذار فلسفۀ پراگماتیسم در آمریکا دان، منطق ریاضی _آراي دو متفکر بزرگ، چارلز ساندرز پیرس

شناسی درام به شکل  نشانه. شناسی بوده است به ترتیب نشأت گرفته از منطق، فلسفه و زبان _زبان شناسی سوئیسی _دوسوسور
این منتقدان . گراي روسی پا گرفت اي از ادبیات در آغاز قرن بیستم و نخست با کارهاي منتقدان شکل ن زیر شاخهکنونی به عنوا
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هاي  هایی را براي بررسی جنبه آورند، شیوه براي تجزیه و تحلیل اینکه برخی از آثار ادبی چگونه تأثیر خود را به وجود می
. ك. ر. (این نگرش بیشتر در پراگ این روش را در مورد درام به کار گرفتند ریزي کردند سپس پیروان گرایانه آنان پی شکل

اي برخوردار است به  از جایگاه ویژه) اي قراردادي نظام نشانه= متن دراماتیک(نامه  شناسان فیلم براي نشانه) 93:1385مخاطبی،
اند براي نمونه در  ها تمسک جسته وسیقی نیز به واژهاي چون نقاشی و م هاي هوشمندانه اي که به عقیده برخی از آنان، نظام گونه
  ) 118:1363والن،. ك. ر. (هاي مصور ها، پوسترها و داستان ترانه

گردد؛ همان است که  نامه باز می اولین منظر که به خاصیت فیلم. شناسی را دارد نامۀ هامون از دو منظر قابلیت بررسی نشانه فیلم
اي از  عرصۀ عاملیت محض کنش گفتاري است یعنی شبکه) متن درام(نامه  ي به آن اشاره شد؛ فیلمنامه و کنش گفتار در بخش فیلم

هاي  شود و بنابراین نشانه هاي کنش بیانی، غیر بیانی و پس زبانی تقسیم می پاره گفتارهاي عملی و نه انتزاعی که خود به شاخه
شناسی پساساختارگرایانه در  گردد که روي آورد نشانه وم به این باز میاما منظر د. قراردادي در آن از کاربردي وسیع برخوردارند

در  "فرد"بنابراین براي این مکتب مسئلۀ . ادبیات کنار زدن زمینۀ جبري ساختار و توجه به جایگاه فرد به عنوان عامل خلّاق است
اق خود میشناسی بیان شد، این عامل  آفرینش مهم است هرچند همان طور که در تعریف نشانه تواند ساختار جدیدي را  خلّ

هاي آن این تقابل وجود دارد و  نامه درخواهیم یافت که در شبکۀ داللت اي موجود در این فیلم با بررسی نظم نشانه. ریزي کند پی
این ژانر یک فرا . قرار داد» فیلم هنري«نویسان است این فیلم نامه را در ژانر  نامه توان از میان انواع ژانرها که مورد استفادة فیلم می

دهد و به دو شاخۀ  را در خود جاي می... ژانر است که دیگر ژانرهاي اصلی چون عشقی، آزمایش، تحصیل، بلوغ، کمدي، جنایی و
  ) 59:1387کی، مک. ك. ر. (شود مینی ما لیسم و ضد ساختار تقسیم می

  "شق و ایمان در ادیان ابراهیمیماهیت ع"ي  نامه شناسی پرش گفتمانی در متن پایان نشانه.1.6

. ها درصددند با ساختار ایجاد کنند نامۀ هامون حاکم است تقابلی است که نشانه شناختی این بخش از فیلم آنچه بر عرصۀ نشانه
نامه  بتداي فیلمنامۀ حمید هامون که تقریباً در ا کنند در یک بند پایان اي مشخص مقاومت می اي مستقیم با معانی ها در برابر رابطه دال

در اوج تمنا، . سازد دارد خود را جدا می انسان از آن چیزي که بسیار دوست می«: شوند هاي پارادوکسیکالی مطرح می قرار دارد دال
ا در عین حال می خواهد دوست می نمی ا امیدوار است که امیدوار نباشد. خواهد که متنفر باشد دارد اماد همواره به ی. امیدوار است ام
ا می می 12:1377مهرجویی،(».خواهد که فراموش کند آورد ام(  

در عین دوست : اند نامه قرار داده شده هاي متناقضی هستند که به شیوه براعت استهاللی تقریباً در ابتداي فیلم ها، دال این دال
ر بودن ایجاد ناامیدي کردن، در عین به داشتن دور شدن، در اوج تمنا نخواستن، در عین دوست داشتن متنفر بودن، در عین امیدوا

اي دیگر؛  خواند و بر آن است که با انتخاب واژه ها را از روي کاغذ می شخصیت هامون این دال. یاد آوردن فراموش کردن
اغتشاش «اي از منتقدان به درستی از آن به  این همان است که پاره. مشکل معنایی آن را حل کند» خواستن«به جاي » تمنا«برگزیدن 

هاي که اثر از حداقل  به گونه. مشخصۀ اصلی هامون هم در معنا و هم در فرم و ساختمان اثر اغتشاش است«. کنند تعبیر می» در بیان
نظمی اتفاقاً برخالف نظر  اما این بی) 129و  102:1370فراستی، (» شود بهره می انسجام و وحدت در حرف و پیام و فرم و بیان بی

ها انفصال یا پرش  در این دال. گفتمانی است» رهایی«ها به  گیرد و آن رسیدن نشانه انش است چون براي هدفی انجام میآنان نشان د
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به دست = تمنا داشتن) / (نزدیک شدن= دوست داشتن(اي نشانۀ در حال تثبیت یا تکراري  افتد با عبور از گونه گفتمانی اتفاق می
... و) نیازي بی= تمنا داشتن) (دور شدن= دوست داشتن(تر از تکرار در حرکت است و خالق به گونۀ جدیدي که فرا... و) آوردن

  .شود گفتمانی باز می» رهایی«رسیم بنابراین راه به سمت نوعی  می

هاي نمادین همگی از طریق قراردادهاي اجتماعی  معناهاي حاصل از این نشانه. هاي نمادین هستند ها به طور کلی نشانه کلمه
. ك. ر. (بنابراین دانش رمزها، خاص فرهنگ است. ها را به طور مستقیم درك کرد توان آن شوند و نمی بیت میتث

تالش . ها براي او شده است شخصیت هامون نظم داللتی متفاوتی را فرا گرفته است که مانع درك این دال) 79:1387دانسی،
اند یعنی  هاست که پارادوکسیکال در بازنمایی و ارائه براي این دال» ی شدهمعناهاي رمزگشای«نامه ساختن  هاي سراسر این فیلم دال

: اي آشکار خواهان آن است نامه به گونه ارائۀ مقصودي براساس نوعی رمز یا رمزهاي پنهان، که شخصیت هامون در انتهاي فیلم
شاید معجزه من یه حرکت کوچیک بیشتر ... اهیممثل ابر... براي من هم یه معجزه بفرست. یه معجزه! خدایا: صداي هامون: معجزه«

سنت ) 109:1377مهرجویی،(»...یه این طرفی، یه اون طرفی) چرخاند اتومبیل را به طرف دره می(یه چرخش، یه جهش ... نباشه
کند این  یان میدهد و ب قرار می) بندي دیگر نشانه؛ طبیعی و قراردادي در کنار دو تقسیم(هاي مقدس  آگوستین معجزه را جزء نشانه

  )60:1387دانسی،. ك. ر. (دهد و فقط از طریق ایمان قابل فهم است هاي خداوند را انتقال می نشانه پیام

 اي شناسی برهمکنش زبانی و استلزام کلمه نشانه.2.6

اي ه در تمام شخصیت) 211:1382االم،. ك. ر(اي گرایس که به اصل همیاري نیز شهرت دارد  اصول چهارگانۀ مکالمه
ها در مکالمه کامالً قواعد برهمکنش را در جاي  نامه هامون به جز شخصیت حمید هامون رعایت شده است؛ سایر شخصیت فیلم

ا قاعدة کمیت و ارتباط به گونه اي تبعیت می کنند و از قواعد مکالمه خود استفاده می اي بارز توسط شخصیت حمید هامون  نمایند ام
در واقع . هاي او وجود دارد اي از قاعدة شیوه که داشتن وضوح و روشنی بیان است در مکالمه و پاره شود و قاعدة کیفیت نقض می

را از این طریق القا کند و حالت استلزام  "ناگفته"شخصیت حمید هامون با نقض قواعد کمیت و ارتباط سعی کرده است تا معناي 
اي بافت حاکم بر فضاي گفتمانی خود با دیگران را  منی و استلزام کلمههامون درصدد است با بیانی ض. در مکالمه را شکل ببخشد

. ك. ر(سکوت سنگین دبیري وکیل . مورد سؤال قرار دهد و نشان دهد که هیچ درك مشترکی بر این ارتباطات حاکم نیست
هایی که از قاعدة ارتباط سر در مقابل گفتار} بی اعتنایی و بیان موضوعات دیگر{) 94:همان(و مادر مهشید ) 14:1377مهرجویی،
و توبیخ هامون توسط خود او ) 27:همان(اند، دعوت به نشستن توسط دکتر در هنگام عدول هامون از قاعدة کمیت  پیچی کرده

شواهد این مدعاست و البته این عدم درك ارتباطی بر دبیري وکیل و مادر مهشید نیز حاکم است و آداب دوطرفۀ ) 18:همان(
شود بنابراین او در بیان آنچه حس  هاي هامون کامالً رعایت می شود از طرف دیگر قاعدة کیفیت در مکالمه دار می ارتباط خدشه

  :شود در ادامه به قواعد حاکم بر مکالمۀ هامون مشروحاً اشاره می. کند کامالً صادق است می

براي نمونه به سؤال دبیري وکیل در مورد بیماري ارائه ندادن اطالعات الزم در مکالمه؛ : بند اول: نداشتن قاعدة کمیت. 1
چرا این قدر در برابر ابراز قدرت «: کند که توان بیان کردن را ندارد دهد و سپس در مونولوگی اظهار می جسمی خود پاسخی نمی

  )همان(»...از مهشید؟... از وطنم؟... از مادرم؟... از پدرم؟... آد؟ ضعیفم؟ این ضعف من از کجا می
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آید هامون  براي نمونه وقتی مهشید به نزد دکتر روانشناس می: ارائه دادن اطالعات بیش از حد الزم در مکالمه: دومبند 
من : هامون«: زند زند و با دویدن دنبال دکتر، مدام از خودش حرف می مستأصل مشکالت مهشید را به مشکالت خود گره می

من به هیچی . رم دارم فرومی) ایستد با استیصال روبه روي دکتر می. (رسم دکتر یاندازم ولی به هیچ جایی نم مرتب شلنگ تخته می
  )27:همان(«این یعنی چی؟ . دارم فرو مرم. به هیچ چی اعتماد ندارم. اعتماد ندارم

شود؛ هامون در دو جا به مرز  یعنی بیان نکردن آنچه کذب است یا شاهدي براي آن دیده نمی: رعایت قاعده کیفیت. 2
خواست زنش  کند که می شود؛ جایی که دبیري وکیل بیان می شود اما هرگز به آن حوزه وارد نمی اي نزدیک می کیفیتی مکالمه بی

. ك. ر(خواست نجاتش دهد  خواست خودکشی کند و شاهد دارد که می گوید که مهشید می را به قتل برساند هامون در جواب می
نویس ما هرگز جمالت  شود با تمهیدات و چابکی فیلمنامه واج مهشید با عظیمی مطلع میو در جایی که از احتمال ازد) 16:همان

  )50:همان. ك. ر. (شنویم مربوط به وقوع این رابطه را از دهان هامون نمی

و مادر ) 14:همان. ك. ر(کند براي نمونه در هنگام صحبت با دبیري وکیل  هامون از این قاعده نیز استفاده نمی: قاعدة ارتباط.3
اي به او ندارد و گاه گاهی  مادر مهشید چندان توجه« _:زند رود و مرتبط حرف نمی مهشید اصالً مرتبط با بافت گفتمانی پیش نمی

چون اون . کردم و راستش خودمم دچار ترس و لرز شده بودم به کتاب ترس و لرز فکر می: هامون. کشد لوله ویکس را بو می
اون شربت منو با یه لیوان ... فاطمه خانوم، فاطمه خانوم: مادر مهشید.... استم ببینم چرا ابراهیم پدر ایمانه؟خو ببینین، من می... کتاب

  ) 94:همان(»...ببخشید: هامون. آب وردار بیار

 قاعده شیوه به وضوح و نداشتن ابهام و از طرف دیگر به نظم و متعادل گویی در مکالمه اشاره دارد که به طور نسبی در.4
  )نظم و پرگوست هاي او بی مکالمه. (شودهاي هاون دیده می مکالمه

  شناسی فرا زبانی نشانه. 3.6

گیرد  افتد که خود زبان در حکم موضوعی که به خودي خود درخور توجه است مورد بحث قرار می فرا زبان هنگامی اتفاق می
بیند که  نامۀ هامون آنجایی که در خیال می اي از فیلم در پارهاي قابل توجه  این بخش فرا زبانی به گونه) 191:1382االم،. رك(

هاي آشنایی چون روانشناس سماواتی، فره وشی، سلیمی، تقوي، دبیري، مهشید، عظیمی، مادر مهشید، مادر  مردها در میان چهره
در این بخش : اده قرار گرفته استکشند، مورد استف خودش، مادربزرگ و دیگران او را از دریایی که خود را به آْن زده بیرون می

هاي تقوي، مادر مهشید و  هاي پیشین گفته شده توسط شخصیت در مقابل حرف» الطائالت«و » حرف اول«، »منظور«هاي  واژه
هاي مورد استفادة خود در  این افراد در این بخش در مورد زبان و واژه. است عظیمی کالبد شکافی زبانی جدیدي به خود گرفته

، مادر ...)منظورم این نبود که(دهد،  زنند؛ تقوي تفسیر جدیدي از نظام زبانی پیشین خود ارائه می هاي پیشین حرف می قسمت
گیرد  و عظیمی آن نظام زبانی پیشین را به سخره می) ولی چاره چیه؟(کند،  اي جز رد نظام زبان پیشین خود بیان نمی مهشید چاره

 initiationمنظورم این نبود که تو : تقوي _«: نامۀ هامون است زیر گفتمان فرا زبانی فیلمگفتمان ...). هیچی نیست! خر نشو(
من سر همون : مادر مهشید_... مثل این کاري که کردي آخه آدم این طور. دي نداري، بلکه راه و چاه رو از هم تشخیص نمی

ها اصالً نگران  از بابت پرداخت اون چک و سفته) : هآهست(عظیمی  _...ولی چاره چیه؟ باید موند و ساخت... حرف اولم هستم
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هامون ذوق زده {... هیچی نیست! خر نشو. ضمناً گوشت بدهکار این الطائالت مردم نباشه) تر آهسته... (هر وقت داشتی بده. نباش
جماعت مشغول پاي . زند نوازنده پرشور تر دایره می. کشند ها و دخترها کل می زن... خندد می

  )117_116:1377مهرجویی،(}...ندا کوبی

  شناسی طنز تراژیک نشانه. 4.6

کنند در  یکی از منشأهاي ایجاد شرایط کمیک هنگامی است که دو گوینده گمانشان آن است که به یک چیز واحد اشاره می
دم رعایت این اصل که ع. نامه حضور دارد هاست در فیلم هاي متفاوتی بر آن چه مورد نظر آن داند که مرجع حالی که مخاطب می

نامه ابتدا زمانی که هامون با تفنگ به سراغ مهشید همسر  در دو جاي فیلم) 189:1382االم،. ك. ر(واره موسوم است  به اصل مرجع
در صحنۀ اول براي مهشید قابل درك . رود و بعد قبل از خود کشی و به دریا انداختن خود از این عامل استفاده شده است خود می

تواند هم باشد که از طرف کسی که ادعاي دوست داشتن او را دارد مورد اصابت گلوله قرار بگیرد درحالی که  و اصالً نمی نیست
بار در یک  حمید هامون در همین موقعیت یک: شود مخاطب در این صحنه از عشق حمید هامون با آوردن الفاظی صریح مطلع می

بار دیگه در  و یک) 108:1377مهرجویی،(»...دونستی هنوز چقدر دوستت دارم گه میالکردار، ا) : زیر لب(گوید  مونولوگ می
جانم، «: گوید می) هنوز تفنگ را در دستان هامون ندیده است(جواب سؤال مهشید در مورد دلیل باالي ساختمان بودن 

هامون که براي صاحب  "خواین میچی "در بخش دیگر با ترکیب. کند خطاب می) همان(» قاتل«اما مهشید او را ) همان(»چیه؟
ویال مرجع مشخصی ندارد نیز این عامل کامالً مشهود است در حالی که مخاطب خستگی شدید هامون و لبریز شدن طاقت او را از 

) 112:همان.)(دیگه طاقت ندارم. ام خدایا، چقدر خسته: صداي هامون(هاي قبل از این مکالمه با صاحب ویالي هامون  مونولوگ
بیل بچه رو چرا . کنی؟ آقا؟ آقا با شما هستم آ ا ا ا؟ا ؟ اینجا چی کار می: صاحب ویال_: الً درك کرده استکام

این قبر ننه ته؟ هامون . ببینم: صاحب ویال. مونه بابا، عین قبر می: پسر بچه _هامون بی اعتنا به او مشغول کندن است_شکوندي؟
... ا؟ا؟ دیوانه است:صاحب ویال. خوام اینجا جلو بارگاه جنابعالی خودمو زنده به گور کنم می. هقبر خودم... نه باباجون) : نفس زنان(

... کارت ماشینم... دسته چکم... کمه؟ بیا: هامون... تو زمین من حق نداري: صاحب ویال... برو آقا) : پرخاش کنان(صاحب ویال 
اینم پول هوایی که . بیا) آورد انگشترش را در می(اینم مال تو ) زند یال میآورد و بر سر صاحب و کتش را در می(کمه؟ بیا ...کیفم

بریم . بریم) ها به بچه(دیوانه است : خواین؟ صاحب ویال چی می) زند فریاد می... (خواي؟ چی می...) و انگشتر(اینجا تنفس کردم 
  ) 114:همان. (خونه

  جا بودن شناسی شرایط به نشانه. 5.6

که جان استین در ادامۀ همان نظریه به آن اشاره » شرایط به جا بودن«فی که از کنش گفتاري ارائه شد، اصل با توجه به تعری
نقص و موفق  گردد و سه شرط اساسی را براي ارائۀ یک کنش گفتاري بی کند، به موفقیت یا عدم موفقیت کنش گفتاري باز می می

. کند گوینده براي کنش و ارائۀ شواهد و دالیل براي سخنان خود داللت میکند؛ اول شرایط مقدماتی که بر محق بودن  بیان می
کند اشاره دارد و در انتها شرایط اساسی که تعهد و باورمندي گوینده که  دوم شرایط صداقت که به وجود آنچه که گوینده بیان می

امون و به تبع آن مخاطب در مقابل دو دستۀ متضاد نامه شخصیت حمید ه در این فیلم. گیرد او را ملزم به کنش می کند را در بر می
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گردد و طرف دیگر آن  نامه و در نهایت به معجزه باز می قرار دارند؛ یک طرف آن به علی عابدینی، مادربزرگ، رؤیاي انتهاي فیلم
ی، ننه حجت، جعفري، نامه که شامل؛ مهشید، دبیري، سلیمی، تقوي، مادر مهشید، دکتر روانشناس سماوات هاي دیگر فیلم شخصیت

  .شود عظیمی و فره وشی هستند می

انگارند صحیح است و هرکدام  ها درست می عقیدة هر دو دسته شخصیت در این است که تنها تمرکز بر آن مسائلی که آن
اسی هاي گفتاري خود را حامل سه شرط مقدماتی، صداقت و اس کنند بنابراین هر دو دسته کنش دالیل خاص خود را بیان می

این . گیرد اي که مخاطب هم در تعلیق قرار می شود به گونه هاي گفتاري دیده می در اینجاست که آشوبی وسیع در کنش. دانند می
رسند، چرا که این دو نسبت  به اوج خود می» مادر بزرگ«و » علی عابدینی«هاي گفتاري در برهمکنش زبانی حمید هامون با  کنش

دهند براي نمونه؛ براي مادر  دهند برعکس افراد دستۀ دوم که هیچ پاسخی ارائه نمی لعمل نشان میا هاي هامون عکس به دغدغه
اي بر زبان  اي نیست که حتی در مورد آن کلمه اصالً دغدغه... هاي تردیدي در مورد خود بودن یا دیگري، عشق و مهشید دغدغه

چی : هامون... چقدر بنویسم؟ بگو چقدر؟«: گوید ر این مورد میهاي گفتاري هامون د مادر مهشید بعد از کنش) سکوت(بیاورد 
  )28:همان. (رود گذارد و به طرف توالت می هاي هامون را بی پاسخ می یا دکتر سماواتی پرسش) 96:همان(»خواي بخري؟ می

زا براي هر هاي گفتاري ناقص و معلق که به صورت مج خواهند از میان این کنش حمید هامون و به تبع آن مخاطب می
هامون در ابتدا سعی . شخصیت شرط مقدماتی، صداقت و اساسی قائل است به یک کنش گفتاري کامل و سالم دست پیدا کند

رر از خود  آن را پس از سوال. پذیرد هاي علی عابدینی را می کند کنش گفتاري خود را از مرحله حذف نماید و گفته می هاي مکّ
شکند و با رفتن به  اما شرط اساسی را می) 95:همان(»...آدم باید مثل ابراهیم باشه«: کند د استفاده میدر برهمکنش خود با مادر مهشی

سازد و رسیدن به کنش گفتاري واحد و  همراه تفنگ براي کشتن مهشیدي که دیگر او را دوست ندارد شواهد منفی براي خود می
خواهد تا از این تعلیق نجات  می) به نوعی شرط اساسی است(» معجزه«نامه  فیلماندازد و جایی در ادامۀ  کامل را مجدداً به تعلیق می

  .پیدا کند

آورد و علی  را در تشکر از ننه حجت براي پرستاري از خودش بر زبان می» خدا«مادر بزرگ براي حل این تعلیق فقط کلمۀ 
: مادربزگ: دهد رس و لرز کر یکه گور را به هامون میپردازد و کتاب ت عابدینی نیز فقط به توصیف پدر ایمان بودن ابراهیم می

تو هم مثل ) : آهسته(هامون . کند مادربزرگ ناله می_فهمی چقدر گول خوردي؟  حاال می) : بلند(هامون .... سالم، مادر: هامون«
اذیت ... خیلی... لیننه حجتو خی... ننه حجت و ) : به زحمت و ناله کنان(مادربزرگ . دیگه به هیچی ایمون نداري... منی
  )103_104:همان(»...خدا منو ببخشه...کنم می

ایمان سرشار . از نظر یونانیها ایمان جنون الهی بود... دونی که خب می: که چی؟ علی: هامون... جنون الهی: علی«: علی عابدینی
اگر ابراهیم خودش رو : علی... ه؟این کجاش عشقه؟ این پدریه که عزیزترین کس خود رو می کشه؟ این عشق: هامون... از عشق

گردوند، پشیمون  کرد یا سر مرکب شو برمی یا اینکه شک می... و یا کس... گرفت خودش رو بکشه یعنی تصمیم می... کشد می
  ) 54:همان(»...یه کسی بود مث منو تو... شد و از خداش و اگر، اگر، اگر و اگرهاي دیگه که دیگه پدر ایمان نبود می
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نامه که  نامه وجود دارد؛ رؤیاي تخیلی هامون در پایان فیلم یگر براي حل تعلیق و ایجاد شرط اساسی نیز در فیلمدو نقطۀ د
شوند؛  ها با شرایط اساسی، مقدماتی و صداقت هامون یکی می در این رؤیا شخصیت. شناسی فرا زبانی به آن پرداختیم دربخش نشانه

معجزه نیز به عنوان .... و) دوستت دارم، دوستت دارم(شوند  رط اساسی را دارا میرسد، مهشید ش فره وشی به اصل صداقت می
  .کند اي مقدس در انتها حضور پیدا می نشانه

  

  گیري نتیجه.7

اي  انسان در میان موجودات گونه. اي داشته است هاي اخیر به خصوص در مطالعات ادبی حضور گسترده شناسی در سال نشانه
اي است که در آن تولید معنا براساس نظام کنش  نامه عرصه حوزة متن دراماتیک یا همان فیلم. ه معناسازي استمند ب به شدت عالقه

نامه یک کنش گفتاري  فیلم. شناسانه از این منظر در مورد آن صورت نگرفته است اي نشانه شود اما بررسی گفتاري انتقال داده می
اي با توجه به این نظام ارائه دهند هرچند نظریات آنان  شناسی ویژه آن هستند تا نشانهاست که برخی نظریه پردازان چون االم بر 

توان به صورت زیر  اند می از جمله اصولی را که برشمرده. هاي کالسیک تا مدرن اما همچنان راه گشاست التقاطی است از شیوه
قواعد (شناسی برهمکنش زبانی  اي، نشانه بانی و استلزام کلمهشناسی فرا ز شناسی انفصال و پرش گفتمانی، نشانه مشخص کرد؛ نشانه

  .شناسی شرایط به جا بودن شناسی طنز تراژیک و نشانه ، نشانه)مکالمه

اند بررسی  گرا و معناشناسانه دانسته مایۀ آن را فلسفی، درون هایی است که درون نامه نامه هامون داریوش مهرجویی جزء فیلم فیلم
هاي سوبژکتیو شود و  نامه تواند زمینه ساز درك بهتر فیلم نامه بر اساس اصول برشمرده در باال می وجود در این فیلماي م نظام نشانه

نامه ژانر فیلم هنري و  دهد که ژانر این فیلم هاي انجام شده نشان می بررسی. شناسی معناگرایانه را بنیان گذارد در عین حال نظام نشانه
هاي فرا قرادادي یا آنچه در تعبیر  سازد ایجاد حضور ماهرانۀ نشانه نامه می معنا را در این فیلمضد ساختار است و آنچه 

براي . اي مقدس است نامه هامون نظام نشانه اي موجود در فیلم تکیۀ اصلی نظام نشانه. گیرد است نام می "نشانۀ مقدس"آگوستین
متن (نامه  در متن ابتداي فیلم: نظر انتقال معنا کارکردي در حد صفر دارند ها از جلب توجه مخاطبان به این تکیۀ اصلی سایر نشانه

در طی قواعد برهمکنش زبانی، هامون با استفاده از . توانند همدیگر را نقض کنند دالها براي رسیدن به معنا فقط می) نامه پایان
در رؤیاي انتهاي . کند ۀ معنایی ضمنی را تقویت میاي و رد قاعدة کمیت و ارتباط و ایجاد طنزي تلخ ایجاد شبک استلزام کلمه

که در .) گیرند به غیر شخصیت عابدینی و مادربزرگ بقیه در این گروه قرار می(اي که گروه دوم  نامه نیز کل شبکۀ قراردادي فیلم
نامه تمرکز  ي گویندگان فیلمکه بر تعهد و باورمند» شرط اساسی«شود و سرانجام  کردند، نابود می مقابل هامون از آن استفاده می

اي  دانند با نشانه نقص می نامه یا کنش گفتاري کامل و بی هاي قواعد به جا بودن است و آن را الزمۀ ایجاد فیلم دارد و از زیرشاخه
  . »معجزه«: شود نامه وارد می مقدس به فیلم
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  .18_29، صص 442شماره 

  .نما چاپار و آدنیسه: رانی و بهزاد دوران، تهران ها، ترجمۀ گودرز می شناسی رسانه نشانه) 1378(دانسی، مارسل 

  .تا هامون، تهران، هرمس 33از الماس : داریوش مهرجویی نقد آثار) 1389(زراعتی، ناصر 

  . ، تهران، چاپ صنوبر)شش گفتار در پیرامون سینما(فرهنگ سینماي ایران ) 1363(نیا، مصطفی  زمانی

  .راهنماي نظریۀ ادبی، تهران، طرح نو) 1384(سلدن، رامان 

  .ده نقد، تهران، انتشارات برگ ده فیلم،) 1370(فراستی، مسعود 

  .شناسی نمایش رادیویی، تهران، طرح آینده نشانه) 1385(مخاطبی، مژگان 

  . نویسی، ترجمۀ محمد گذر آبادي، تهران، هرمس ساختار، سبک و اصول فیلمنامه: داستان) 1387(مک کی، رابرت 

  .نه، تهران، انتشارات زما)فیلم نامه(هامون ) 1377(مهرجویی، داریوش 

.ها و معنا در سینما، ترجمۀ عبداهللا تربیت و بهمن طاهري، تهران، سروش نشانه) 1363(والن، پیتر 
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304  

  » همی زیاد«و » فروغ فرخزاد«طبیعت در آثار 
  

  عباس عرب

  راضیه نوري

  چکیده 

ي عاطفی و اصول  ظ فلسفهترین مکاتب ادبی است که ادبیات جهان به خود دیده است؛ چه از لحا رمانتیسم یکی از مهم  
شعر رمانتیک مضامین متعددي را در بر دارد که شاید . انسانی آن و چه از لحاظ انعکاس این ویژگی در آثار ادبی و اجتماعی

از جمله شاعران و » می زیاده«. ي بسیار زیاد از طبیعت و عناصر موجود آن است ترین مضمون آن، استفاده آشناترین و قابل بحث
شود که  نزدیک می» فروغ فرخزاد«عرب است که تحت تأثیر این مکتب قرار گرفت این متفکر و ادیب از بعضی جهات به  ادیبان

ما در . ي رومانتیک است از خصوصیات بارز شعر این دو، پیوند با طبیعت و اشتیاق به سوي کشف مجهوالت هستی بر اساس شیوه
 .پردازیم می» می زیاده«و » فروغ فرخزاد«هاي کاربرد طبیعت در شعر  و تفاوت این مقاله به صورت تطبیقی به بررسی مشترکات

  

  

  .فروغ فرخزاد، می زیاده، رمانتیسم، طبیعت: هاکلید واژه
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  مقدمه

این توصیف گاه موضوع . پرداختن به طبیعت و وصف مظاهر آن چه در ادب عربی و چه در ادب فارسی سایقه اي کهن دارد
دیدگاه حسی و دیدگاه عاطفی : در نگاه به طبیعت دو دیدگاه وجود دارد. در البالي مضامین دیگر مطرح بود اصلی قصیده و گاه

  .همراه با تأمل

پردازد و به  اي حسی می شعر قدیم، به طور کلی ناظر بر دیدگاه حسی است و صرفاً به وصف طبیعت و مظاهر آن به گونه
پردازد بلکه طبیعت را  سخن گوید، حال آنکه شاعر معاصر تنها به وصف طبیعت نمی شود که شاعر قدیم با طبیعت ندرت دیده می

  .هاي ژرف خود برمی گزیند به عنوان قالبی براي تبلور جان عواطف و تفکرات و اندیشه

اي  رهاز آنجا که شخصیت بخشیدن به طبیعت و جاندار انگاري آن از عناصر اصلی مکتب رمانتسم است؛ ابتدا شایسته است اشا
  .کوتاه به این مکتب داشته باشیم، سپس به موضوع مقاله بپردازیم

 “roman” 1971مندور،(شود  هاي عاشقانه اعم از شعر یا نثر اطالق می اي فرانسوي است که در قرون وسطی به داستان واژه :
هاي این جریان  اولین بارقه... به کار رفت البته در طول زمان تحوالت زیادي در این واژه رخ داد تا در معناي امروزي خود ) . 54

این جریان در قرن نوزدهم در ادبیات فرانسه به ) . 230: 1971غنیمی هالل، . (خورد در قرن هیجدهم در ادبیات اروپا به چشم می
کوب  زرین( .هاي ادبی و فلسفی دیگري را به وجود آورد ي اوج خود رسید که به دلیل تحوالت سیاسی و اقتصادي، مکتب نقطه

1361 :2 /454 (  

او بازتابی است از . در واقع شاعر محور همه چیز است. شود در رومانتیسم به احساسات و عواطف درونی شاعر توجه زیادي می
بخش  شاعر رمانتیک براي عالئق روح خود اهمیت بسیاري قائل است و آن را الهام. تأثیر محیط اطراف بر ذات و درون خویش

آلش است و چون  او در پی یافتن آرزوهاي ایده) 1/77: 1371سیدحسینی، ... (د و اعتقاد دارد این عالقه باید آزاد باشد دان خود می
پی از آن در پی یافتن جایگزینی . گیرد یابد، سرخورده و ناامید گشته و از مردم و جامعه کناره می آن را در جامعه و عالم واقع نمی

  ) 165-164: 1374رجایی، . (یابد که غالباً آن را در طبیعت می آید براي واقعیت تلخ برمی

آن دسته از اشعار رمانتیک که به . ي شعر رمانتیک استفاده بسیار زیاد از طبیعت و عناصر آن است ترین جنبه از همین رو ملموس
شود و به کمک این  وصیف میاي از طبیعت ت به دیگر سخن، صحنه. پردازد، در واقع اشعار تفکري هستند توصیف طبیعت می

  ) 8و  7: 1382رستمی، . (گیرد وصف مشکلی عاطفی یا بحرانی شخص مورد توجه قرار می

ها متأثر از  ویژگی وصف مظاهر طبیعت در آثار آن. نخستین بار، شاعران مهجر رمانتیسم را به ادبیات معاصر عرب وارد ساختند
هداره، . (شود در شعرهاي ورد زورث و ویلیام بلیک دیده می) ندارانگاري طبیعتجا(این گرایش . شاعران رمانتیک اروپایی است

1957 :357 (  
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ابو الشباب، . (ورزید ي اجزایش عشق می جبران بسیار تحت تأثیر ویلیام بلیک و به طبع آن رمانتیسم بود و به طبیعت با همه
اش با جبران سبب گشت تا  ي او به آثار آنان و رابطه عالقه. ودمی زیاده نیز تا حد زیادي تحت تأثیر شاعران مهجر ب) 160: 1988

گرایی و گریز از واقعیت او را به عالقمندي به طبیعت سوق  درون. تحت تأثیر مفاهیم آنان از جمله طبیعت در آثارشان واقع گردد
  .داد او را به دختر وفادار و عاشق مخلص طبیعت تبدیل کرد

. گویی فردیت وي در طبیعت پراکنده گشته است. اد در اشعارش گرایشی ژرف به طبیعت دارددر ادب فارسی نیز فروغ فرخز
از ) 97: 1382رستمی، . (داند گراست؛ و آن را در خور ستایش می او شاعري طبیعت. برد طبیعت فروغ، جامعه را در خود فرو می

  .دگی این دو ادیب داشته باشیماین رو براي ورود به بحث اصلی شایسته است ابتدا نگاهی کوتاه به زن

  می زیاده 

ت ) 9: 2011جبر، . (ي فلسطین از پدري لبنانی متولد گردید م، در شهر ناصره 1886در سال  در ناصره سپري » می«دوران طفولی
و رشد او بخش، تأثیر به سزایی در تربیت  شد، ناصره با طبیعت زیبا و فضاي مملوء از حوادث دردناك تاریخی و تصورات الهام

اد، . (داشت 9: 1981عو (  

ي الزیارة در عینطوره لبنان شد و چهار سال از عمرش را در آن مدرسه گذرانید و  ي راهبه در سیزده سالگی وارد مدرسه» می«  
) 12و  11: 1982زیاده، . (هاي العازاریات بیروت منتقل شد و یک سال تحصیلی را در آن جا گذراند بعد از آن به مدرسه راهبه

کاشته شد و زبان » می«در این زمان بود که بذرهاي اندوه و تنهایی در جان . تحصیل در عینطوره باعث انزوا و اتکاء به نفس او شد
  ) 7: تا مصطفی، بی. (فرانسه را به طور کامل فرا گرفت و بسیاري از اشعار شاعران رومانتیکی فرانسه را حفظ کرد

او تعلق . شخصیت فرهنگی او در این کشور شکل گرفت. اش به مصر مهاجرت کرد خانواده وي در بیست و دو سالگی همراه
. پرداخت ي ادبی می نگاري با او به معارضه زیادي به ادباي لبنان متجدد مهجر به ویژه سبک جبران داشت و از طریق نامه

ه بزرگتریت انجمن ادبی قرن بیست در جهان شد تبدیل ب اش برگزار می جلسات ادبی وي که در خانه) 142: 1919سکاکینی، (
عرب شد، این انجمن محل مالقات ادباي بزرگی چون عقاد، طه حسین، مصطفی صادق رافعی و دیگر اندیشمندان و ادیبان مصر و 

  ) 12: تا مصطفی، بی. (طور برخی از ادبا شد سوریه و همین

او دیوان شعري ) 307: 1363عبد الجلیل . (پانیایی و یونانی جدید آشنا بودهاي فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی، اس او با زبان
هایی را از زبان فرانسه، انگلیسی و آلمانی به عربی  همچنین داستان) هاي رؤیا گل) (fleursof reve(به زبان فرانسه دارد به نام 

کلمات و «، »سوانح الفتاة«، »المساواة«، »البادیۀ باحثۀ«هایی را هم خود نوشته است چون  کتاب» می زیاده«. ترجمه کرده است
هاي او در مورد موضوعات  ي مقاالت و سخرانی ها دربردارنده که بیشتر آن» بین الجزر و المد«و » ظلمات و اشعۀ«، »اشارات

 1941او در سال . تاي صادق و بلندپروازي در خیال اس هاي آثار او توصیف دقیق، عاطفه از جمله ویژگی. اجتماعی و سیاسی است
  ) 784و  783: 1386الفاخوري، . (م، چشم از جهان فرو بست

  فروغ فرخزاد 
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از آنجا . او در محیطی مرفه و فرهنگی اما سخت بسته و منضبط رشد کرد. ش در تهران به زندگی سالم کرد. هـ 1313در سال 
ي وافري داشت و بیشتر اوقات خود  دیوان شعر و ادب عالقه ي کتاب به ویژه که پدرش با وجود اینکه ستوان جوانی بود به مطالعه

اما به شعر او چه در خانه . گذراند، از همان کودکی با شعر و ادب پارسی در آمیخت و زبان به شعر گشود را به خواندن و نوشتن می
 ) 16: 1371فرخزاد، . (شد و چه در محیط مدرسه توجهی نمی

ازدواج زود هنگام . ن نرسانده بود که با یکی از بستگان مادري اش ازدواج کرد و به اهواز رفتي هنرستان را به پایا هنوز دوره
در آنجا با شور بیشتري به سرودن پرداخت و چنان واله و شیداي . ي پدري بود و سفر به اهواز به معناي آزادي از زندان سخت خانه

به گسسته شدن زندگی مشترك انجامید و اندوه جدایی از تنها فرزندش شعر شد که بین او و همسرش اختالفاتی به و جود آورد و 
  ) 18: همان. (را تا پایان زندگانی بر دلش به یادگار نهاد

اسیر، دیوار، عصیان، تولدي دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد از وي برجاي مانده : مجموعه شعرهاي متعددي چون
ي  اي دقیق بین ذهن و زبان است که وي را در زمره ي راستین و رابطه ر وي عاطفههاي برجسته شع از جمله ویژگی. است

ي او به جهان و مسائل، عمدتاً در  کند و نگاه زنانه موضوعاتی که او در شعر مطرح می. ترین شاعران معاصر قرار داده است صادق
او در بهمن سال ) 161: 1378شمیسا، . (رگز رکیک نیستپرواست اما ه شعر او هرچند گاهی بی. شعر زنان دیگر سابقه نداشته است

  ) 34: 1371فرخزاد، . (زندگی را بدرود گفت 1345

شعر می و فروغ  در نقاط مختلفی با هم  تالقی می کند از جملۀ آن جاندار انگاري طبیعت و نگاه به آن با دیدي عاطفی 
برند و عشق و عالقه به آن چون آتشی  ها به آغوش طبیعت پناه می این دو به هنگام خستگی و دلسردي از انسان. ومتأمالنه است

پردازد و تفسیري  هاي آن می سپس به وصف آیه. کند سازد درونشان را ازیک عشق نامرئی و خفیف پر می روحشان را مشتعل می
                                             :  شوند زبان می یابند پس طبیعت، عبادتگاهشان گشته وبا آن هم از جنس عواطف خود براي آن می

  پناه بردن به طبیعت  

ها دور شود و حتی براي چند  یازد، دوست دارد از آن شان به جانش چنگ می ها و حسد و کینه می آنگاه که بیزاري از انسان
  :لحظه هم که شده به آغوش طبیعت پناه برد و طعم آرامش را بچشد

  لساحر، دعونی وحیدةدعونی فی هذا الملجأ ا

  أحیا مطمئنۀ بعیدة عن ضوضاء المدن

  دعوا ال نظاري تلک الرؤي العذبۀ

  دعوا ألفکاري أحالمها الرخیۀ 

ی ال أود أن أسمع   دعونی أیاها فإنّ
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  إلّا الخفیف الموسیقی الحنون الذي تتنفس به هذه الجبال

ی   أصوات البشر-و لو حنیاً -أال أبعدوا عنّ

  و الحقد و الغلالتی تتبطن الحسد 

  ) 63: 1985زیاده، . (هنا یطیب لنا الحب

اندازهاي  آن چشم/ تا دور از هیاهوي شهرها، با آرامش جانی تازه گیرم/ مرا تنها گذارید/ مرادراین پناه گاه سحرآمیز رها کنید
مرا رها کنید تا از نعمت خوابی / بخش را براي افکارم گذارید آن رؤیاهاي آرامش/ هایم رها کنیدشیرین و گوارا را براي چشم

هاي کوه به چیزي دیگر  هاي آرام و مهربان نفس مرا چند روزي رها کنید چرا که دوست ندارم جز ترانه/ بخش بهره گیرم آرام
هایی که حسد و کینه و خیانت را در خود پنهان دارد، اینجاست  از صداي آدم) اي حتی براي لحظه(مرا دور کنید / گوش فرا دهم

  .که عشق گوارا است

ها را تاریک و  هاي رابطه بین انسان او هنگامی که چراغ. گیرد التهاب آرام و دلگیرهاي فروغ نیز در دامن طبیعت آرام می
  .ها برود برد و مشتاق است تا از آفتاب عبور کند به میهمانی گنجشک بیند به طبیعت پناه می خاموش می

  دلم گرفته است

  دلم گرفته است

  روم و انگشتانم را یوان میبه ا

  کشم به پوست کشیده شب می

  هاي رابطه تاریکند چراغ

  هاي رابطه تاریکند چراغ

  کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد

  ) 467: 1371فرخزاد، . (ها نخواهد برد کسی مرا به میهمانی گنجشک

گیرد چنانکه می در این  آنان به تنهایی سرچشمه می گرایش این دوشاعر در پناه بردن به طبیعت گاهی از درونگرایی و اشتیاق
  :گوید باره می

الحصی التی تطؤها و أزاهیر الحقل التی أصادفها علی الطرقات عد أن أحلم منفردة تحت السماء الساکنۀ الصافیۀ، أحب أحب ...
  ) 42: 1985زیادة، (
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هاي  نهم و شکوفه هایی را که بر آن گام می ش سنگریزهدوست دارم تنها درزیر آسمان آرام و صاف در رؤیا غرق شوم، شمار
  .بینم، دوست دارم مزارعی را که در مسیرم می

  :گوید فروغ نیز چنین می

  تنهاتر از یک برگ

  هاي مهجورم با بار شادي

  هاي سبز تابستان در آب

  ) 312: 1371فرخزاد، . (رانم آرام می 

  :اشتیاق به زیبایی طبیعت

گذارد که با مرور زمان محو  هاي آن چنان تأثیري در اعماق جان وي بر جاي می ت و عالقه به زیباییبه طبیع» می«اشتیاق 
  :آید ها بر می ي انسان نخواهد شد، بنابراین در پی انتقال این احساس ازلی به همه

، و العصافیر المزقزقۀ الطروب، کل منها والجبال التی تحیط بنا و األشجار التی تفیئنا ظاللها الوارفۀ و المیاة المترنمۀ عند أقدامنا
  ) 26: 1985زیادة، . (یترك فی نفوسنا أثرها بلیغاً خاصاً ال یقوي علی محوه الزمان

کنند  سرایی می ترانه) هایمان زیر گام(هایی که  اند و آب کوههایی که ما را احاطه کرده و درختانی که بر سر ما سایه گسترانده 
هاي ما تأثیري خواهند گذاشت که زمان قادر به محو آن  ها در جان ي آن اند، همه به طرب برخاسته و گنجشکانی که شادمانه

  . نخواهد بود

  :دار تأمل طوالنی مدت شاعر در طبیعت و عناصر آن است اما عشق و عالقه فروغ به طبیعت و حلول آن در کالبد وي وام   

  به آفتاب سالمی دوباره خواهم کرد

  در من جاري بود به جویبار که

  به ابرها که فکرهاي طویلم بودند

  به رشد دردناك سپیدار باغ که با من

  ) 410: 1371فرخزاد، . (کرد هاي خشک گذر می از فصل

  :توصیف طبیعت و مظاهر آن
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ن و ها افسرده و غمگی اند فصل پاییز است که براي هر دوي آن یکی از مظاهر طبیعت که فروغ وحی به توصیف آن پرداخته
  :گوید می» می«چنانچه : نمایاند خیال انگیز جلوه می

ک، ایها الخریف الوسان، حبی للربیع رسول الیقظۀ و األزهار  منک النسائم الکئیبۀ المتناوحۀ،/لذالک احب و األمساء / أحب
فینر بثّ االثنین / القیثارة المحطّمۀ من نغمات کأنها آخر ما ترسله/ أحب ما یشیع فی بنفسجی أشفاقک. / الخاشعۀ، و األحزان الحنونۀ

  ) 221: 1996زیادة،... (و یتباعد خفّاق المقاطع متالشی الزفرات /فی أصداء اإلکتئاب

هاي غمگین و نوحه  نسیم/ وزرم همان گونه که به بهار پیام آور بیداري و شکوفایی عشق می/ دوستت دارم اي پاییز خمارآلود«
هایی که گویا آخرین ندایی است که این گیتار  و نغمه/ و دلسوزي بنفش رنگ تو را دوست دارممحبت / سراي تو را دوست دارم

هاي  هاي ناپایدار و پراضطراب و آه و به لحظه/ شود  ها منتشر می اي در انعکاس افسردگی پس اندوه دوگانه/ شکسته نواخته است
  ».شود متالشی دور می

  : گوید گونه می و فروغ نیز این

  ن سکوت غمِ افزایتدر دام

  دهد آزارم اندوه خفته می

  رقصد  آن آرزوي گمشده می

  هاي مبهم پندارم در پرده

  انگیز  پاییز، اي سرود خیال

  بار ي محنت پاییز، اي ترانه

  پاییز، اي تبسم افسرده

  ) 16: 1384فرخزاد، (ي طبیبعت افسونکار  برچهره

  : و می کاربرد بسیار دارد خورشید از جمله مظاهر طبیعت است که در شعر فروغ

الشمس تتیه عجباً بأذیالها الذهبیۀ تجرّها علی الکائنات و تسبغ علی الصخور والجبال الخضراء و المنازل الشاحبۀ من مرور الزمان  
انۀ، ینعکس النور علیها فتبدوا کالزمرد و الیاقوت، و یلتحف البحر و الجو و الهواء بفیض من الضیاء   ) 315: 1996زیادة، ( ...ألواناً فتّ

ها و کوههاي سبز و  کشد و بر صخره چرخد با دامن زرینی که آن را روي کائنات می زده و سرگردان می خورشید شگفت
شود،چون زمرّد و یاقوت به نظر  پاشد، و نور که بر آن بازتاب می اي می هاي فریبنده اند، رنگ منازلی که به مرور زمان رنگ باخته

  .کنند و فضا آبشاري از نور به تن می آیند، و دریا
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  :دهد فروغ نیز از خورشید توصیف عاطفی و تأملی بسیار زیبایی ارائه می   

  اش خورشید خنده کرد و از امواج خنده

  ي روز روشنی دلکشی دوید بر چهره

  موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او

  ) 137: 1371فرخزاد،. (رازي سرود و موج به نرمی از او رمید

  :ریزند هایی است که ساکنان ستارگان دیگر می باران در آسمان خیال این دو ادیب رمانتیک اشک

لعل ! فمن یدري؟... قد تکون االمطار مجموعۀ عبرات یسکبها سکان الکواکب المتأللئۀ فی الرقیع تشع أنورها العذبۀ فی لیالینا
  ) 36: 1985زیادة ! (مطر علی کوکب آخر؟الدموع السخینۀ الکثیرة التی نذرفها علی أرضنا هذه، ت

ریزند و انوار درخشان آن در شب هاي ما پرتو افشانی  هاي درخشان می هایی است که ساکنان ستاره باران مجموع اشک
  !اي دیگر ببارد؟ ریزیم به روي ستاره هاي فراوان و گرمی که ما روي زمینمان می داند؟ شاید اشک چه کسی می... کند می

  :نیز در این زمینه چنین سروده است و فروغ

  دود نگهم هر دم  لب تشنه می

  پایان هاي شب شب بی در حفره

  گرید و آن پرنده شاید می

  ) 11: 1347فرخ زاد،(بر بام ستاره سرگردان 

  :ي عشق است ي زهره درنزد هردو الهه ستاره  

وان، حصحصت نجمۀ المعۀ واحدة، هی الزهرة االهۀ غابت الشمس وراء االفق، و من خالل السحب العجیبۀ األشکال و األل
  ) 92: 1982زیادة، . (الحب

ي  زند، او همان زهره خورشید در وراي افق پنهان شد و از میان ابرهاي شگفت و رنگارنگ ستاره اي درخشان و تنها سوسو می
  .الهه ي عشق است

  :این هم توصیف فروغ از زهره

  از زهره آن الهه افسونگر
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  آموزم ي عشق می یقهرسم و طر

  یک شب چو نوري از دل تاریکی 

  ) 142: 1371فرخزاد، . (افروزم ي شراره می در کلبه 

  :اشتیاق به کشف اسرار هستی

ء و پرسش از معانی و اسرار  به اشیا» می«نگاه عمیق . به طبیعت در بسیاري از موارد براي کشف مجهوالت آن است» می«اشتیاق 
اي از عواطف و  داشت که تنها به توصیف طبیعت بسنده نکند، بلکه سایه ذ به ماوراء الطبیعۀ، وي را وا میهستی و تالش براي نفو
غرید، :. (داند ها می رقیب براي برانگیختن شوق آدمی به کشف ناشناخته به عنوان نمونه بهار را محرکی بی. تصوراتش را بر آن زند

1994 :15 (  

أقدر من هذا علی إشارة الشوق إلی المجهول فی اإلنسان و اهتیاج حنینه إلی بالد نائیۀ و أنحاء غیر الأظنّ هناك مشهداً ...الربیع 
معروفۀ و إذکار رغبته فی مغادره مکان أقام فیه لینزع إلی المغامرة و رکوب اإلخطار و اقتحام األهوال و تمزیق الحجاب الذي ضربته 

  ) 345: 1996زیادة، ... (أحکام المسافۀ أنظمۀ الطبیعۀ من دونه

ها و تحریک اشتیاق آدمی به  ي آن قادر به برانگیختن شوق به ناشناخته اي به اندازه گمان نمی برم که اینجا هیچ منظره... در بهار
هایی که در او اقامت دارد و به ماجراجویی و پیمودن  هاي ناشناخته شود رغبت او به ترك مکان هاي دور دست و کرانه سرزمین

  .هایی که به حکم مسافت و نظام طبیعت ایجاد شده است، برانگیزاند هاي پرخطر و به دریاي وحشت تاختن و دریدن حجابراه

درك او از . او از طبیعت اندیشه را وام گرفته است. نگري برخاسته از کاوش درون است نگاه فروغ نیز به طبیعت همراه باژرف
گیرد و آنچه بیش از هرچیز برایش  او طبیعت را در راه انسان به خدمت می. شود می آمیختگی با طبیعت به نوعی اسطوره نزدیک

  .اهمیت دارد ابتدا انسان و بعد طبیعت است

  و خاك خاك پذیرنده

  ) 424: 1371فرخزاد، (اشارتیست به آرامش 

  ما در آن جنگل سبز سیال

  شبی از خرگوشان وحشی

  و در آن دریاي مضطزب خونسرد

  مروارید  هاي پر از صدف

  و در آن کوه غریب فاتح
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  از عقابان جوان پرسیدیم 

  ) 385: همان(چه باید کرد؟ 

  :عبادت و شکرگزاري در طبیعت

او پیوسته گردش ئر طبیعت را مجالی براي . شود به تدریج به عبادتی گرم و فروتنانه تبدیل می» می«عشق به طبیعت در وجود    
  : دید ه که در طبیعت و موجوداتی که در آن خلق نموده، میشکر و سپاس از خداوند به خاطر آنچ

کم ظلت القوة الحیویۀ غباراً ذهبیاً أو سیالً أثیراً منبعثاً من البحر و الجبال و الکائنات جمیعاً، و کم عبدت الطبیعۀ عبادة حارة  
عن أشخاصهم و محصورة فی إله أو رمز أو  خاشعۀ کعبادة المتدینین و الشعراء و المتهین، اولئک الذین یقدسون الحیاة خارجاً

  ) 15: 1994غرید، . (انسان؛ و کم مألت الدموع عینی شکراً للحیاة، شکراً للطبیعۀ، شکرا الجمیع الموجودات

چه بسا نیروي زندگی را غباري طالیی رنگ و جریانی برخاسته از دریا و کوه و تمامی کائنات پنداشتم و چه بسا طبیعت را 
ن پرهیزگار و شاعران شیفته و شیدا، گرم و فروتنانهپرستیدم، آن کسانی که زندگی را خارج از درونشان و محصور در چون بندگا

ها براي شکرگزاري از این زندگی و از این طبیعت و از  دارد و چه بسیار، که اشک خداوندگاري یا نمادي یا انسانی مقدس می
  .تمامی موجودات از چشمم سرازیر شد

  :و

  ) 40: 1985زیادة . (ی ألجد عذوبۀ أن أتیه فی الغابات عند مایغشی الغسق الوادي و أن أسمع همس اآللهیۀ مرنّمۀ حول الینبوعإن 

کنم، آن گاه که تاریکی شب، دره را بپوشاند و صداي نجواي خداوند را  ها حس می همواره حالوتی را در گردش جنگل 
  .پیرامون چشمه گوش دهم

  : خورد ه خداوند در طبیعت فروغ حضور دارد، اما مضمون شکرگزاري از او در شعر فروغ کمتر به چشم میبا وجود اینک  

  پنداشتم آن زمانی که رازي است

  در زاري وهاهاي دریا

  خواند شاید که مرا به خویش می

  ).172:1371فرخزاد (در غربت خود خداي دریا 

  فتآیا دوباره من ازپله هاي کنجکاوي باال خواهم ر

  ) 447همان (زند سالم بگویم  تا به خداي خوب،که در پشت بام خانه قدم می
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  :زبانی با طبیعت هم

عشق به طبیعت چون جریان زندگی در . می وفروغ ستایشگر طبیعت بودند و گویی طبیعت جزئی از زندگی آن دو بود
زبان  ها ازجمله پرندگان هم به سخن نشینند وبا آن زد پس بعید نیست که این دو شاعر رمانتیک با مظاهر آن هایشان موج می رگ

  :براي مثال به مضمون رفاقت پرنده ودلسوزي بر مرگ او به عنوان یک دوست وهمراه توجه کنید. گردند

ی لقلبی فارقصه    ) 37: 1985زیادة، . (طائر صغیر أحببته شهورا طواال، غربد کالبتی فاطربها، ناجی وحشتی فآنسها، غنّ

کرد؛ در تنهایی و خلوت  خواند و شادم می هاي طوالنی دوست داشتم، براي اندوهم نغمه می کوچکی که او را ماهي  پرنده
  ».آورد کرد و آن را به طرب می سرایی می همراز و مونسم بود؛ و براي قلبم نغمه

  :زبانی فروغ با پرنده اي از هم و این هم نمونه

  خوابید چون برف می

  سردهگشتم اف در باغچه می

  هاي خشک یاس در پاي گلدان

  ) 291: 1371فرخزاد، . (کردم ام را خاك می هاي مرده گنجشک

  

  نتیجه

وي . توان به شمار آورد ترین شاعران و ادیبان در عرصۀ ادبیات رمانتیک معاصر عرب می می زیاده را به عنوان یکی از بزرگ
. ی از ادیبان صاحب سبک و جریان ساز  در شعر رمانتیک فارسی استفروغ فرخ زاد نیز به عنوان یک. شاعر ستایشگر طبیعت است

هاي مشترك و گاه متفاوتی  این دو ادیب دیدگاه. کرد ها را از دیگر شاعران عصر خود متمایز می پرده آن عاطفه راستین وبیانی بی
به دلیل تفکري که در پشت آن پنهان است هاي بررسی شده در متن شعر فروغ فرخ زاد  نسبت به طبیعت دارند که با توجه به نمونه

می زیاده نیز اگر چه به پاي پیشتازان مکتب رمانتیسم چون جبران نرسیده اما وي نیز آثاري . تر است براي خواننده آن دلنشین
  .جاودان و ماندگار بر جاي نهاده هست
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305  

  معنی و تضاد در شعر سنایی يي القارابطه
  

  13هدي عرب زاده

  چکیده

از جمله . اندیشه و هنر سنایی، از دیرباز، جایگاه ویژه اي را در گستره ي ادب و فرهنگ فارسی به خود اختصاص داده است  

عنوان نخستین شاعري یاد می شود که مفاهیم عمده ي عرفانی را به صورت ي مهم ترین دالیل این اهمیت آن است که از او به 

گسترده وارد حوزه ي ادب فارسی کرده است و از این منظر او را یکی از قللی می دانند که راه را پیش پاي بزرگانی چون عطار و 

هواي تازه اي را در کالبد ادب فارسی دمیده به تعبیري دیگر سنایی شاعر دوران سازي قلمداد شده که حال و . موالنا گشوده است

  .است

در این بین یکی از مؤثرترین دالیل اهمیت سنایی را نحوه ي طرح مباحث پیچده ي کالمی به زبانی ساده و فراگیر دانسته      

ه این توفیق سنایی چنین به نظر می رسد ک. که از مهم ترین آثار سنایی به شمار می آیدحدیقۀ احقیقۀ اند، باالخص در مثنوي 

یکی از مهم ترین عناصر در القاء اندیشه و تصورات . رهاورد عناصر بجایی است که او در طرح چنین مباحثی به کار می گیرد

در واقع سنایی از انواع و انحاء مختلف تضاد در این . سنایی، عنصر تضاد است که نقش غیر قابل انکاري در این میان ایفا می کند

  .جسته استراه بهره 

حدیقۀ در بحث حاضر سعی بر آن است تا نحوه ي انتقال معنا با دقت در انواع گوناگون تضاد در شعر سنایی با تکیه بر متن   

  . و برخی از قصاید و غزلیات وي مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد الحقیقۀ

  

    .قۀحدیقۀ الحقیسنایی، عرفان، کالم، تضاد، القاء معنی،  :کلید واژه ها
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  مقدمه
در میان شاعران و نویسندگان بزرگ، کم نیستند افرادي که به واسطۀ تناقض در سخنان و اعمالشان همواره مورد توجه قرار 
گرفته اند؛اما بدون شک جایگاه سنایی از این نظر،جایگاه ویژه اي است که پیوسته منجر به بروز بحث و جدل هاي فراوانی پیرامون 

سنایی مداح و : اینکه ساحت هاي وجودي متنوعی براي شخصیت او برشمرده اند. ن شاعر بزرگ شده استزندگی و آثار ای
قطب روشن (و سنایی قلندر و عاشق ) مدار خاکستري وجودش(، سنایی واعظ و ناقد اجتماعی )قطب تاریک وجودش(هجاگوي 
: ی که براي مورد خطاب قرار دادن او بکار می برند، یا القاب و صفات متناقض و متفاوت)25،ص1386شفیعی کدکنی) (وجود او

،همه نمایانگر گستردگی دامنۀ تناقضات زندگی )،شش1382حسینی(مفتی متشرع، عارف عاشق،فیلسوف حکیم و انقالبی معترض 
  .سنایی است

؛ هر چند حکایاتی در این بین، نقش آثار سنایی در شکل گیري این سیماي متناقض شخصیتش، نقش غیر قابل انکاري است     
نکتۀ حائز i.که در تذکره ها، پیرامون زندگی او نقل شده، غلظت این هالۀ متناقض نما حول شخصیت او را دوچندان کرده است

اهمیت در بررسی آثار سنایی آن است که در میان ترفندهاي متنوع زبانی و ادبی که دستمایۀ شاعر چیره دستی چون سنایی قرار 
د تضاد یکی از برجسته ترین و محوري ترین ترفندهاي شعري او به حساب می آید و در واقع سنایی از خالل این گرفته است، ترفن

در بررسی حاضر نیز تالشی صورت گرفته تا محوري ترین . عنصر، بسیاري از ملحوظات ذهنی خود را به منصۀ ظهور رسانیده است
  .به عنصر تضاد طرح شده است، مورد ارزیابی قرار گیردعناصر فکري سنایی،در مهم ترین آثارش،که با توسل 

  
  تضاد

در هر اثر ادبی به تناسب شرایط اثر و البته با توجه به نوع نگرش خالق اثر،با انواع و اقسام ترفندهاي ادبی و هنري روبرو می 
گاه با گروهی از خالقان آثار . در نگاهی کلی می توان روش هاي بکارگیري چنین ترفندهایی را به دو دسته تقسیم کرد. شویم

ادبی روبرو می شویم که مقصود اصلی شان از خلق متنی ادبی، نمایش هنر و تبحرشان در بکارگیري ترفندهاي ادبی است و در 
واقع خلق ترفند مزبور، مقصود و غرض نهایی شاعر و نویسنده است و از سوي دیگر با گروه دیگري از شعرا و نویسندگانی مواجه 

شویم که از آرایه ها و ترفندهاي ادبی و هنري به عنوان ابزاري بهره می جویند تا افکار و اندیشه هایشان را در معرض نمایش  می
ت قرار دهیم با این اصل مسلم برخورد می کنیم که  قرار دهند؛ چنانچه از چنین زاویه اي، شاهکارهاي ادبی و هنري را مورد دقّ

اره ترفندها و آرایه هاي ادبی و هنري را به خدمت اندیشه هاي خود واداشته اند و نوعی استفادة خالقان شاهکارهاي ادبی،همو
براي اثبات این مدعا، در بحث حاضر، نگارنده تالش می کند تا کیفیت عنصر تضاد را به عنوان . ابزاري از آن به عمل آورده اند

  .شه هاي مرکزي او مورد بررسی قرار دهدیکی از کلیدي ترین ابزارهاي شعري سنایی در القاء اندی
تضاد به عنوان آرایه و . اینک پیش از ورود به بحث اصلی، نگاه کوتاهی به جایگاه ترفند تضاد در کتب بالغی می افکنیم

در هرچند به نظر می رسد با توجه به نقش موثر این عنصر . ترفندي تلقی شده است که محل بحث آن را در علم بدیع دانسته اند
در هر حال، در کتب علم بدیع بحث . القاء معنی بهتر است جایگاه آن به حوزة علوم دیگر ادبی چون علم معانی و بیان منتقل شود

م، مقابله و متناقض نما مطرح می شود « در تعریف آن عمدتاً به این تعبیر اکتفا کرده اند که . تضاد به همراه انواعی از آن نظیر تهکّ
در این بین ). 68،ص1379وحیدیان کامیار(» ...ه کلمات ضد یکدیگر بیاورند مانند روز و شب، زشت و زیبا وتضاد آن است ک

اهداف و وظایفی نیز براي تضاد برشمرده اند نظیر برقراري رابطۀ ذهنی میان یک پدیده و متضادش که گاه موجب انبساط خاطر نیز 
شه یا شناخت پدیده ها از طریق تضاد، تاکید به واسطۀ تضاد و مجسم ساختن می شود به عنوان مثال ربط میان واژگان فیل و پ

  ).71-73همان،صص ( عواطف و اندیشه ها
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عالوه بر اهداف و وظایف مذکور، براي متناقض نما که یکی از اقسام تضاد شناخته می شود نیز، ویژگی هایی را برشمرده اند 
در اینجا یادآوري نکته اي ). 97-99همان،صص(معنایی، دوبعدي بودن و ایجاز نظیر آشنایی زدایی، ایجاد ابهام و برجستگی 

مناسبت دارد و آن این که امروزه براي اهل فن در سایر حوزه هاي علوم انسانی نظیر روان شناسی و فلسفه، نقش تضاد و تقابل در 
ه گاه براي توضیح پدیده اي، تنها راه چاره را در شناخت مفهوم یا تأکید بر مضمون و معنایی، نقش غیر قابل انکاري است؛ چنانک

وقتی می خواهیم روشنایی را توصیف کنیم تنها راه « توسل به تضاد دانسته اند به عنوان مثال برخی از محققان بر این باورند که
  ).173، 1388برلین(» ممکن این است که چراغ را خاموش کنیم

فراتر نهاده و در موضوع شناخت از خود نیز، نقش بسزایی براي امور متضاد و متقابل برخی دیگر از اندیشمندان پا را ازین هم 
iقائل شده اند؛ چنانکه فیشته i شما تنها زمانی از خویشتن « ، فیلسوف آلمانی، در این باره سخن قابل اعتنایی دارد بدین مضمون که

همچون شیئی، بلکه همچون چیزي که واقعیتی نادلخواه بر آن شما از خودتان نه . با خبر می شوید که نوعی مقاومت در کار باشد
وقتی به چیزي نگاه می کنید و چیزي دیگر مانع دیدن شما می شود، وقتی به چیزي گوش ] مثالً[ تحمیل شده است باخبر می شوید 

. از خویشتن خود با خبر شویدمی دهید و چیز دیگر مانع شنیدن شما می شود، در واقع تأثیر همان مانع است که سبب می شود شما 
خویشتن همچون وجودي متفاوت با ناخویشتنی که می کوشیدید آن را درك کنید یا حس کنید، یا بر آن مسلط شوید، غلبه کنید، 

اگر ناخویشتن نباشد، حس خویشتن وجود ندارد و ... یعنی در هر حال تأثیري بر آن بگذارید -تغییرش دهید یا شکلی به آن ببخشید
  ).156-157همان، صص (» ر حس خویشتن وجود نداشته باشد، حس ناخویشتن در میان نخواهد بوداگ

چنین به نظر می رسد که سنایی نیز در ترسیم آراء و افکار خود با این سخنان فیشته موافق بوده است چرا که نوع تلقی و نگاه  
  .دارد سنایی به عنصر تضاد دقیقاً با نگرش فیشته در این خصوص مطابقت

  
  تضاد و اندیشه هاي مرکزي سنایی

موضوع بررسی کیفیت تضاد در القاء اندیشه هاي مرکزي سنایی را با ارائۀ فهرستی از مهم ترین ارکان اندیشۀ او در آثارش پی 
ا محوري می گیریم و سپس ضمن طرح هر یک از این ارکان، به ارزیابی بهره گیري سنایی از عنصر تضاد در آن می پردازیم و ام

مراتب آفرینش، کفر و دین، خیر و شر، قهر و لطف، جبر و اختیار، : ترین اندیشه هاي سنایی مرتبط با عنصر تضاد عبارت است از 
  .فلسفه، تمایالت قلندرانه، اندیشه مرگ و احوال و مقامات سلوك

  
  مراتب آفرینش

ظام آفرینش، متوسل به نوعی از جهان شناسی می شود و سنایی نظیر هر اندیشمند دیگري در حوزة معرفت دینی، براي درك ن
در این بین یکی از دغدغه هاي فکري در شناخت جهان آفرینش، کیفیت تکوین . آن را در اختیار مخاطبان خود نیز قرار می دهد

مراتبی دست می یازد  به خلق سلسله -که پس از این بدان نیز خواهیم پرداخت -سنایی با توجه به منابع فکري پیرامونش. آن است
به عنوان خالق متعال » حق«سنایی در ترسیم هرم آفرینش، اولین مرتبه را به . که بیانگر نگرش او به موضوع تکوین عالم است

، 1378زرقانی(را قرار می دهد » عناصر اربعه«و » ملک«، »نفس کل« ، »عقل ز کل«، »امر«اختصاص می دهد و سپس به ترتیب 
مراتب مزبور، تضاد به عنوان یکی از عناصر تبیین کنندة اندیشۀ سنایی از جایی در این نگرش جهان شناسانۀ  در سلسله). 47ص

تا پیش از . یاد کردیم» ملک« سنایی نمایان می شود که به چهارمین مرتبه در هرم آفرینش می رسیم، مرتبه اي که از آن به عنوان 
ما به هیچ وجه با دوگانگی و تضاد روبرو نمی شویم در حالیکه » نفس کل«و » قل کلع«، »امر«، »حق«این مرتبه یعنی در مراتب 

مایه و «،»عالم ماده«،»عالم شهادت«این مرتبه که از آن به ! در گرو درك دوگانگی و تضاد آن است وبس» ملک«شناخت مرتبۀ 
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ابیات ذیل از . دگی دنیوي قلمداد می شودیاد می شود مظهر دوگانگی و تضاد زن... و» جوهر و عرض«،»کون و فساد«،»صورت
  :مبتنی بر این مصادیق استحدیقۀ الحقیقه 

  )61صحدیقه،(همه از صنع اوست کون و فساد          خلق را جمله مبدء است و معاد                     
  یا

  )85همان،ص(در هم آویخت از پی تصویر                کرة زمهریر و چرخ اثیر                    
  یا

  ملکوتست و ملک در عالم                   زبر تخت نور و تحت ظلم                     
  ).85همان،ص(کرد بخش این دو مایه را در صنع          چون بگسترد سایه را بر صنع                   

  
مراتب آفرینش، از تضاد بهره می جوید چرا که عناوین به این ترتیب سنایی در القاء مفهوم تفاوت در ساحت هاي وجودي      

  .متناقض نمایی که او به عالم ماده نسبت می دهد، جنسیت متفاوت این عالم نسبت به عوالم مافوقش را نشان می دهد
  

  کفر و دین
» کفر و دین«ند، یکی از برجسته ترین اندیشه هاي محوري سنایی که عنصر تضاد در آن نقش برجسته اي را ایفا می ک     

موضوع کفر و دین در طول تاریخ اندیشه هاي دینی و عرفانی، موضوع جذابی بوده که اذهان بسیاري از بزرگان این حوزه . است
این مضمون . را به خود مشغول داشته است که سنایی نیز بنا به تعلق خاطرش به مضامین و مفاهیم دینی و عرفانی از آن مبرا نیست

نیز با آن مواجه می شویم، از دیرباز با آراء بزرگانی نظیر حسین بن منصور حالج و امام » کفر و ایمان« اصطالح که به صورت 
اتفاقاً دیدگاه سنایی نیز در این باره مشترکات فراوانی با آراء بزرگان مذکور . محمد غزالی و عین القضاة همدانی عجین شده است

  .دارد
دارد و معتقد است عنصر ... مان نظري نظیر اعم اغلب فرق مهم اسالمی چون اشاعره، شیعه وسنایی در مصادیق کلی ای     

؛ اما رفع تمایز میان کفر و )4،ص 1387اسداللهی ( تصدیق قلبی رکن اصلی ایمان است هرچند اقرار به زبان را نیز الزم می داند 
رسیده است و واقع امر آن است که درخشش این مضمون در دین اندیشه اي است که بدون شک از رهگذر آراء حالج به سنایی 

طول تاریخ فکري بشر، وابسته به لحظۀ تاریخی اي است که در آن اندیشۀ کفر و ایمان یا کفر و دین در کنار هم قرار می گیرند و 
حالج البته پیرو .دو فرقی نیست از نظر حالج کفر و ایمان در ظاهر متفاوتند؛ اما در حقیقت بین آن. برتري اي نسبت به هم ندارند

دو بیتی که در ذیل آمده است نیز به خوبی نظر ). 33،ص 1387ماسینیون(همین نظریۀ خود قائل به تفاوت میان کافر و مؤمن است 
  :و مطابقت آن با نظر حالج را منعکس می کند» کافر و مؤمن« و » کفر و دین«سنایی راجع به 

  )60،صحدیقه( کفر و دین هر دو در رهت پویان         وحده ال شریک له گویان                                   
  و                     

تازیانه هاي (شرط مؤمن چیست؟اندر خویشتن کافر شدن      شرط کافر چیست؟ اندر کفر ایمان داشتن                              
  ).170،صسلوك
  

  .ز همچون حالج، تباین ذاتی کفر و دین را نادیده می انگارد و این دو مفهوم را برابر می داند بدین ترتیب سنایی نی     
  

  خیر و شر
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از این منظر، . شهرت یافته است» نظام احسن« سنایی در موضوع خلقت نظام آفرینش، معتقد به اصلی است که به اصل      
  .یده است و هیچ عیب و نقصی بدان راه نداردپروردگار، عالم آفرینش را به کامل ترین شکل خود آفر

  
  )83، صحدیقه(در جهان آنچ رفت و آنچ آید                و آنچ هست آن چنان همی باید                                

                                                                        *  
  )83همان،ص(خواه اومید گیر و خواهی بیم               هیچ بر هرزه نافرید حکیم                                

                                                                        *  
  )77همان،ص(گرت هست زمانه پست کند                احسن الخالقینت هست کند                                

  
« به نظر جاي طرح این موضوع ذیل . مواجه می شویم» خیر و شر« با موضوع پردامنه و جنجالی » نظام احسن«پیرو بحث      

موجه به نظر می رسد چرا که طبیعتاً با این سؤال در این حوزه روبرو می شویم که چنانچه نظام آفرینش بر پایۀ اصل » نظام آفرینش
آفریدة خداست؟ سنایی مطابق جهان بینی اش » شر«چه جایگاهی در این نظام دارد؟ آیا » شر« س شکل گرفته است پ» نظام احسن«

به این سؤال چنین پاسخ می دهد که هیچ نقص و شري در خلقت خداوند نیست و شر امري نسبی و عاریتی است که برخاسته از 
در واقع می توان . ة عقیدة سنایی دربارة این موضوع استمنعکس کنند» شتر و جوان ابله« تمثیل مشهور . زاویۀ دید محدود ماست

نگاه تقریبا واحدي دارد؛ اما نمونه » کفر و دین«و » خیر و شر«به نوعی قائل به این امر باشیم که سنایی نسبت به مضمون هاي متضاد 
  :»خیر و شر« اي از ابیات سنایی دربارة مضمون 

  
  )86همان،ص(ز بال و عافیتی               خیر محض است و شر عاریتی هرچه هست ا                           

                                                                  *  
  خیر و شر نیست در جهان سخن          لقب خیر و شر به توست و به من                           

  زمان کایزد آفرید آفاق               هیچ بد نافرید بر اطالقآن                               
  ).86-87همان،صص(مرگ این را هالك و آن را برگ         زهر آن را غذاي و این را مرگ                             

                                                                  *  
  )162همان،ص(خیر و شر نیست در جهان اصال           نیست چیزي ازو نهان اصال                           

  
  قهر و لطف

» روابط خدا با بندگانش«یکی دیگر از عرصه هاي حضور تضاد در اندیشه و شعر سنایی را باید در بخشی از معرفت او دربارة 
جمالیۀ پروردگار قلمداد می شوند، مفسر نمونه اي از روابط که به نوعی تظاهر صفات جاللی و » قهر و لطف«. جست و چو کرد

لطف که « .تعبیر شده است» خذالن«به » لطف«البته در اصطالح متکلمان  معموال نقطۀ مقابل . خداوند در قبال بندگانش است
رهگذر آن، بنده، طاعت  متکلمان، به خصوص متکلمان شیعی به آن توجه بسیار داشته اند در اصطالح به معنی چیزي است که از

نقطۀ مقابل آن است، یعنی آنچه را خداوند در حق متقی از توفیق و عصمت فراهم » خذالن«خداوند را انتخاب و اختیار می کند و 
  ).247،ص1386شفیعی کدکنی پاییز(» می آورد در حق عاصی انجام نمی دهد و بدین گونه عاصی بی یار و یاور می ماند
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خیر و « مناسبت دارد و اینجاست که بار دیگر مضمون » خیر محض بودن ارادة الهی« به نوعی با اصل » و لطفقهر «مضمون      
را دلیل بر شرك می » قهر و لطف«را واحد می انگارد و فرضیۀ دوگانه بودن منبع » قهر و لطف« سنایی منبع . مطرح می شود» شر
  :را نیز جلوه هایی متفاوت از اصلی واحد تصور می کند» قهر و لطف«، »کفر و دین«در واقع سنایی نظیر مضمون . داند

  قهر و لطفش که در جهان نویست                         تهمت گبر و شبهت ثنوي ست                           
  مقام مفخر و عارلطف و قهرش نشان منبر و دار                            شکر و سکرش                            
  لطف او راحت است جانها را                                قهر او آتشی روان ها را                           
  لطف او بنده را سرور دهد                                    قهر او مرد را غرور دهد                          
  الم لطفش چو روي بنماید                                   دال دولت دوال برباید                          
  ).100-101،صصحدیقه... (قاف قهرش اگر برون تازد                                   قاف را همچو سیم بگدازد                          

  
  جبر و اختیار

تی برخوردار است که گاه از نقطه از جملۀ مباحث ک» جبر و اختیار«       لیدي علم کالم محسوب می شود و از چنان اهمی
سنایی، شاعري اشعري مذهب است و اگر . نظرات اندیشمندان دربارة آن می توان به نوع تعلق خاطر فکري و مذهبی آنان پی برد

برگرایی آن، مناسب ترین عرصه براي بخواهیم یکی از برجسته ترین محورهاي فکري اشاعره را انتخاب کنیم بدون شک ج
قضا « یا » جبر و اختیار« . عمدتاً پیروان اشعریت را نمایندگان طرفدار جبراندیشی معرفی می نمایند. نمایاندن نوع تفکر اشعري است

روهی که به صف آرایی گروهی که به جبر معتقدند در برابر گ. نیز، به لحاظ ماهیت ذاتی اش با تضاد بی ارتباط نیست» و قدر
برخالف . آزادي اراده و اختیار انسان می اندیشند، صف آرایی اي است که براي مبتدیان و نوآموزان تاریخ علوم دینی نیز آشناست

سنایی هیچگونه » جبر و اختیار« در نظریۀ »  خیر و شر«و »قهر و لطف«، »کفر و دین«مضامینی که پیش ازین بدان اشاره کردیم، نظیر 
در واقع سنایی هرگونه تالش و تدبیري در راه مقابله با قضا و قدر الهی را منتفی و . میان این دو اصل را متصور نیستهم سویی 

بنابر این یکی از بارزترین بزنگاه هایی که در آن تضاد به صورت واقعی در اندیشۀ سنایی رخ می نمایاند، همین . بیهوده می داند
  :طرح نمونه اي از اشعار سنایی در این باره می پردازیم به. است» جبر و اختیار« مضمون 

  
  با قضا سود کی کند حذرت            خون مگردان به بیهده جگرت                                     
  دست و لب زیر حکم مبدع کل        پنجۀ سرو ساز و غنچۀ گل                                     

  )167،صحدیقه(سوزیان باش کدخدایش را              استخوان باش مر همایش را                                     
                                                                         *  

  )155همان،ص (ن تواند خواند هرچه استاد برنبشت و براند             طفل در مکتب آ                                    
                                                                         *  

  آه تو با قضاي او باد است               با قضایش دل تو ناشاد است                                   
  ).162همان،ص(ت رضا            نشناسی خداي را بخداي با قضا مر ترا چو نیس                                   

                                                                        *  
  
  فلسفه
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حکمت یونانی که اساس . فلسفه یکی از آوردگاه هایی ست که ذهنیت بسیاري از متصوفه و عرفا را به خود مشغول داشته است
می دهد، معارضه ها و مخالفت هایی را در عرصۀ فرهنگ دینی و عرفان اسالمی برانگیخته که تا امروز روز نیز ما فلسفه را تشکیل 

سنایی نیز به عنوان حکیم متأله اي که قصد ترسیم دنیایی را مطابق با . شاهد گونه هایی ازین معارضه ها و مخالفت ها هستیم
اتفاقاً در یکی از مهم ترین . با فرهنگ فلسفی و حکمت یونانی ناگزیر بوده است چارچوب و موازین اسالمی دارد، از رویارویی

یت نقطه نظرات شاعر با  قصایدش که به نقد حکمت پرداخته است، به انواع و اقسام ترکیب هاي متضاد برمی خوریم که مبین ضد
  :حکمت و فلسفه یونانی است

  
  ...در دل عشق جانان داشتن        پس دل اندر بند وصل و بند هجران داشتنشرط مردان نیست                             

  ...چند ازین در جستجو و رنگ و بوي و گفتگو          همچو نکبا زیستن وآنگاه آبان داشتن                            
  دل اندر زمرة هومان و هامان داشتن صدق بوبکري و حذق حیدري کردن رها              پس                            
  عقل نبود فلسفه خواندن ز بهر کاهلی                 عقل چبود؟ جان نبی خواه و نبی خوان داشتن                            
تازیانه (داشتن  فقه نبود گرد رخصت گشتن از تردامنی            فقه چبود؟ عقل و جان و دل بسامان                            

  ).169-176،صصها
بر این باورند که دشمنی و  -خوانده» فیلسوف«به استناد آنکه سنایی یکی از ممدوحانش را به صفت  -البته برخی از منتقدان     

ز ، در حالی که قصیدة مذکور، بر اساس شواهد یکی ا)46،ص1378زرقانی(ستیز سنایی با فلسفه در پایان عمر کمرنگ شده است 
؛عالوه بر آن )169،ص 1386شفیعی کدکنی پاییز(قصایدي به شمار می آید که در دوران کمال شعري سنایی، سروده شده است 

  :در قصیده اي با مطلع 
  !ازین آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی!              مسلمانی مسلمانی! مسلمانان مسلمانان                         

ترین قصاید او به شمار می آید و محصول دوران کمال شعري سنایی شناخته شده، نیز با فلسفه ستیزي او  که یکی از معروف
  :مواجه می شویم

، تازیانه ها(شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین       که محرومند ازین عشرت هوس گویان یونانی                          
  ).220ص

  
  تمایالت قلندرانه

سنایی را به لحاظ طرح بسیاري از اصطالحات و واژگان حوزة قلندریات، از جملۀ نخستین شاعرانی قلمداد کرده اند که با      
زنّار، (و اصطالحات مغانه ...) میکده، خمار، قالش، رند، مقامر، کمزن و( استفاده از عناصر فرهنگ قلندري نظیر واژگان خراباتی 

بهار، صد و شصت 1386سنایی غزنوي(، در برابر نظام زهد، به نشانۀ اعتراض قدعلم کرده است )النارمغکده، بتکده، آتشگاه و بیت 
  :به عنوان مثال در غزل با مطلع -دکتر شفیعی کدکنی نیز، عجین شدن بیان نقیضی و لحن قلندرانه را، ). و هشت

غزل هاي سنایی، (دیده حمال کنم بار جفاي تو کشم  من که باشم که به تن رخت وفاي تو کشم                               
  ) 271ص

هنري دانسته اند که با سنایی وارد شعر فارسی شده و همان چیزي است که پس از مختصر تغییراتی در اجزاي سخن، غزل هاي 
از منظر سنایی اشاره در ادامه دکتر شفیعی کدکنی، به گره خوردگی دو سوي متباین وجود انسان . آسمانی حافظ را شکل می دهد

ت و بندگی، پادشاهی و ) خاکی و آسمانی(دو سوي وجود انسان « می کنند، در شعرهایی که در آن،  بهم گره می خورد، الوهی
معشوق نمی » ملک الموت جفاي« گدایی، کبریا و خاکساري با تصاویري که در آن عوالم ملک و ملکوت بهم آمیخته و در آن 



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

56 

 

» شاعر بدر برد، بلند پروازانه ترین لحظه هاي شاعر را در تاریخ شعر فارسی بوجود می آورد» اسرافیل وفاي« تواند جان از کف 
  ).32پاییز،ص 1386شفیعی کدکنی(

با این حساب شاید بتوان مهم ترین عوامل تناقض وجودي و فردي شخصیت سنایی را در آیینۀ قلندریات وي جستجو کرد؛      
ه حتی شعر را مباین با شرع می داند وقتی که در کسوت شاعر قلندرسرا رخ می نمایاند، ابایی از اینکه به چرا که شاعر متشرعی ک
i.الحاد متهم شود هم ندارد i i  
  ساقیا مستان خواب آلوده را بیدار کن          وز فروغ باده رنگ رویشان گلنار کن                              

، غزل هاي سنایی... (الابالی پیشه گیر و زهد و زه بر طاق نه       عشق را در کار گیر و عقل را بیکار کن                              
  ).378ص

نکتۀ قابل تأمل دیگر در باب رابطۀ آیین قلندریه و تضاد، آن است که اصل و اساس این نهاد، بر پایۀ مباینت و تضاد با هنجار و 
است و سنایی نیز که ریشه هاي تضاد تا مغز استخوان فکر و هنرش را فرا گرفته است، این نوع عرف رایج در جامعه بنیاد شده 

  .مضمون را براي بخشی از اشعار خود برگزیده است
  

  اندیشۀ مرگ
سنایی به مرگ به گونه اي متفاوت از سایر افراد می نگرد، به همین دلیل است که تجربۀ مرگ را یکی از اندیشه هاي مرکزي 

عمدة تفاوت نگاه سنایی نسبت به مرگ ناشی از آن است که این ). 209پاییز،ص  1386شفیعی کدکنی(سنایی دانسته اند  شعر
در واقع می توان مدعی این شد که مرگ از نظر سنایی فرصتی است که در زندگی پیوسته به . تجربه از نظر او، تجربۀ تلخی نیست

  :و تضادها و تناقض ها و تقابل ها در آن رخت برمی بندد دنبال آن است، فرصتی که همۀ دوگانگی ها
  ...رهاند ترا اعتدال بهارش         ز توزي تموزي و خزّ خزانی                             
  )211-213، صصتازیانه ها(وزین کلبۀ جیفه مرگت رهاند   که مرگ است سرمایۀ زندگانی                              

ر رسیدن به درك شفاف تري از لذت بخشی تجربۀ مرگ از نظر سنایی، بهتر آن است به تصویري که او از جهان پس به منظو
  :از مرگ در ذهن خود ترسیم کرده، نظري بیندازیم

  نیتا کی درین زندان، فریب این و آن بینی     یکی زین چاه ظلمانی برون شو، تا جهان بی! دال                            
جهانی کاندرو هر دل که یابی پادشا یابی          جهانی کاندرو، هر جان که بینی شادمان بینی                             

  ).227همان،ص(
  

  احوال و مقامات سلوك
ه در بین احوال و مقاماتی که سالک در طی طریق سلوك با آن مواجه می شود، تعابیر متضاد و متناقضی دیده می شود ک

به همین دلیل چنین به نظر می رسد .... هریک مبین مرحله اي از مراحل سلوك است، نظیر خوف و رجا، سکر و صحو، بقا و فنا و 
که این عرصه نیز نباید از نگرش مبتنی بر تضاد سنایی دور می ماند، درحالیکه علیرغم آن، سنایی توجه چندانی به این مراحل و 

i.ناسبت مقام، اشاراتی به این مراحل کرده استمراتب ندارد و تنها به م v  
  

  سرچشمه هاي تضاد در اندیشۀ سنایی
گستردگی انواع و اقسام مصادیق متضاد و متناقض در شعر سنایی، این پرسش را در ضمیر مخاطبان برمی انگیزد که ریشۀ این 

تا دالیل متقنی جهت پاسخ دادن به این پرسش یا در این مجال، تالش نگارنده بر آن است . همه تضاد به چه عواملی برمی گردد
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در ابتدا باید به این نکته اشاره شود که سنایی عالوه بر منابع رایج در حوزة فرهنگ . سؤاالت احتمالی دیگر در این باره، ارائه نماید
لل نیز بهره هایی جسته ، از سرچشمه هاي فکري و فرهنگی سایر م...اسالمی چون کتاب مقدس و روایات و احادیث و اقوال و

است، نظیر فلسفۀ یونانی و حکمت ایران پیش از اسالم، عالوه بر آن فرهنگ عامه نیز به خودي خود حاوي عناصر متضادي است و 
با توجه به گرایش سنایی نسبت به فرهنگ عامه، طبیعی می نماید که پاره اي از مصادیق متضاد و متناقض را در فرهنگ و حکمت 

  .توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی نیز در بررسی علل بروز این مصادیق متضاد می تواند راهگشاي ما باشد. و جو کنیم عامه جست
  

  فرهنگ عامه
چنانچه به شعر سنایی از زاویۀ ارتباط آن با فرهنگ عامه توجه شود، نشانه هاي این بهره گیري سنایی از ساختارهاي زبانی 

چنین به نظر می رسد که بخشی از سهم عنصر تضاد در شعر سنایی برخاسته . را می توان در شعر او یافتگرفته تا باورهاي عامیانه 
به عنوان مثال در این بیت . از امثال و حکم عامیانه اي است که در فرهنگ مردم کوچه و بازار روزگار سنایی رایج بوده است

هاي زبانی و هنري او می دانسته، با ترکیب متناقض نمایی روبرو می فرخی، شاعري که سنایی خود را مقید به پیروي از ساختار
  :شویم که به ظاهر ریشه در امثال و حکم برخاسته از فرهنگ عامه دارد

دیوان (ز خشمش تلخ تر چیزي نباشد در جهان هرگز                 ز تلخی خشم او نشگفت اگر الوا شود حلوا                    
  )2، صفرخی
در شعر سنایی ) 87، صحدیقه(»  مرگ این را هالك و آن را برگ« که تداعی گر تعابیري چون » حلواي الوایی«کیب تر

موالنا تبدیل شده است، چنانکه اشاره شد، به نظر از طریق فرهنگ » از هلیله قبض شد اطالق رفت« است و گویا بعد ها نیز به 
  .عامیانه به شعر سنایی وارد شده است

  
  و فلسفۀ یونانیحکمت 

این شاخۀ عظیم فکري تأثیرات بسزایی بر فرهنگ . یکی از شاخه هاي غیرقابل انکار تفکر بشري، حکمت و فلسفۀ یونانی است
و تمدن ملت هاي گوناگون برجانهاده است؛ هرچند بسیاري از فرهنگ ها دربرابر نفوذ آن احساس خطر کرده اند و تالش هاي 

اد مانع در مقابله با آن صورت داده اند، با اینهمه رگه هایی از تأثیرات این فرهنگ فکري گسترده را بر گسترده اي در راستاي ایج
در تمدن اسالمی نیز، که از جمله فرهنگ هایی به شمار می آید که از . فرهنگ و تمدن هاي متخاصم با آن نیز می توان بازجست

در . تاب می دهد،با گونه اي از تأثیرات فلسفه و حکمت یونانی روبرو می شویمابتدا نوعی تقابل با فرهنگ و حکمت یونانی را باز
  v.واقع ریشه هاي اصلی این تماس و تقابل فرهنگی پس از ظهور نهضت عظیم ترجمه در قرن دوم هجري، قابل پیگیري است

خواسته یا ناخواسته تحت  -وپا قرص آنو البته یکی از معتقدان پر -سنایی نیز به عنوان یکی از اندیشمندان حوزة فکري اسالم 
 -به عنوان مثال در موضوع خلقت نظام آفرینش. تأثیر برخی از آراء و تفکرات مأخوذ از حکمت و فلسفۀ یونان قرار گرفته است

در . هحق، امر، عقل کل، نفس کل، ملک و عناصر اربع: سلسه مراتب این نظام از نظر سنایی بدین قرار  تدوین شد -چنانکه گذشت
که سنایی » ملک« این بین، مراتبی چون عقل کل، نفس کل و عناصر اربعه مأخوذ از جهان شناسی فلسفۀ یونانی است و حتی مرتبۀ 

غار و سایه « و تمثیل معروف » مثل افالطونی« آن را نموداري از جهان غیب می داند را از این نظر که رنگ و بوي کالم به نظریۀ 
  ).47،ص1378زرقانی(ک است، مأخوذ از فرهنگ فلسفی یونان می دانند ي افالطون نزدی» ها

در واقع سنایی با تکیه بر برخی از عناصر فکري فرهنگ فلسفی یونان، در عین حال با مبانی و مظاهر آن به دشمنی و ستیز      
است؛ چراکه نوعی جذابه و دافعه در  برمی خیزد و به نظر یکی از دالیل برجستگی عنصر تضاد در ذهن و ضمیر سنایی ناشی از آن

  .مواجهه با فرهنگ فلسفی یونان در نهاد سنایی ایجاد شده است
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  حکمت ایران باستان

عالوه بر حکمت یونان، یکی دیگر از سرچشمه هاي معرفت در آراء سنایی در اندیشه هاي ایران پیش از اسالم قابل پیگیري 
عملی در افکار سنایی مطابق با ریشه هاي فکري آن در فرهنگ ایران پیش از اسالم به عنوان مثال جنبه هایی از حکمت . است

است، باالخص در عمده ترین شاخه هاي حکمت عملی یعنی سیاست مدن یا آیین کشورداري، تهذیب اخالق و تدبیر منزل 
  ).145، ص 1387مشرف(

ز خارج از ادب صوفیه و البته مأخوذ از آموزه هاي ایران اینک به منظور تبیین موضوع، یکی از مهم ترین مصادیق راه یافته ا
از نظر سنایی و هم اندیشانش، پیوندي گسترده میان . »پیوند دین و حکومت« موضوع : پیش از اسالم را مورد بررسی قرار می دهیم

عهد « را کتاب » و حکومت پیوستگی جدایی ناپذیر دین« یکی از قدیمی ترین اسناد مبتنی بر این . دین و حکومت برقرار است
همان، (دانسته اند که فصلی نیز به همین نام دارد و به ظاهر تعالیم آن در میان اندیشمندان روزگار سنایی رواج داشته است » اردشیر

م به متضمن پیچیدگی و ابهام فراوانی است؛ چراکه اسال» پیوند دین و سیاست«البته در اینجا باید خاطر نشان شد که اصل). 153ص
ت عمالً، هم به  م یافت و ام خاطر محیط خاصی که در آن ظهور کرد تقریبا از همان آغاز در قالب نظام و ساختاري سیاسی تجس

در واقع یکی از ریشه هاي تناقض در ). 49،ص1389کرون(معنی اجتماع افراد پیرو یک مذهب و هم به معنی دولت تلقی می شد
  .با ساختار نظام سیاسی و حکومتی باید  جستجو کرد، که در ادامۀ بحث بدان اشاره خواهد شدآراء سنایی را در همین مواجهه 

موضوع بهره گیري سنایی از مآخذ حکمی و اخالقی ایران پیش از اسالم را با بیان این نکته به پایان می بریم که منابعی چون 
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از جملۀ  -اسالم به شمار می آید که از مهم ترین آثار فرهنگی تمدن ایران پیش از -اندرزنامه ها

  .آثاري است که در شکل گیري نظام فکري و اخالقی سنایی مؤثر بوده است
  

  عصر و روزگار زندگی سنایی
ن به دنبال طرح موضوع سرچشمه هاي تضاد و تناقض در آراء سنایی، پرداختن به شرایط حاکم بر دوران زندگی سنایی چندا

اگر محدودة قرن پنج و شش هجري یعنی دوران زندگی سنایی را مورد دقّت قرار دهیم با زمانه اي .بی ارتباط به نظر نمی رسد
اشعریت به عنوان یکی از برجسته ترین فرق مذهبی، در این دو . مشحون از اختالفات فکري، فرهنگی و مذهبی مواجه می شویم

حکومت که . اذهان و ضمایر بخش کثیري از نخبگان جامعه را به خود اختصاص می دهدقرن توسعۀ شگفت انگیزي می یابد و 
البته . پس از روي کار آمدن غزنویان، از مشروعیت ملی برخوردار نیست، نیز به آشوب هاي ناشی از تعصبات دینی دامن می زند

ز تاریخ مورد بحث ما، یعنی پس از روي کار آمدن پیش ا. در برابر نظام حاکم، باید به نیروهاي مقابله کننده نیز اشاره کرد
محققان تسلط عنصر . سامانیان، نهضت هاي بزرگ اجتماعی شکل گرفتند که موجی از مقاومت و ستیز را در مردم ایجاد کردند

وح ستیز و خارجی و ستم آنان را عامل عمدة این مقاومت تلقی می کنند و بر این باور پافشاري می کنند که به واسطۀ همین ر
عصیان است که فردوسی شاهنامه را می آفریند، کسایی به تشیع می گرود و ناصرخسرو به هواداري از فاطمیان برمی خیزد 

  ).60،ص1373ریاحی(
سنایی به عنوان شاعري با گرایش اشعري، در نقطۀ مقابل تفکر شاعرانی چون فردوسی و کسایی و ناصرخسرو قرار می 

کري سنایی به طبقۀ حاکم نزدیک است، با اینهمه او از قدرت فکري و فرهنگی نیروهاي مقابل با خود در واقع گرایش ف.گیرد
مطلع است به همین دلیل با وحود اینکه باورهاي او با گفتمان قدرت سیاسی حاکم مطابقت دارد، کالم او متضمن بیان معارضه 

همانطور که در بندهاي پیش از این اشاره شد، چارچوب نظام  آمیزي در پاسخ به نیروهاي معترض به او است؛ عالوه بر این
حکومتی پس از اسالم، به دلیل نوع نگاهی که در عرصۀ اسالمی به مسالۀ دین و سیاست دارد، از پیچیدگی هایی برخوردار است 
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مسیحیان معتقد بودند که به عنوان مثال . که گاه تنها در مقایسۀ آن با سایر نظام هاي حکومتی، تفاوت هاي آن درك می شود
در حالی که مسلمانان با . به قلمروهایی جداگانه تعلق دارند) در عرصۀ سیاست( و قدرت ) در عرصۀ شناخت و اخالق(حقیقت 

حقیقت و قدرت همراه با هم در تاریخ وارد می شوند و جنبه هاي واحدي از زندگی، یا به . اعتقادي کامالً متفاوت آغاز کردند
از یک سو ) دین و سیاست(این پیچیدگی قدرت و حقیقت ). 54،ص1389کرون(ق تر، همۀ آن را نظم و سامان می دهند تعبیر دقی

و صف آرایی هاي متعدد فکري و فرهنگی از سوي دیگر، به ایجاد تناقض هاي فکري اي می انجامد که سنایی یکی از سرآمدان 
  .آن به شمار می آید

اسی روبرو می شویم که بروز این همه مظاهر تضاد و تناقض در اندیشۀ سنایی چگونه مجالی در خاتمۀ بحث، با این پرسش اس
و غزلیات قلندري و قصاید حکمی و انتقادي را فراهم آورده است و به نظر حدیقۀالحقیقه را براي خلق شاهکارهاي ادبی اي نظیر 

بدون اضداد پیشرفتی وجود ندارد، جاذبه و دافعه، « :ا باشد که می تواند راهگش viتوسل به این نقل قول شاعر انگلیسی ویلیام بلیک
  ).91،ص1385برلین(» عقل و انرژي، عشق و نفرت براي وجود انسان ضرور است
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  نتیجه گیري

چنانکه از نظر گذشت، در میان مفاهیم محوري اندیشۀ سنایی چون مراتب آفرینش، خیر و شر، جبر و اختیار، کفر و دین، قهر   
در مراتب . ف، فلسفه، مراحل سلوك، تمایالت قلندرانه و اندیشۀ مرگ، مصادیق متضاد و متناقضی قابل پیگیري استو لط

مباحثی نظیر خیر و شر، کفر و دین و . آفرینش، پس از رسیدن به عالم ملک یا شهادت، با موجی از تضاد و تناقض روبرو می شویم
این در حالی است که موضوع . گرایانه و اعتباري از جانب سنایی تفسیر می شوند قهر و لطف به نوعی با توسل به نگرش نسبیت

ضدیت با فلسفه نیز نمایانگر وجهی دیگر از تضادهاي . جبر و اختیار تباین ذاتی خود را در آراء سنایی همچنان حفظ می کند
با درکی متعالی از جهان آن سوي مرگ، تبیین می  تلقی متفاوت از تجربۀ مرگ در مقایسۀ. پیرامون اندیشۀ سنایی قلمداد می شود

نکتۀ . شود؛ چرا که ضمن آن که مرگ نقطۀ پایان همۀ تناقض ها و تضادهاست، آغاز زندگی اي خالی از هرگونه تضاد است
نایی جالب توجه در مواجه با مراتب سلوك و وجود مصادیق متناقض و متضاد آن، در این است که این عرصه، جاذبه اي براي س
  .به همراه نداشته است و قلندریات نیز بازتابی طبیعی از متفکري از جنس سنایی با این همه افکار و آثار متناقض و متضاد است

براي پیگیري منابع و سرچشمه هاي این میزان از تعارض و تناقض، از مراجعه به آبشخورهاي فکري و فرهنگی زمانۀ سنایی     
  باید فرهنگ عامیانه، حکمت یونان و ایران پیش از اسالم و شرایط زمانۀ وي را مورد بررسی قرار دهیمبه همین دلیل . ناگزیریم

                                                        

 پی نوشت ها

i   -  دولتشاه سمرقنديتذکرة الشعراء به عنوان مثال حکایت دیوانۀ الي خوار و سنایی در.  
ii   - Fichte,Johann Gottlieb  )1762- 1814 (فیلسوف آلمانی.  

iii -  اثر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی قلندریه در تاریخدربارة رابطۀ قلندریه و الحاد مراجعه شود به کتاب.  
iv -  اثر مهـدي   افق هاي شعر و اندیشۀ سنایی غزنويبراي پیگیري بحث احوال و مقامات در شعر سنایی مراجعه شود به کتاب
  .117-136زرقانی صص
v  -  تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا براي موضوع ترجمۀ متون یونانی به زبان عربی در قرن دوم مراجعه شود به کتاب

  .جلد اول اثر ذبیح اهللا صفااواسط قرن پنجم، 
vivi- William Blake (1827- 1757.(  
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306 

  نظر حقایق تاریخینظامی عروضی از نقطه يدوم از چهار مقاله ينقد مقاله
  

  1لیال عرفانیان قونسولی

  چکیده 

گامی مهم  با خلق اثر گرانقدر خویش با نام چهار مقاله نظامی عروضی یکی از فرهیختگان بزرگ گذشته این سرزمین است که
نقش مهم دیگر چهار مقاله انتقال حوادث تاریخی گذشته و نقل آن . در حفظ فرهنگ این مرز و بوم و زبان شیرین آن برداشته است

قش اعالطی است که در بازگویی اما یکی از مشکالت چهارمقاله در انجام این ن. باشد براي عالقمندان به گذشته این مرز و بوم می
هدف از نگارش این مقاله . کشاند هاي مشتاق به ادبیات گذشته ایران را به بدبینی می خورد و گاه نگاه وقایع تاریخی آن به چشم می

به سوي  ها آنان که مشتاقانه رو کشف اشتباهات رخ داده در مقاله دوم نظامی عروضی است تا با یافتن این اشتباهات و تصحیح آن
ها کمک  نمایند، از بیراهه برهانیم و به آن ها جستجو می آورند و تاریخ وفرهنگ پیشین کشور خویش را در آن چنین آثاري می

ها و حوادث منقول در این مقاله،  پس از بررسی دقیق این مقاله به این نتیجه رسیدیم که غالب شخصیت. کنیم تا حقایق را دریابند
باشد؛  ها و حوادث نیز به کار رفته است صحیح می ند و زمانی که براي حادث گشتن هر یک از شخصیتواقعیت تاریخی دار

ها و حوادثی که واقعیت تاریخی ندارند نیز ممکن است به خاطر دستبردهایی باشد که در گذر تاریخ،  همچنین معدود شخصیت
ارش چهار مقاله به هیچ عنوان از ارزش نگارنده آن و عمل وي دیگران به این اثر وارد نموده اند و وجود اغالط تاریخی در نگ

  .کاهد نمی

  

  

  تاریخ-ادبیات-اشکاالت-نظامی عروضی-چهارمقاله :ها کلیدواژه

                                                        
  دانشجوي دکتري زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد - 1
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  مقدمه   - 1

مطالعه آثار پیشینیان و آنان که با آثار گرانقدر خود، سعی در زنده نگهداشتن زبان وفرهنگ و تاریخ این کشور دارند، عالوه بر 
گاه نمودن نسل کنونی از اوضاع و احوال گذشتگان و آشتی دوباره نسل جدید با تاریخ و زبان شیرین فارسی، پلی بین انسانهاي آ

یکی از آثار گرانقدر ادوار گذشته که به حق در انجام این مهم، نقشی عظیم ایفا . سازد هاي پیشین برقرار می دوره معاصر و دوره
ها و ارزشی که در این گونه متون وجود دارد، گاه  امی عروضی است؛ اما با وجود تمام زیبایینموده است، چهار مقاله نظ

خورد که اگر با نگاهی تیزبینانه به آن بنگریم، تعدادي از این اغالط را به درستی درك خواهیم  ها به چشم می هایی نیز در آن کاستی
نویسنده بوده و یا حاصل دستبردهایی باشد که گذر زمان و دست نمود که ممکن است این اغالط، به دلیل آگاهی ناکامل 

شود آنان که مشتاقانه رو به سوي چنین  ها باعث می پیدا کردن این اغالط و تصحیح آن. بدخواهان در این آثار به جاي گذاشته است
در غیر . اهه نرفته و حقایق را دریابندنمایند، به بیر ها جستجو می آورند و تاریخ وفرهنگ پیشین کشور خویش را در آن آثاري می

هدف از نگارش این مقاله، بررسی مقاله دوم . این صورت، دلزدگی وعدم اعتماد بین خواننده و این متون ارزشمند ایجاد خواهد شد
یع تاریخی ها با وقا ها و حوادث مطرح در این مقاله و مقایسه آن هاي دقیق در شخصیت نظامی عروضی در شعر است تا با بررسی

در همین . ها مبادرت کنیم منقول در آثار دیگر، نکات صحیح را دریافته و نکات نادرست را نیز مشخص نماییم و به تصحیح آن
خواهیم داشت و در بخش ) چهار مقاله(راستا، در بخش دوم این مقاله، نگاهی اجمالی به زندگانی نظامی عروضی واثر ارزشمند او 

ها و حوادث مذکور در مقاله دوم چهار مقاله عروضی خواهیم پرداخت و در بخش چهارم، نتیجه گیري  سوم، به بررسی شخصیت
  .حاصل از این بررسی را بیان خواهیم نمود

  

  نظامی عروضی و چهار مقاله- 2

  نظامی عروضی -2-1

انش، نظامی ممیزي و نظامی اثیري، ابوالحسن نظام الدین احمد بن عمر بن علی سمرقندي که براي عدم اشتباه با دو تن از معاصر
گویا وي در اواخر قرن پنجم در سمرقند . به نظامی عروضی مشهور شده است، از شاعران و نویسندان بزرگ قرن ششم هجري است

 .ق.ه 506به خراسان سفر کرده و به تصریح خودش، در سال . متولد شده و تا مدتی از جوانی در همانجا به کسب علم پرداخته است
عمده زندگانی . در طروق طوس به دیدار امیر معزي دست یافته است. ق.ه 510در بلخ به خدمت حکیم عمر خیام رسیده و در سال 

او در دربار ملوك غوریه و مخصوصا در خدمت ملک فخرالدین مسعودبن عزالدین حسینی برادر سلطان عالءالدین جهانسوز که 
ته است و در همین روزگار بوده که کتاب چهار مقاله را به نام نواده ملک فخرالدین حکومت کرده گذش. ق.ه 558تا حدود سال 

  )1374:5معین الدینی، (یعنی ابوالحسن حسام الدین علی بن شمس الدین محمد بن فخرالدین مسعود به رشته تحریر درآورده است 
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  چهار مقاله -2-2

باشد اما به علت اینکه  می. ق.ه 552و  551هاي  لیف آن بین سالبوده که تأ "مجمع النوادر "نام اصلی این کتاب ظاهرا 
مندرجات آن در توضیح شرایط الزم براي چهار طبقه از نزدیکان سلطان یعنی دبیران و شاعران و منجمان و طبیبان است و مطالب 

نویسنده در آغاز کتاب . مشهور شده است "چهارمقاله"آمده است، از دیرباز به  "مقاله "مربوط به هر طبقه در قسمت جداگانه به نام
سپس طی پنج فصل، شرح . پردازد به ذکر ممدوح می) ص(به عنوان مقدمه، پس از حمد و ثناي پروردگار و حضرت رسول 

کوتاهی در اصول حکمت و اقسام موجودات علوي و سفلی وکیفیت حدوث حیوانات و انسان و احوال نفسانی او و اثبات نبوت و 
آنگاه متن اصلی کتاب شروع . ین براي نبی که از نظر او مقامی به نام پادشاه است و نیز سبب تألیف کتاب آورده استلزوم جانش

 - در ماهیت دبیري و کیفیت دبیر کامل و آنچه بدان تعلق دارد: مقالت اول: چهار مقاله مطرح در این کتاب عبارتند از. شود می
در علم : مقالت چهارم -در علم نجوم و وظیفه منجم در آن علم: مقالت سوم-ت شاعردر ماهیت علم شعر و صالحی: مقالت دوم

نویسنده در آغاز هر مقاله، شرایط و ویژگیهایی را که الزمه هر یک از فنون مورد بحث است و نیز مقدماتی . طب و هدایت طبیب
هایی  ید آنچه در مقدمه هر مقاله گفته، به نقل حکایتکند و در تای داند، بیان می ها را براي صاحب فن واجب می که فراگرفتن آن

ها، معموال افراد برجسته اي هستند که در آن فن، سرآمد بوده و در  پردازد که به اصطالح امروز قهرمان یا قهرمانان این حکایت می
  ).5-6: همان(خدمت سالطین و امرا، مقام و مرتبه اي داشته اند 

است؛ از جمله از جهت قدمت تألیف و ایجاز لفظ و اشباع معنی و سادگی عبارت و عاري  اهمیت چهار مقاله از چند جهت
هاي متکلف و نیز در سالست انشاء و وضوح  بودن از صنایع لفظی و خالی بودن از کلمات و جمل مترادف و به کار نبردن سجع
هاي نثر ادبی است  ، در زمره ارجمندترین کتابمطالب و تجسم معانی و توصیف تام و استعمال لغات و اصطالحات به جاي خویش

هاي قرن پنجم و ششم و به عبارت  نامه و سیاست نامه است و سبک آن، ممزوجی است از سبک و در روش نگارش، معادل قابوس
و اهمیت دیگر این کتاب از جهت ذکر گروهی از نویسندگان . دیگر، ترکیبی است از شیوه نثر مرسل قدیم و نثر فنی جدید

همچنین، اطالعاتی . اند که در ماخذي دیگر نیامده است اي از بزرگان در آن یاد شده گویندگان و پزشکان و منجمان است زیرا عده
نظر بدین . باشد اند آورده، بسیار سودمند می که مؤلف در باره فردوسی و خیام و معزي و دیگران که معاصر یا قریب به عصر او بوده

از قدیم مورد توجه ادیبان و فاضالن قرار گرفته، ذکر آن در تاریخ طبرستان و تاریخ گزیده و تذکره دولتشاه و  فواید، چهار مقاله
  ).1372:19معین، (نگارستان ودستورالکتاب و مجمع النوادر بنیانی و فرهنگ جهانگیري و روضۀ االنوار سبزواري آمده است 

ها را در اینجا  چهارمقاله وي در بعضی کتب بیان شده است که تعدادي از آنهاي دیگري نیز درباره نظامی عروضی و  نقل قول
  :بر می شماریم

نورالدین محمد عوفی است که در حدود سال  "لباب االلباب"ترین کتابی که ترجمه حالی از نظامی عروضی نوشته،  قدیمی
با وجود این همه قرب عهد، هیچ معلوماتی درباب یعنی قریب شصت سال بعد از این کتاب، تألیف شده ولی افسوس که عوفی  617

  ).11:همان(پردازد  دهد و از سجع و جناس، به چیز دیگر نمی صاحب ترجمه نمی
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تألیف شده، در آخرکتاب و در فصل مخصوص به شعرا،  730که در سال  "تاریخ گزیده"بعد از عوفی، حمداهللا مستوفی در 
 "...اي بود و کتاب مجمع النوادر از مصنفات اوست روضی، معاصر نظامی گنجهنظامی ع":ترجمه حال مختصري از او نوشته

  ).12:همان(

مردي اهل فضل ...":تألیف شده در ترجمه حال اومی نویسد 892دولتشاه سمرقندي که در سال "تذکرة الشعراء"پس از او، در 
  ).12:همان( "...بوده بوده و طبعی لطیف داشته، از جمله شاگردان معزي است و در علم شعر، ماهر

 "سمرقند"تألیف شده است در ذیل  1002که در سال  "تذکره صفت اقلیم"بعد از دولتشاه، امین احمد رازي در 
نظام الدین احمد ابن علی عروضی، از نیکو طبعان زمان خود بوده و در آن عصر، نظمش نتیجه کان را تعبیر دادي و ":نویسد می

  ).13:همان( "...مودينثرش، عقد ثریا را تحقیر ن

اما از جمله ایرادهایی که بر چهار مقاله گرفته شده، این است که وقوع برخی حوادث تاریخی که متذکر شده و کارها و 
در این باره، توجه به دو . کند اي اشخاص نسبت داده، از لحاظ زمانی و مکانی با مسلمات تاریخی تطبیق نمی هایی که به پاره سمت

ها را زاییده قلم نظامی بدانیم، باید بپذیریم که نظامی مورخ نیست  نخست اینکه اگر این اشتباهات یا برخی از آن: ستنکته الزم ا
بلکه هدفش چیز دیگري است و در سراسر کتاب نیز این هدف را دنبال می کند که چهار طبقه دبیر و شاعر و منجم و طبیب اوالً 

نکته دوم اینکه به چه . اید واجد چه شرایط و خصوصیاتی باشند تا در کار خود موفق شوندوجودشان الزم است و ثانیاً هرکدام ب
دلیل همه این اشتباهات را نظامی به تنهایی مرتکب شده است، از کجا که این اشتباهات ناشی از سهل انگاري و بی دقتی رو نویس 

  .کنندگان متن چهارمقاله نباشد

ها با حوادث  نماییم تا با مقایسه آن ها و حوادث مطرح در حکایات مقاله دوم می سی شخصیتدر ادامه این مقاله، سعی در برر
  .ها را مشخص نماییم تاریخی، صحت یا عدم صحت آن

  

  ها و حوادث مقاله دوم از چهار مقاله عروضی بررسی شخصیت - 3

پردازیم و با مقایسه با  به تفکیک می ها و حوادث مطرح در هر یک از حکایات مقاله دوم در این بخش، به بررسی شخصیت
  :نماییم منابع تاریخی، صحت یا عدم صحت آن را مشخص می

  :حکایت اول - 3-1

وي پس از انقراض .است. ق.ه 262باشد زیرا وي از امراي آل طاهر و مقتول در  صحیح می= احمد بن عبدهللا خجستانی -
از مقایسه این داستان با واقعیات ). 1374:41معین الدینی،(قامات بلند رسید طاهریان به خدمت امیران صفاري رفت و در خراسان به م

  .  رسیم که وجود این شخصیت در چنین تاریخی و وقوع حادثه مطروح در مقاله، واقعیت تاریخی دارد تاریخی، به این نتیجه می
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  ) 1374:42معینالدینی،. (یان بوده استترین شعراي پارسی گوي ومعاصر طاهر وي از قدیمی.باشد صحیح می= حنظه بادغیسی-

  ).42:همان) (هق 265تا  253(باشد زیرا به گواهی تاریخ، وي مؤسس سلسله صفاري است  صحیح می= یعقوب ابن الیث-

بنابراین، صحت ادعاي نظامی به گواهی . اند همان طور که مشهود است، این سه شخصیت معاصر طاهریان و صفاریان بوده
  . شود میتاریخ، تائید 

در حکایت اول، ). 42:همان) (ق. ه 288تا  265(وي برادر و جانشین یعقوب لیث بوده است . باشد صحیح می=عمروبن الیث-
  . اند که این گفته نیز صحت دارد یعقوب و عمرو، برادر بیان شده

التاریخ فی "و مؤلف کتاب ابوعلی حسین بن احمد بن محمد بیهقی نیشابوري از بزرگان قرن چهارم . صحیح است= سالمی
بوده است که اشاره نظامی در حکایت اول به همین کتاب است و این شخصیت و تاریخ بیان شده در مورد  "اخبار والة خراسان

  .  باشد وي، صحیح می

؛ چون اسدي در )44: همان(به گواهی تاریخ، وي از شعراي عصر غزنوي بوده است . صحیح است= شریف مجلدي گرگانی-
در گذشته و آن دو بیت که مجلدي درباره آل سامان و رودکی گفته پیداست که پس از  465زیسته وگویا در  یمه قرن پنج مین

شود که ابوشریف احمد بن علی مجلدي گرگانی شاعر، در اوایل و اواسط  برچیده شدن سلطنت سامانیان سروده است، مسلم می
  ).75.ق.ه 1327قزوینی، (است  زیسته است و شاعر نیکوسخنی بوده می 5قرن 

در حکایت اول، نظامی نام برخی از شاعران سامانی را به این ترتیب بیان نموده است که صحت یا سقم آن را به کمک مدارك 
  :کنیم تاریخی، بررسی می

معین (است . ق.ه 329صحیح است زیرا وي شاعر معروف دوره سامانی در گذشته به سال =ابوعبدهللا جعفر بن محمد الرودکی -
  ).44: 1374الدینی، 

صحیح است زیرا فضل ابن عباس از شاعران عهد سامانی است که در مرگ نصر ابن احمد، مرثیه اي = ابوالعباس الربنجنی-
  ).44:همان(سروده است 

ت صحیح است زیرا وي از شاعران معروف قرن چهارم، معاصر رودکی و مداح سامانیان بوده اس=ابوالمثل البخاري-
  ). 44:همان(

  ).44:همان(صحیح است زیرا وي از شاعران بزرگ آل سامان و معاصر رودکی بوده است =ابواسحق جویباري-

وي در شعر فارسی و تازي . صحیح است زیرا وي از امیران عهد سامانی و معاصر نوح ابن منصور بوده است=ابوالحسن اغجی-
  ).44:همان(دست داشته است 
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  ).44:همان(را وي از شعراي قرن چهارم و مداح آل سامان و معاصر با رودکی بوده است صحیح است زی=طحاوي

  ).44:همان(صحیح است زیرا وي از شعراي دوره سامانی بوده است =خبازي نیشابوري-

ست صحیح است زیرا وي از مشاهیر شعراي قرن چهارم و معاصر اواخر سامانیان و اوایل غزنویان بوده ا=ابوالحسن کسایی-
  ).44:همان(

را به این ترتیب بیان نموده است که صحت یا سقم آن را به کمک مدارك ) آل ناصرالدین(نظامی نام برخی از شاعران غزنوي 
  :کنیم تاریخی، بررسی می

هجري وفات  431صحیح است زیرا وي از شعراي معروف دربار محمد غزنوي و مداح او بوده است و در سال = عنصري-
  ).44: همان(نموده است 

صحیح است زیرا وي شاعر پارسی گوي نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجري، معاصر و مداح سلطان = عسجدي-
  ).44:همان(وفات نموده است  432محمود غزنوي بوده است که در سال 

  ).45:همان(صحیح است زیرا وي شاعر تواناي اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بوده است = فرخی-

  ).45: همان(از شعراي دوره غزنوي بوده است ) بهرامی(صحیح است زیرا ابوالحسن علی سرخسی = بهرامی-

  ).45: همان(از شعراي دربار محمود و مسعود غزنوي بوده است ) زینتی(صحیح است زیرا عبدالجبار علوي محمودي = زینتی-

  ).45:همان(بان دوره سبکتکین و پسرش محمود غزنوي بوده است صحیح است زیرا وي از شعرا و ادی= بزرجمهر قاینی-

نوشته اند، از  "مظفري پنجدهی"و هدایت، او را  "مظفر پنجدهی"صیح است زیرا این شاعر که عوفی نام او را = مظفري-
  ).45:همان(مداحان سلطان محمود غزنوي بوده است 

مد منشوري سمرقندي از شاعران دوره محمود غزنوي بوده است صحیح است زیرا ابوسعید احمد بن محمد بن مح= منشوري-
  ).45: همان(

صحیح است زیرا ابوالنجم احمد بن قوص ابن احمد دامغانی، شاعر معروف نیمه اول قرن پنجم و وفات او در سال = منوچهري-
  ).45: همان(بوده است  432

  ).105.ق.ه 1327قزوینی،(ه است صحیح است زیرا وي از شعراء سلطان مسعود غزنوي بود= مسعودي-

  ).106:همان(صحیح است زیرا وي از مداحان سلطان ابومحمد محمد ابن محمود غزنوي بوده است = قصار امی-
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  ).108: هما(از شعراء مخصوص سلطان ابراهیم بن مسعود غزنوي بوده است = ابوحنیفه اسکاف-

لمظفر ظهیر الدوله رضی الدین ابراهیم ابن مسعود ابن محمود صحیح است زیرا وي از شعراء دربار سلطان ابو ا= راشدي-
  ).113: همان(غزنوي بوده است 

صحیح است زیرا وي از مشاهیر شعراء عصر غزنویه بوده است و قصاید وي غالبا در مدح سلطان ابوالمظفر = ابوالفرج رونی-
  ).115: همان(باشد  ان مسعود ابن ابراهیم میظهیرالدوله رضی الدین ابراهیم ابن مسعود بن محمود غزنوي وپسرش سلط

سلطان -1:صحیح است زیرا دیوان این شاعر مشتمل است بر مدح پنج نفر از سالطین غزنویه= مسعود سعد سلمان-
- 4عضدالدوله شیرزاد بن مسعود بن ابراهیم -3سلطان عالءالدوله مسعود بن ابراهیم -2ابوالمظفرمسعود بن محمود بن سبکتکین 

  ).120-121:همان(سلطان غازي یمین الدوله بهرامشاه بن مسعود بن ابراهیم -5ملوك ارسالن بن مسعود بن ابراهیم ابوال

صحیح است زیرا جمال الدین محمد بن ناصر علوي غزنوي از مشاهیر شعراء دربار سلطان یمین الدوله بهرامشاه =محمد ناصر-
  ).127:همان(غزنوي بوده است 

  ).127:همان(ست زیرا شهاب الدین شاه علی ابی رجاء الغزنوي معاصر بهرامشاه غزنوي بوده است صحیح ا= شاه بورجا-

هویت این شخص، کامال مشخص نیست اما شاید پسر خلف ابن احمد معروف امیر سیستان باشد چون کنیه = احمد خلف-
  ).127: همان(خلف ابن احمد، ابو احمد بوده است 

واقع  554یا  544را عثمان ابن محم الغزنوي معروف به مختاري منظور است که وفات وي در صحیح است زی= عثمان مختاري-
سلطان غازي یمین -2ارسالن بن مسعودبن محمود غزنوي -1:شود در دیوان او، مدح چهار نفر از ملوك عصر یافت می.شده است

ارسالن خان محمد ابن علی بن موسی بن -4لجوقیه کرمان معزالدین ارسالنشاه بن کرمانشاه بن قاورد از ملوك س-3الدوله بهرامشاه 
  ).127-128: همان(مستق از ملوك ترك خانیه ماوراء النهر 

صحیح است زیرا ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی الغزنوي، عارف و شاعر مشهور عصر غزنوي بوده است = مجدود السنایی-
  ).128: همان(واقع شده است  545که وفات وي در 

ی نام برخی از شاعران آل خاقان را به این ترتیب بیان نموده است که صحت یا سقم آن را به کمک مدارك تاریخی، نظام
  :کنیم بررسی می

  .در هیچ منبائی اسمی از ایشان پیدا نشد و معلوم نشد چه کسی است= لولوي و کالبی-

ج خان ابراهیم از ملوك ترك خانیه ماوراء النهر صحیح است زیرا وي از شعراي دربار خضر خان بن طفغا= نجیبی فرغانی-
  .جلوس نموده است 472بوده است و خضر خان در سال 
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اتفاق افتاد  542صحیح است زیرا شهاب الدین عمعق بخاري در دربار خضر خان امیرالشعراء بود و وفات او در = عمعق بخاري-
  ).138: همان(

  ).138: همان(هللا از مشاهیر شعراء دربار خضر خان بوده است صحیح است زیرا ابومحمد عبدا= رشید سمرقندي-

  ).138:همان(صحیح است زیرا وي از شعراء دربار خضر خان است = نجار ساغرجی-

  ).140: همان(اند  ها از شعراء دربار خضرخان بوده صحیح است زیرا آن= علی بانیذي و پسر درغوش-

  .معلوم نشد چه کسی است= علی سپهري-

صحیح است زیرا ابوالمحامد محمود بن عمرالجوهري الصائغ الهروي، معاصر فرخزاد بن مسعودبن محمود غزنوي  =جوهري-
  ).140-141: همان(بوده است 

  .معلوم نشد کیستند= سغدي و پسر تیشه

بود و  صحیح است زیرا دهقان علی شطرنجی سمرقندي از معاریف شعراء ماوراء النهر است که شاگرد سوزنی=علی شطرنجی-
  ).141: همان(بوده است  569وفات سوزنی در 

نظامی نام برخی از شاعران آل بویه را به این ترتیب بیان نموده است که صحت یا سقم آن را به کمک مدارك تاریخی، بررسی 
  :کنیم می

زیسته و  دربار آل بویه میاو در . صحیح است زیرا منصور بن علی المنطقی الرازي از شعراء صاحب ابن عباد بود=استاد منطقی-
  ).141: همان(مداح فخرالدوله دیلمی بوده است 

صحیح است زیرا ابوزید محمدبن علی الغضائري الرازي از مشاهیر شعراء و معاصر عنصري بوده است و وفات = کیا غضائري-
  ).142: همان(بوده است  426وي در 

یا  401وفات او یا در . بوده است) 387-420(اد و مجد الدوله دیلمی صحیح است زیرا بندار رازي معاصر صاحب بن عب= بندار-
  ).143: همان(اتفاق افتاد  420

نظامی نام برخی از شاعران آل سلجوق را به این ترتیب بیان نموده است که صحت یا سقم آن را به کمک مدارك تاریخی، 
  :کنیم بررسی می

سعد جرجانی صاحب مثنوي ویس و رامین باشد و به جاي فخري، فرخی صحیح است اگر منظور فخرالدین ا= فرخی گرگانی-
  ). 144: همان(باشیم  بنابراین در اینجا شاهد یک اشتباه امالیی در نام شخص می. نوشته شده باشد
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 صحیح است زیرا ابوالحسن محمد ابن اسماعیل المعی جرجانی دهستانی بکرآبادي از شعراء سلطان ملکشاه= المعی دهستانی-
  ).144: همان(سلجوقی و وزیر او نظام الملک طوسی و معاصر برهانی پدر معزي و آن طبقه از شعراء بوده است 

  .معلوم نشد که کیست= جعفر همدانی-

از فضل بن سعد ابن حسین فروخی که در اواسط پنج هجري  "محاسن اصفهان "صحیح است زیرا در کتاب =در فیروز فخري-
  ).145: همان( "از شعراي فارسی معاصر، ابوالفضل در فیروز فخري است":تعداد شعراي اصفهان گوید تألیف شده است، در ضمن

صحیح است زیرا امیر الشعراء عبدالملک برهانی نیشابوري، پدر معزي است که در اوایل سلطنت ملکشاه بن الب =برهانی-
  ).145: همان(ارسالن سلجوقی در قزوین وفات نمود 

بود که به تیر سلطان سنجر به خطا  542وفاتش در سنه  ":نوشته است "چق"ح است زیرا مرحوم قزوینی در صحی= امیر معزي-
  ).145:همان( "نبوده است 518و مقدم بر  520این سهو است؛ وفات او موخر از ": نوشته اند "چقدا"و در  "کشته شده 

لطان غیاث الدین مسعود بن محمد بن ملکشاه سلجوقی را صحیح است زیرا دهخدا ابوالمعالی رازي مدح س=ابوالمعالی رازي-
  ).147: همان(به وقوع پیوست  541نموده و وفات او در  می

صحیح است زیرا امیر عمید کمال الدین معروف به کمالی بخارایی از ندماي سلطان سنجر سلجوقی است =عمیدکمالی-
  ).147:همان(

در مجمع الفصحا قصیده اي چند از او در . ن احمد بن موید سمرقندي استصحیح است زیرا گویا مراد، شهاب الدی=شهابی-
تا  488مدح رکن الدین قلج طمغاج خان مسعود نقل کرده است و طمغاج خان از ملوك ترك خانیه ماوراء النهر بوده و از سال 

  ).147: همان(سلطنت نمود  494

نموده است که صحت یا سقم آن را به کمک مدارك تاریخی، بررسی نظامی نام برخی از ملوك طبرستان را به این ترتیب بیان 
  :کنیم می

ابوالقاسم زیادبن محمدقمري جرجانی معاصر شمس المعالی قابوس بن وشمگیر بوده است و . صحیح است= قمري گرگانی-
  )148: همان(وفات نموده است  403قابوس بن وشمگیر در سال 

  ). 148: همان(ر سلطان محمود غزنوي بوده است وي معاص. صحیح است= رافعی نیشابوري-

  .معلوم نشد کیستند= کفائی گنجه وکوسه فالی و یورکله-

نظامی نام برخی از ملوك غور آل شنب را به این ترتیب بیان نموده است که صحت یا سقم آن را به کمک مدارك تاریخی، 
  :کنیم بررسی می
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  .معلوم نشد کیست= علی صوفی-

ها محتمل است اینجا مراد  اند برفیع الدین که یکی از آن چند نفر از شعراء معروف بوده. صحیح است=عیابوالقاسم رفی-
رفیع الدین مرزبان فارسی که عوفی او -2رفیع مروزي که عوفی او را از شعراء آل سلجوق معاصر سنجر و معزي می شمارد -1:باشد

  ).149: همان(رفیع الدین نیشابوري -3را از شعراء آل سلجوق بعد از عهد معزي می شمارد 

  .معلوم نشد کیست= ابوبکر جوهري-

  :پردازیم حال به بررسی سایر اسامی مذکور در حکایت اول می

  ).150: همان(مقصود، سلطان عالء الدین عوري است معروف به جهانسوز . صحیح است= عالء الدنیا و الدین-

معین الدینی، ) (ق.ه 556-544(باشد  عالءالدین جهانسوز، پادشاه غور میمراد، . صحیح است= ابوعلی الحسین بن الحسین-
1374:45.(  

اند که درستی این ادعاء  در حکایت، آنان برادران عالء الدین جهانسوز معرفی شده.صحیح است= ملک شهریار و ملک حمید-
حسین معروف به ملک الجبال و دیگري سیف با بررسی تاریخ ثابت شد زیرا دو برادر وي، یکی قطب الدین محمد ابن عزالدین 

داستانی نیز که در این حکایت، نظامی در مورد این برادران بیان نموده است، صحت آن با ).46: همان(باشند  الدین سوري می
  .هاي تاریخی به اثبات رسید بررسی

ت و مطابق است با طبقات ناصري که گوید این واقعه را نظامی به درستی بیان کرده اس...= سلطان بهرامشاه از پیش او برفت-
 1327قزوینی،(بهرامشاه از پیش سلطان عالءالدین به هندوستان گریخت و پس از مدتی به غزنین بازگشت و در آنجا وفات یافت 

  ).153.ق.ه

  ).1374:46ینی، معین الد) (ق.ه 512-547(باشد زیرا وي به درستی از پادشاهان غزنوي بوده است  صحیح می= سلطان بهرامشاه-

  :حکایت دوم - 3-2

سلطنت کرده  330تا  301باشد زیرا وي پادشاه معروف سامانی مشهور به امیر سعید بوده که از  صحیح می= نصر بن احمد-
  )55: همان(است 

ن صحیح است زیرا وي به گواهی تاریخ، از مستوفیان دیوان سلطا= زین الملک ابوسعد هندوبن محمد بن هندواالصفهانی-
  ).1327:156قزوینی، (محمد ابن لکشاه سلجوقی بوده است 

  .کل ماجراي منقول در این حکایت، از نظر تاریخی تائید شده است-
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  :حکایت سوم- 3-3

وي در دوره . صحیح است زیرا به گواهی تاریخ، ابوالنجم ایاز از غالمان محبوب سلطان محمود غزنوي بوده است= ایاز ترك-
وي در فراست و هوش و جنگجویی و جمال، مثال . باشد می 449وفات وي در . قصدار و مکران داشته است سلطان مسعود، امارت

  ).175-176: همان(شود  بنابراین، درستی این داستان تائید می. زلف ایاز نیز مثل بوده است. است

سلطان محمود غزنوي بوده  صحیح است زیرا علی بن قریب معروف به حاجب بزرگ از بزرگان امراي= حاجب علی قریب-
  ).176: همان(است 

  :حکایت چهارم- 3-4

معین (صحیح است زیرا به گواهی تاریخ، وي از امراي صفاري بوده که حکمران سیستان بوده است = امیر خلف بانو-
  ).1374:65الدینی،

محتاج همواره در عهد ملوك  صحیح است زیرا وي از امراي آل محتاج بوده است که آل=امیر ابوالمظفر چغانی بچغانیان-
  .سامانیه وغزنویه، مصدر مناسب عالی داشتند واین شخص، ممدوح دقیقی و فرخی بوده است

  :حکایت پنجم- 3-5

صحیح است زیراعبدالملک برهانی ملقب به امیر الشعراء از گویندگان قرن پنجم هجري و پدر امیر = امیر الشعراء برهانی-
  ).75: همان(ن بوده است معزي، شاعر دربار الب ارسال

  .کند شعرهاي زیادي در این باب مانده است که درستی این داستان که پدر معزي او را به ملکشاه سپرد را تصدیق می-

صحیح است زیرا جد او، ابو جعفر کاکویه، از اولین امراي کاکویه اصفهان و مربی ابوعلی سینا = عالء الدوله امیر علی فرامرز-
ارسالن خاتون دختر جغري بیک عمه  429در سال .ءالدوله از قبل سالطین سلجوقی، حاکم یزد و توابع آن بوده استعال. بوده است

شود  بنابراین، صحت این داستان تائید می. سلطان ملکشاه را تزویج نمود و بدین جهت، نظامی گفته او داماد ملکشاه بوده است
  ).1327:213قزوینی، (

  :حکایت ششم - 3-6

صحیح است زیرا منظور شمس الدوله ابوالفوارس طغانشاه بن الب ارسالن محمد بن جغري بیک = شاه ابن الب ارسالن طغان
  ).213: همان(در سلطنت الب ارسالن، حاکم خراسان و مقر حکومتش هرات بود .داود بن میکائیل بن سلجوق است

  :کنیم قم آن را به کمک مدارك تاریخی، بررسی مینظامی ندیمان طغانشاه را این افراد بر می شمارد که صحت یا س
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صحیح است زیرا این شخص همان است که شمس قیس در المعجم باب عروض از اوچنین یادکرده =امیر ابوعبداهللا قرشی-
  ).216: همان( "و بهرامی سرخسی در کتاب غایۀ المعروضین آورده است که این دایره، عبداهللا قرشی نهاده است... ":است

پدرش اسماعیل وراق . صحیح است زیرا منظور، ابوبکر زین الدین بن اسماعیل الوراق االرزقی الهروي است=بوبکرازرقیا-
شمس الدوله طغانشاه بن الب ارسالن بن جغري -1: قصاید وي غالبا در مدح دو نفر از شاگردان سلجوقیه است.معاصر فردوسی بود

  ).217: همان(قاورد بن جغري بیک بن میکاییل بن سلجوق  امیرانشاه بن-2بیک بن میکاییل بن سلجوق 

 509صحیح است زیرا منظور، ابومنصور عبدالرشید بناحمد بن ابی یوسف الهروي است و نظامی در سال =ابومنصور بایوسف-
  ).223: همان(او را در هرات دیده است 

  :حکایت هفتم- 3-7

درست  472رسد اشتباه باشد و سال  بیان نموده که به نظر می 472ال نظامی سال وقوع ماجراي منقول در این حکایت را س-
وفات مسعود -3بوده است  465-485سلطنت ملکشاه سلجوقی از -2بوده است  492-451سلطنت ابراهیم غزنوي از -1: باشد؛ زیرا

 572محال است این واقعه در سال بوده است؛ بنابراین  550تألیف چهار مقاله در حدودسال -4بوده است  525یا  515سعدسلمان در 
قول نظامی عروضی که سلطان -2یا سال ثمانین و اربعمایه درست است یا -1: پس یکی از این دواحتمال وجوددارد. روي داده باشد

ابراهیم از دنیا رفت و مسعود سعد سلمان را در زندان گذاشت خطاست واحتمال دوم درست تر است زیرا خود مسعودسعد سلمان 
شعرهاي خود گفته است که سلطان ابراهیم پس از ده سال حبس، اورا عفوکرد و او به هندوستان رفت و به حکومت چالندر در  در

  ).223-224: همان(آنجا منصوب شد 

  ).1374:80معین الدینی، (صحیح است زیرا وي از پادشاهان سلسله غزنوي بوده است = سلطان ابراهیم-

  ).80: همان(گواهی تاریخ، وي از پادشاهان بزرگ و نیرومند سلسله سلجوقی بوده است  صحیح است زیرا به= ملکشاه-

  ).80: همان(صحیح است زیرا وي شاعر معروف نیمه دوم قرن پنج و نیمه اول قرن شش بوده است = مسعودسعدسلمان-

سلطان ابراهیم غزنوي بوده است  دهد که سلطان مسعود، پسر صحیح است زیرا تاریخ نیز گواهی می= سلطان مسعود ابراهیم-
  ).81: همان(

صحیح است زیرا منظور ابونصر هبۀ اهللا پارسی است که پشتکار و سپهساالر امیر عضدالدوله شیرزاد، پسر = ابونصر پارسی-
  ).81: همان(سلطان مسعود غزنوي بوده است 

ذکره، محبس مسعود سعد سلمان را از ابتدا تا انتها قلعه نظامی عروضی و سایر ارباب ت...= اورا به دبیرستان قلعه ناي فرستادند-
کرت اول، ده سال در -1: ناي دانسته اند ولی اشتباه است زیرا خود مسعود سعد سلمان در اشعارش گفته دو مرتبه به حبس افتاده
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انی در عهد سلطان مسعود بن کرت ث-2هفت سال از آن در دو قلعه سو و دهک و سه سال دیگر در قلعه ناي و : عهد سلطان ابراهیم
  ).1327:224قزوینی، (ابراهیم، هفت یا هشت سال در قلعه مرنج 

اشتباه است زیرا مدارك موجود حاکی از این است که مدت = مدت حبس او به سبب قربت سیف الدوله دوازده سال بود-
  ).225: همان(حبس وي ده سال بوده است 

زیرا او وزیر سلطان مسعود بن ابراهیم بوده است و شعراء عصر همچون مسعود  صحیح است= ثقۀ الملک طاهر علی مشکان-
  ).276:همان(سعد سلمان در مدح وي شعرها گفته اند 

و از سلطان عالم غیاث الدنیا و الدین محمدب ن ملکشاه بدر همدان در واقعه میر شهاب الدین قتلمش الب غازي که داماد او  -
اوالً غیاث الدین محمد بن ملکشاه هفده سال بعد از -1: طاهاي نظامی عروضی در این پاره از سخنانشخ...= بود به خواهر، شنیدم

-2پس چگونه ممکن است با او جنگ کرده باشد؟ ) است 456و قتل قتلمش در  473تولد او در سال (قتل قتلمش متولد گردید 
کشاه بن الب ارسالن بن چغري بیک بن میکائیل بن سلجوق قتلمش بن اسرائییل بن سلجوق، پسر عم جد پدر سلطان محمد بن مل

واقعه -5نام او فقط قتلمش بود نه قتلمش الب غازي -4لقب قتلمش، شهاب الدوله بوده نه شهاب الدین -3بود نه داماد او به خواهر 
 456مکن نیست در سال این کتاب را تألیف نموده، م 550نظامی عروضی که در حدود سال -6قتلمش در ري بود نه در همدان 

منشاء این ). آنطور که خودش ادعا کرده(یعنی صد سال قبل از تألیف کتاب در واقعه قتلمش بالنفسه حضور به هم رسانیده باشد 
: همان(کند و یا شاید کسی در کتاب دستی برده باشد  همه خطا در این مساله است که نظامی عروضی خود ادعاي سمع شفاهی می

228-227.(  

به . ق.ه 498صحیح است زیرا وي از پادشاهان سلجوقی است که با نظامی عروضی معاصر بوده و در = محمد بن ملکشاه-
  ).1374:82معین الدینی، (سلطنت رسیده است 

  :حکایت هشتم - 3-8

به جاي او  ، خضرخان474صحیح است؛ بعد از وفات برادرش شمس الملک نصر ابن ابراهیم در سال : سلطان خضر ابن ابراهیم-
  ).233: 1327قزوینی،(بر تخت سلطنت ماوراء النهر نشست و اندکی بعد وفات یافت 

  :حکایت نهم -3-9

  .درستی این داستان از نظر تاریخی تائید شده است-

معین (است . ق.ه 424احمدحسن، وزیر سلطان محمود و مسعودغزنوي، درگذشته به سال . صحیح است: احمد حسن کاتب-
  ).1374:91الدینی، 
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پادشاهی از آل باوند در . صحیح است...= به طبرستان شد، به نزدیک سپهبد شهریار که از آل باوند در طبرستان پادشاه او بود-
است، وفات شهریار بعد  400آن عصر به نام شهریار بن شروین بن رستم بن سهراب بوده است و چون تاریخ اتمام شاهنامه در سال 

  ).224: 1327قزوینی،( از آن واقع شده است

  :در حکایت نهم، نظامی در نقل ابیات بی دقتی کرده است وتوالی ابیات طبق شاهنامه مسکوچنین است-

  چو بگذشت سال از برم شصت و پنج فزون کردم اندیشـه درد و رنج

  به تاریــــطخ شــاهان نیــاز آمــدم به پیش اختر دیر ســـاز آمدم

  ش آزادگـــان نبشـــتند یک سر دهه رایگانبزرگــــــان و با دانــ

  نشــســته نظاره من از دورشـــــان توگفتـی بدم پیش مزدورشــان

  جز احســنت از یشـــان نبد بهره ام بکفت اندر احسنـتشان زهره ام

  ســـر بدره هاي کهن بســـته شـد و زآن بند روشن دلم خسته شد

  ...علی دیلــمی بود کو راست بهرازین نامـــــــور نامــداران شهــر 

  ).92: همان(وي از شعراي معروف قرن پنجم بوده است .صحیح است= ازرقی-

  ).92: همان(هاي پادشاهی محلی در طبرستان بوده است  آل باوند، از سلسله. صحیح است= آل باوند-

  ).92: همان(ت وي به گواهی تاریخ، آخرین پادشاه ساسانی بوده اس.صحیح است= یزدگرد شهریار-

  ).93: همان(وي شاعر نامدار قرن پنجم و اوایل قرن ششم بوده است .صحیح است= امیر معزي-

قزوینی، (این لقب، به درستی لقب احمد بن الحسن ضمیري وزیر سلطان محمود است . صحیح است= خواجه بزرگ-
1327:245.(  

زمان وفات .و او، معاصر سلطان محمود غزنوي بوده است صحیح است زیرا مراد از مذکر، ابوالقاسم گرگانی است=مذکر-
کردند، مانع شد و گفت او مادح گبران و کافران بوده و در اسرار نامه عطار  فردوسی شاعر، که او را در گورستان مسلمانان دفن می

  ).245: همان(شود  بنابراین، صحت این داستان تایید می. نیز همین داستان با اندکی تغییر آمده است

معین الدینی، (صحیح است زیرا به گواهی تاریخ، این شخص رئیس فرقه کرامیه بوده است =خواجه ابوبکر اسحق کرامی-
1374 :94.(  
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  حکایت دهم- 3-10

صحیح است زیرا ملک الجبال لقب ملوك غور بوده و خصوصا لقب قطب الدین محمد ابن عزالدین =خداوند ملک الجبال-
  ).247، 1327ی، قزوین(حسینی بوده است 

  

  نتیجه گیري- 4

ها و حوادث منقول در  پس از بررسی دقیق مقاله دوم کتاب چهار مقاله نظامی عروضی به این نتیجه رسیدیم که غالب شخصیت
ها و حوادث نیز به کار رفته است صحیح  این مقاله، واقعیت تاریخی دارند و زمانی که براي حادث گشتن هر یک از شخصیت

ها و حوادثی را که واقعیت تاریخی ندارند را نیز مشخص نمودیم تا آنان که در پی بررسی تاریخ  مچنین معدود شخصیتباشد؛ ه می
باشند، به بیراهه نرفته و حقایق را دریابند؛ هرچندوجود اغالط تاریخی در نگارش چهار مقاله به  و فرهنگ و پیشینه این کشور می

کاهد و حتی ممکن است این اغالط به خاطر دستبردهایی باشد که در گذر تاریخ،  ل وي نمیهیچ عنوان از ارزش نگارنده آن و عم
  .دیگران به این اثر وارد نموده اند
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307  

  هاي اخالقی در قرآن هایی چند از ارزش نمونه

 تاب آن در اشعار سعدي با رویکرد بالغیو باز 
  1سید بهنام علوي مقدم

   2مهدي تجلیل

  چکیده 

هاي اخالقی توسط انسان و نقش آن در زندگی بر هیچ کس پوشیده نیست و پژوهشگران علم  اهمیت رعایت فضایل و ارزش
ا در سعادت و نیکبختی انسان و پیمودن مسیر هدایت الهی اشاره نموده و آدمیان را به پایبندي ه اخالق همواره به جایگاه آن

ها را بیان و به داشتن التزام عملی و توجه به  قرآن کریم در آیات بیشماري موارد متعددي از آن. ارزشهاي اخالقی دعوت کرده اند
هایی از آیات  مربوط به  نوشتار مطمح نظر است؛ بیان تفسیري نمونه آنچه در این.ها و فضایل اخالقی سفارش نموده است ارزش

ها در اشعار شاعر نامدار ، سعدي شیرازي به همراه بیان ظرایف  و  بازتاب آن... نیکی ؛ بخشایش ؛ انفاق ؛ یاد خدا بودن ؛ اخالص و
هایی از جناس ؛ ایجاز ؛ استفهام ؛ مسندالیه و  و گونهمقاله حاضر موارد . باشد هاي شعري مربوط  می هاي ادبی و بالغی نمونه و گونه

  .دهد استعاره را به فراخور هریک از ابیات مورد بررسی قرار می

  

  

  .هاي اخالقی؛ احسان؛ بخشش؛ ستایش؛ نیایش؛ اخالص؛ جناس؛ استفهام؛ استعاره؛ ایجاز ارزش :هاکلید واژه

                                                        
 عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی -  1

  کارشناس  ارشد علوم قر آن و حدیث -  2
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  : مقدمه

هجري شمسی در  606او در سال  . گان و گویندگان ادب فارسی و ایرانی استترین سرایند شیخ اجل سعدي شیرازي از بزرگ
  . شهر شیراز دیده به جهان گشود و بوستان و گلستان، این دو اثر بزرگ را پدید آورد

فراوان سعدي با قرآن کریم انس و الفت خاصی داشته و در موارد زیادي از کالم آسمانی در تایید، تاکید و تبیین مقاصد خود بهره 
  . برده است

  

  : احسان و نیکی کردن  - 1
 .1با  خلق کرم کن چو خدا با توکرم کرد    خواهی متمع شوي از دنیی و عقبی 

نْ کَما أحأسنَ اهللاُ الیک.... «که مستفاد از آیه شریفه  سباشد می.) و همچنانکه خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن(...   2»أح .  

  : بیان تفسیري

پس بهتر است از . بدین معنا که نصیب آدمی از مال دنیا بسیار اندك است. صفت احسان و نیکوکاري مطرح است در آیه شریفه
همان گونه که خداي تعالی به انسان بی آنکه . شود، به قدر کفایت استفاده نموده و از باقی آن احسان نماید آنچه به او اعطا می

  .3نماید استحقاق داشته باشد، انفاق می

  : ه بالغینکت

ها دارد و تاکیدي بالغی بر اعتقاد و عمل به  و گوشنواز تاثیر خاصی در دل 4با جناسی اشتقاقی» اَحسنْ«و » أحسنَ«دو واژه 
  . باشد نیکوکاري و اندوختن عنایت الهی می

  .  به کار رفته است 5نیز صفت تضاد و طباق» دنیی  و عقبی«قابل ذکر است در دو واژه 

ôôô  

  بخشایش عفو و - 2
 سر به بی حرمتی کشد ناچار     به لطافت چو بر نیاید کار 

    6گر نبخشد کسی برو شاید    هر که بر خویشتن نبخشاید

                                                        
  125 - 8باب  -گلستان  - 1

  57/ قصص - 2
 112 -16ج  -المیزان - 3

  جناس اشتقاق عبارت است از تشابه دو کلمه که از حیث حروف اصلی و ریشه بنیادي یکی هستند و لکن در معنا متفاوت - 4
 .باشد تضاد ، آوردن دو کلمه با معنی متضاد که پدید آورنده زیبایی و لطافت کالم می - 5

  70 -باب سوم  –گلستان  - 6
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  : در قرآن کریم در همین مضمون آمده است

عرف و أَعِرض عنِ الجاهلینَ عفووأمرْ بِالْ   1خُذ الْ

  . ان رخ برتابگذشت پیشه کن وبه کار پسندیده فرمان ده و از نادان

  : بیان تفسیري

  . کند را براي پیامبر بیان می  هاي انسانی و اخالقی، سه ویژگی در آیه مزبور آفریدگار هستی به منظور آراستگی پیامبر به ارزش

مت و عفو و گذشت پیشه ساختن، بدین معنی که با مردم و ارتباطات اجتماعی بین آنان نباید بی تفاوت بود بلکه باید کرا) الف
  .گذشت را بر دیگران ارزانی داشت

ها به کارهاي شایسته و پسندیده است و از دیدگاه عقل و شریعت بسی مطلوب  امر به معروف، که حکایت از دعوت انسان) ب
  . است

تایی خداوند آن دوري از افراد نادان، پروردگار پیامبر گرامی را از ارتباط با نادانان که پس از روشن شدن حق و دلبستگی به یک) ج
  . 2دارد پذیرند، باز می  را نمی

  :نکته بالغی

 3است که هرسه از گونۀ امر ارشادي» أعرِض«و » مرْ«، »خُذْ«واژة  امري  3آموز از ایجاز در کالم بوده  و شامل  این آیه نموداري ره
  .  گرفته استباشد و با این سه فرمان هدایتی و ارشادي، همه مفاهیم علم اخالق را در بر  می

  . بعالوه در بیت فوق  نرمی در بیان، عفو و بخشش مستفاد از آیه یاد شده است

ôôô  
  

  انفاق - 3
  4هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود    شرف مرد به جود است و کرامت به سجود 

ی أ«این بیت ناظر به آیه شریفه  أتلِ أنْ ی نْ قَب م ناکُم حدکُم الموت فَیقولُ رب لَوال أخَّرتَنی إلی أجلٍ وأنْفقُوا مما رزقْ
   1»قَریب

                                                        
  199/ اعراف - 1

 261و  260، 9مجمع البیان ، ج  - 2
اي که متضمن راهنمایی اخالقی و اجتماعی بوده و خیر و صالح مخاطب را  امر ارشادي، نوعی درخواست حصول کار از شنونده یا خواننده است به گونه - 3

  . خواهان است
  449؛  292غرلیات سعدي  - 4
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پروردگارا مرگ مرا به تاخیر : و از آنچه روزي شما گردانیدیم ، انفاق کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید(
  . ) نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم

  : بیان تفسیري

زکات، (هاي قرآنی است که انسانهاي مومن قبل از آن که اجل آنها فرا رسد در پرداخت حقوق واجب  ارزش انفاق نیز یکی از
هاي مرگ روي توبه به بارگاه خداي  نمایند و به مانند مردم وظیفه نشناس نیستند که فقط با پیدایش نشانه کوتاهی نمی.... ) خمس و 

  . 2ت انفاق به دیگران را کنندتعالی آورده و تمناي خیر در زمان مرگ به جه

  :نکته بالغی

باشد و  به انفاق در این آیه شریفه مقدم بر آمدن مرگ و حسرت از پایان عمر و آرزوي عمر دوباره یعنی چیزي محال می 3دستور
د کرد ناپایداري عمر به واقع تقدم امر به انفاق منتوج واقعی یا. است» أنْفقُوا«این بانگ هشدار، نیرومند ترین تحریض به مصداق 

  . گیرد است  که این اعتقاد و واقعیت خود مقدم بر انفاق گردیده و حسبه للله صورت می

  .تلمیح قرآنی داردطباق و کل بیت   از آرایه» 5وجود«و » 4عدم«در بیت فوق 

ôôô  

  : جهان توحیدگوي و تسبیح گر - 4
 کی از هزار کرد ؟یا کیست آن که شکر ی    فضل خداي را که تواند شمار کرد ؟

  از بـهر عبرت نظــــر هوشیـــــار کرد    ترکیب آسمان و طـلوع ستــارگـان

  6خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد    بحر آفرید و بر و درختـان و آدمی 

  : این ابیات الهام گرفته از آیه شریفه

حمده و لکنْ ال تفقهونَ ت...  لّا یسبح بِ ا إن من شیء ومه7سبیح  

  .)یابید گوید ولی شما تسبیح آنها را در نمی و هیچ چیز نیست مگر این که در حال ستایش، تسبیح او می(... 

  : بیان تفسیري

                                                                                                                                                                             
 10منافقون ،  - 1

 141، 15 مجمع البیان ، ج - 2
در آیه فوق امر از اقسام انشاء طلبی است و آن عبارت است از این که گوینده چیزي را که به عقیده او در مخاطب وجود ندارد، از وي درخواست کند که  - 3

   .با صیغه جمع مذکر مخاطب آمده است و حالت هشدار و تنبیه دارد
  . ذکر گردیده است 5یع است که شرح آن در شماره تضادو طباق از آرایه هاي معنوي در علم بد - 15و  4

 
 637؛  265قصاید سعدي، بیت  - 6

 44اسراء ،  - 7
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جزاین که با ستایش ذات پاك . وجود ندارد... ها، زمین، دریاها و  اي در آسمان شود که هیچ پدیده با توجه به آیه فوق، آشکار می
ها حادث هستند  و  زیرا همه پدیده. دهد گوید و وجود و آفرینش آن بر یکتایی و قدرت آفریدگارش گواهی می میاو نیایش خدا 

  . 1آورند آورنده توانا سرتعظیم فرود می در برابر آن پدید

  : نکته بالغی

نوازد و دل را به  و گوش را میبه صورت بدیعی چشم » تَسبیح«و » یسبح«هاي  در و اژه 2در این آیت از یک سو جناس اشتقاق
که در بیت نخست به ایجاز و در دوبیت بعدي به صورت  3انگیزد و از سوي دیگر استفهام تعجیزي نیایش و ستایش خدا بر می

. باشد» مرغ تسبیح خوان و آدمی خاموش«به قول سعدي شیرازي، این شرط آدمیت نیست که . ایضاح پس از ایهام نمایان شده است
  : در این زمینه چه زیبا گفته استوسعدي 

  عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش    نالید دوش مرغی به صبح می

  مگر آواز من رسیــــــد به گـوش    یکی از دوستان مخلــص را 

  بانگ مرغی چنین کند مـدهوش     گفت باور نداشتـــم که ترا

   4گوي و من خــــاموش مرغ تسبیح    گفتن این شرط آدمیت نیست 

ôôô  

  : یاد خدا - 5
 حکیـــم سخن در زبان آفـرین     به نام خــداوند جان آفــــــــرین 

  گنه بینـــد و پرده پوشد به حلم     دوکونش یکی قطره از بـحر عـلم 

   5غنی ملکش از طاعت حق و انس    بري ذاتش از تهمت ضد و جنس

  : مفهوم ابیات فوق با مضمون آیه شریفه زیر مطابقت دارد

ه عما یصفونسبحانَ ر   6بک رب العزّ

  ) کنند منزه است پروردگار تو، پروردگار شکوهمند، از آنچه وصف می(

  : بیان تفسیري
                                                        

  141، 15مجمع البیان، ج  - 1
 گذشت 4شرح آن در شماره - 2

رِ السموات«استفهام تعجیزي این است که مخاطبان را در عمل به آن ناتوان می سازد مانند آیه  - 3 فاط ک ی اهللاِ شَ ف ضِ  اَ و االر« 
 25گلستان، باب دوم، حکایت  - 4

  155بوستان، دیباچه،  ص - 5
  18صافات،  - 6
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است و ا ضافه شدن واژه  بنابر آیه شریفه، خداي سبحان از هر نوع وصفی که منافقان و مشرکان  براي او ذکر کرده بر » رب«اند، مبرّ
کرداران و هرکه را بخواهد عزت و  رفیع خداوند دارد و به راستی پروردگار پیامبران و شایستهحکایت از مقام منیع و » عزّت«

بر افراد مومن فرض است که  همواره ایمان به خدا و عمل صالح را برنامه زندگی خود قرار داده و از کرامت . بخشد سرافرازي می
  . 1الهی بهره مند شوند

  : نکته بالغی

که به گونه تکریر  رب و » رب العزه«مقید  -2و )  ك(مقید به اضافه  -1: و مقید به دو تقیید است 2سند الیهدر آیه م» رب«واژه 
تنزیه پروردگار وناتوانی بندگان از » عما یصفُونَ«با عبارت ) ربک(همچنین در آیه، مسند الیه . رساننده تاکید مسند الیه آمده است

  . وصف او یاد شده است

ôôô  

  : صاخال - 6
 3و گرنه چه آید ز بی مغز پوست    عبادت به اخالص نیت نکوست

  : باشد بیت فوق ناظر بر این آیه شریفه می

صاً لَه الدین خل اهللاَ مد أَن أعب رْت4قُل إنّی اُم  

  .ام، بپرستم من مأمورم که خداي را در حالی که آیینم را براي او خالص گردانیده: بگو

  : بیان تفسیري

نکات ارزشمندو انسان سازي را براي توحیدگرایان راستین بیان داشته ) ص(زبور پرودگار خطاب به پیامبرگرامی اسالم در آیه م
  .است

ستاید و  انسان مومن در زندگی و ابعاد گوناگون آن جز خداوند سبحان را نمی. در آیه منظور از اخالص، یکتاپرستی واقعی  است
  . آمیزد بندگی را با گناه و آلودگی نمی

توانند  گذارند، می ستایند و عمل صالح از خود بر جاي می هایی که خداي فرزانه را با خلوص نیت می آري بنابر بیان سعدي ، انسان
  . 5هایی از فضایل اخالقی رابه وجود آورند بهشت برین و زیبا را تجربه کنند و الیه

  : نکته بالغی
                                                        

 326، 23مجمع البیان ، ج  - 1
مسند الیه را . شود در علم معانی ، مسند الیه را احوال بسیار است و آن یکی از ارکان هر حکم و سخنی است و به چیزي که از آن سخن می رود گفته می - 2

  . وان با قیود و صفات اضافه مقید و موکد نمودمی ت
 2670نجم ع  بیت÷بوستان، باب  - 3

 11زمر،  - 4
 502و  500مجمع البیان، صص،  - 5
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ی «عبارت . شود قالب عبارات و کلمات مشاهده میدر  1در آیه فوق، صورتهایی از مسند الیه »  إنّ«موکد به» ي«مسند الیه » ....قُلْ ِانّ
نیز ضمیر مستتر » ....أَن أعبداهللاَ « باشد و باالخره در جمله  می» ت«مسند الیه نایب فاعل یعنی» ....اُمرْت  « همچنین در عبارت . است 

دبه حال  یعنی پیامبر مسند الیه است و در» أنا« گردیده است» مخلصاً«عبارت سوم مسند الیه مقی .  

آنجا که در جنگ . در مثنوي معنوي چه زیبا به وصف آمده است) ع(بازتاب این اخالص عمل و زاللی بندگی در امیر مومنان علی 
  : خندق بر عمربن عبدود چیره گشت

 شیــــر حق را دان منزه از دغل     از علی آموز اخالص عمل 

  زود شمشیري برآورد و شتافت    غزا بر پهلوانی دست یافت در

  افتــــخار هــــرنبی و هر ولی     او خدوانداخت در روي علی 

  2سجده آردپیش او در سجده گاه    آن خدو زد بر رخی که روي ماه 

ôôô  
  اي  اي واگو از آنچه دیده شمـه    اي علی که جمله عقل و دیده اي 

  آب علمت خاك ما را پاك کرد    رد تیغ حلمت جان ما را چاك ک

  3زانکه بی شمشیر کشتن کار اوست    بازگو دانم که این اسرار هوست

ôôô  
  4فعل من بر دین من باشد گوا     شیر حقم ، نیستم شیر هوا 

  : نکته بالغی

  . زیبا و بیانگر اظهار فروتنی و تکریم است 5در بیت چهارم، سجده آوردن ماه، استعاره تخییلی

                                                        
 گذشت 25شرح آن در شماره  - 1

 150کلیات مثنوي،  - 2
  151همان،  - 3
 153همان ،  - 4

 و یک اسناد تخیلی و مجازي ترکیبی است از استعاره مکنیه .... در علم بالغت، استعاره  - 5
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  : ناسیکتاب ش

  ي محمد مهدي فوالدوند، تهران، دارالقرآن الکریم  قرآن کریم ، ترجمه
  گلستان، نسخه تصحیح شده محمد علی فروغی، موسسه مطبوعاتی امیرکبیر
 بوستان، نسخه تصحیح شده محمد علی فروغی، موسسه مطبوعاتی امیرکبیر

 خانه علی اکبر علمی کلیات سعدي، نسخه تصحیح شده محمد علی فروغی، کتابفروشی و چاپ

ي حجت االسالم علی کرمی ، تهران، انتشارات فراهانی،   طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسین، مجمع البیان فی تفسیر القران، ترجمه
1380 

 ، هـ ق 1417عالمه طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه العلمی للمطبوعات، 

 1375یات بوستان و گلستان سعدي، تهران، دانشگاه تهران، زنجانی، برات، کشف االب

 کلیات مثنوي، به اهتمام توفیق سبحانی، تهران، روزنه

 ، هـ ق1364عبدالباقی ، محمود فؤاد، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم، قاهره، دارالکتاب المصریه، 

 1382تر انتشارات اسالمی قم، ها در قرآن، دف ها و ضد ارزش تجلیل تبریزي، ابوطالب، ارزش

 1374تجلیل، جلیل، معانی وبیان، مرکز نشر دانشگاهی، 

 رجایی، محمد خلیل، معالم البالغه در علم معانی و بیان و بدیع، انتشارات دانشگاه شیراز

 1388، هاي ادبی، اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی هادي، روح اهللا، آرایه

 ،  تهران1380نصیریان، یداهللا، علوم بالغت و اعجاز قرآن، انتشارات سمت، 
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308  

  شناختی عناصر انسجامبررسی زبان

  در متون کودك و نوجوان مجالت رشد

  تحلیل متن يبه شیوه
  بهنام علوي مقدم 
 رضا خیرآبادي

 معصومه خیرآبادي

 چکیده

حوزه کودك و نوجوان در ایران هستند که توسط نهاد رسمی آموزشی کشور، یعنی  مجالت رشد یکی از دیرپاترین نشریات تخصصی
آموزان تمامی مقاطع  این مجالت با هدف تولید متون خواندنی همسو با برنامه درسی براي دانش. شوند وزارت آموزش و پرورش منتشر می

داشته باشند از ) زبان در مناطق غیر فارسی(آموزي  وادآموزي و زبانتوانند بر س یابند، از این رو به جهت تأثیري که می تحصیلی انتشار می
، عناصر انسجام در متون داستانی مجالت )1976(گراي هلیدي و حسن  در این تحقیق بر پایه نظریه نقش. فردي برخوردارند اهمیت منحصربه

ي مختلف و ایجاد یک متن موثر دانسته و معتقدند که ها هلیدي و حسن انسجام را در برقراري روابط معنایی بخش. رشد بررسی شده است
عناصر ) 1976:4هلیدي و حسن، . (گذارند  از متنی که با آن مواجه شده، تأثیر می) یا شنونده(عناصر انسجام، بر درك و تفسیر خواننده 

در . شوند گانی و پیوندي تقسیم میانسجام متن مورد نظر هلیدي و حسن از تنوع زیادي برخوردار هستند و به سه گروه دستوري، واژ
چارچوب نظریه مذکور، این تحقیق متون داستانی مجالت رشد را به لحاظ رعایت یا عدم رعایت عناصر انسجام  دستوري مورد مطالعه قرار 

» رشد نوجوان«و » آموز رشد دانش«مند از مجالت  متن داستانی است که به شیوه تصادفی نظام 1جامعه آماري تحقیق متشکل از . دهد می
نتایج این تحقیق عالوه بر نویسندگان مجالت رشد، براي سایر نویسندگان نشریات . اند انتخاب شده 139-91منتشر شده در سال تحصیلی 

  . تواند مفید باشد کودك و نوجوان هم می

 

.     متن، انسجام، عناصر انسجام، درك مطلب، مجالت رشد: ها کلید واژه
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  مقدمه

ها عمدتاً در سه بخش ادبیات داستانی، غیر داستانی و  ها و نشریاتی است که مطالب آن کودك و نوجوان شامل کتاب ادبیات

. رسند در ایران مجالت و نشریات متعددي با موضوع کودك و نوجوان به چاپ می) 105: 1385حجازي، . (شود می  شعر ارایه

نامه، ماهنامه و فصلنامه براي  هاي هفته در قالب... دك و نوجوان، دوچرخه وها، شاهد کو نشریاتی چون سروش کودك، کیهان بچه

به لحاظ نقش آموزشی و مخاطبان فراگیر از جایگاه » رشد«شوند؛ اما در این بین مجالت  کودکان و نوجوانان ایرانی منتشر می

آموزي از  هاي دانش براي تمامی گروه  مهاین مجالت توسط وزارت آموزش و پرورش در قالب ماهنا. اي برخوردار هستند ویژه

منتشر » 5رشد جوان«و » 4رشد نوجوان«، »3آموز رشد دانش«، »2رشد نوآموز«، »1رشد کودك«هاي  مقطع ابتدایی تا دبیرستان با عنوان

عمومی  هدف از چاپ مجالت رشد تهیه متون خواندنی مناسب جهت باال بردن انگیزه براي مطالعه و ارتقاء دانش. شوند می

کنند که افزایش سواد خواندن و  تري را دنبال می عالوه بر این، مجالت رشد هدف مهم. آموزي است هاي مختلف دانش گروه

  . آموزان است نوشتن دانش

به . شناختی قابل تأمل هستند هاي مختلف، به ویژه از منظر زبان بنابراین متون تولید شده توسط نگارندگان این مجالت از جنبه

نوان مثال کاربرد واژگان و ساختارهاي متناسب با سن و مقطع تحصیلی مخاطبان موضوعی است که هنگام نگارش متن باید به آن ع

آموزان مقاطع  هاي خواندن و نوشتن دانش از آنجا که سطح مهارت. شود تا خوانندگان در درك مطلب دچار مشکل نشوند توجه

رشد «. متفاوت باشد» رشد نوآموز«باید به لحاظ کاربرد عناصر زبانی با مجله » شد کودكر«مختلف با یکدیگر متفاوت است، مجله 

. تر و واژگان محدودتري داشته باشد تا مخاطبان در درك مطالب ارایه شده، دچار مشکل نشوند باید ساختارهاي ساده» کودك

رود مجالت رشد از  انتظار می. گذارد تأثیر می هاي دیگر یک متن است که بر میزان درك مطلب خوانندگان انسجام از ویژگی

، »دستوري«آفرین متن به انواع مختلف  عناصر انسجام. آفرین در متون آموزشی خود به میزان مناسب استفاده کنند عناصر انسجام

                                                        
 آموزان اول ابتدایی ویژه کودکان پیش دبستانی و دانش  1

 آموزان دوم و سوم ابتدایی ویژه دانش 2
  آموزان چهارم و پنجم ابتدایی ویژه دانش 3
  آآموزان مقطع راهنمایی ویژه دانش 4
  آموزان دبیرستانی ویژه دانش 5
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آفرین  اصرانسجامدر این تحقیق به منظور محدود کردن موضوع، رعایت یا عدم رعایت عن. شوند تقسیم می» پیوندي«و » واژگانی«

  . بررسی شده است» رشد نوجوان«و » آموز رشد دانش«دستوري در متون داستانی مجالت  

  :پیشینه تحقیق

. آفرین متن را مورد توجه قرار داده است توجهی وجود دارد که از دیدگاه خواننده و نویسنده، عناصر انسجام تحقیقات قابل

ها بر درك مطلب خوانندگان پرداخته  و مطالعات دیگر  آفرین متن و تأثیر شناخت آن امتعدادي از مطالعات به موضوع عناصر انسج

  : هاي این مطالعات عبارتند از برخی نمونه.  کند به کاربرد این عناصر هنگام نگارش متن توجه می

در این . مطالعه کرده استآموزان چینی  شده به زبان انگلیسی توسط دانش ، عناصر انسجام را در متون نوشته)2010(» 1فنگ«

  . شود در آموزش مهارت نوشتن نادیده گرفته می» 2نشانگرهاي گفتمان«مقاله بررسی شده و نتایج نشان داده است که  38تحقیق، 

هم به مشکالت ساختاري توجه کرده است که یادگیرندگان زبان انگلیسی در مصر، هنگام نوشتن ) 2010(» 3عبدالحمید احمد«

زین «. در این تحقیق، مشکالت ناشی از عدم شناخت عناصر انسجام و پیوستگی مدنظر بوده است. شوند ها مواجه می نمقاله با آ

  .آموزان چینی بررسی کرده است محقق دیگري است که کاربرد نظریه هلیدي و حسن را در انشاءنویسی دانش) 2007(» 4هانگ

دانشجوي عرب زبان از یک متن انگلیسی بررسی  59ن میزان درك مطلب آزمونی انجام داده که در آ) 2001(» 5سعد الجرف« 

هاي اشتباه تحلیل گردیده و نتایج نشان داده است که براي این دانشجویان، پردازش رابطه  در این تحقیق، پاسخ. شده است

از ) 2001(» 8بائه«. بقیه موارد است آسانتر از» 7حرف ربط«که پردازش  دشوارتر از سایر عناصر انسجامی بوده؛ درحالی» 6جایگزینی«

  . پردازد دیگر تحقیقات انجام شده است که به رابطه انسجام و پیوستگی با نوشتن و تأثیر آن بر محتوا، ساختار و اندازه متن می

                                                        
1 Feng 
2 Discourse Markers 
3 Abdel Hamid Ahmed 
4 Xin- Hong 
5 Sado Al-Jarf, R. 
6 Substitution 
7 Conjunction 
8 Bae 
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مطلب هاي انسجامی بر درك  اشاره کرد که در آن تأثیر شناخت گره) 1983(» 1ویلیامز«توان به  تر می از تحقیقات قدیمی

در این تحقیق، با محوریت آموزش مهارت . خوانندگان از یک متن نوشته شده به زبان دیگر از دیدگاه آموزشی بررسی شده است

هاي انسجامی توسط خوانندگان تحلیل شده  خواندن، به متنیت و روابط انسجامی داخل متن توجه و موارد دشوار براي تشخیص گره

ها بر درك مطلب دو  تحقیق دیگري است که به موضوع روابط انسجامی و تأثیر آگاهی از آن) 1982(» 2بریج و وینوگرید«. است

آموزان خواسته شده متنی را که در آن برخی از عناصر  در این تحقیق از دانش. پرداخته است) ضعیف و قوي(آموزان  گروه از دانش

نتایج این تحقیق هم نشان داده . ی درباره آن متن پاسخ دهندانسجامی حذف گردیده، بخوانند و سپس به طور شفاهی به سواالت

است که خوانندگان از روابط انسجامی داخل متن آگاهی داشته و معموالً از این روابط براي پیدا کردن عناصر حذف شده در 

  . گیرند داخل متن کمک می

اند  و تحقیقات قابل توجهی در  ی متن مبذول داشتههاي اخیر محققان ایرانی هم توجه بسیاري به موضوع روابط انسجام در سال

  :ها عبارتند از این زمینه انجام شده که برخی از آن

و مفهوم هماهنگی انسجامی که حسن آن ) 1985(بر اساس نظریه تکامل یافته انسجام هلیدي و حسن ) 1390( »سارلی و ایشانی«

» 3نردبان«ماهنگی انسجامی، پیوستگی و کاربست این نظریه در داستان مطرح کرده، به بررسی عوامل انسجام، ه 1984را در سال 

توان به کار گرفت و با  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظریه انسجام مذکور را در هر متن ادبی و غیر ادبی می. اند پرداخته

  . می مقایسه کردتوان درجه انسجام و پیوستگی متون را از نظر ک استفاده از هماهنگی انسجامی می

در این تحقیق، . اشاره کرد) 1388(» غالمی ثانی«توان به تحقیق  از دیگر مطالعات انجام شده درباره عوامل انسجام متن، می

هاي زبان فارسی تألیف شده توسط دکتر احمد  میزان رعایت عناصر انسجام دستوري متن از دیدگاه هلیدي در مجموعه کتاب

هم برپایه نظریات هلیدي و حسن به بررسی وقوع و بسامد عناصر انسجام دستوري ) 1388(» سلطانی«. ستصفارمقدم بررسی شده ا

  . پرداخته است» هاي مجید قصه«در 

                                                        
1 Williams 
2 Bridge & Winograd 

، 1384ماه  هاي ایرانی، چهاردهم و پانزدهم دي مال؛ همزمان با دومین جشنواره داستان هاي مینی داستان از ریحانه مولوي؛ برگرفته از نمایشگاه داستان  3
 .ه میركنگارخان
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تأثیر انسجام متن بر درك مطلب دانشجویان ایرانی از متون انگلیسی را مورد توجه قرار ) الف.1387(» پرواز و سلمانی ندوشن«

نفر   8دانشجوي ایرانی بوده که  16جامعه آماري متشکل از  . اي با دو نسخه متفاوت بوده است تحقیق، پرسشنامه ابزار این. اند داده

اي را  کلمه 75هر یک از این دانشجویان متن . اند مهندسی بوده  نفر بقیه، دانشجویان رشته 8ها دانشجویان زبان انگلیسی و  آن

نتایج نشان داد که انسجام . شده بود» 1حذف«م از عناصر انسجام دستوري یا واژگانی دریافت کردند که برخی از کلمات آن، اع

به بررسی نقش عوامل انسجام بر درك مطلب پرداخته هم ) ب.1387( »سلمانی ندوشن«. متن بر درك مطلب تأثیر مثبت داشته است

  . است

مخاطبان نسبت به عناصر انسجام به طور همزمان با خواندن هم در تحقیقی به تأثیر آگاهی ) 1387(یاسین  خمیجانی فراهانی و آل

  . پردازند هاي مختلف می متن بر میزان موفقیت درك مطلب خواننده از متن

در این تحقیق برمبناي الگوي انسجام متن مورد نظر هلیدي و حسن  . اشاره کرد) 1379(» بهنام«توان به  تر می از مطالعات قدیمی

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است  2مینگويهاي ه یکی از داستان

  

  مبانی نظري

ها کلمه متن را براي هر عبارت گفتاري یا نوشتاري  آن. بنا شده است 3درباره متن) 1976(این تحقیق بر مبناي نظریات هلیدي و حسن 

واحد دستوري مانند بند یا جمله نیست و اندازه شناس، متن یک  از دیدگاه این دو زبان. برند که کلیت واحدي را تشکیل بدهد، به کار می

. دانند که حاصل روابط انسجامی است را براي متن ضروري می» 4متنیت«ها ویژگی  آن. مشخصی هم ندارد؛ بلکه یک واحد معنایی است

  ) 1-2: 1976هلیدي و حسن، (

به طوري . گیرند اي مراتب و درجاتی در نظر میدانند؛ بلکه آن را دار هلیدي و حسن داشتن ویژگی متنیت را یک امر مطلق نمی

هاي  شود معناي قسمت ها، به دلیل وجود تعداد زیادي از روابط انسجامی متنیت قوي ایجاد گردیده و باعث می که در برخی نمونه

اما . آید رمیدر نتیجه سراسر متن به صورت یک واحد یکپارچه و منسجم د. مختلف متن به میزان زیادي با یکدیگر مرتبط شود

  )296: همان. (هاي انسجام، متنیت کمتري وجود داشته باشد هاي دیگر به خاطر کم بودن نشانه ممکن است در نمونه
                                                        
1 Delete 
2 Indian Camp 
3 Text 
4 Texture 
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انسجام، یک مفهوم معنایی است «: کنند گونه تعریف می اي متن را انسجام نامیده و آن را این هلیدي و حسن روابط بین جمله

آید که تفسیر برخی از  انسجام زمانی به وجود می. سازد تن اشاره دارد و متن را از غیرمتن متمایز میکه به روابط معنایی موجود در م

گشایی کرد؛  بقیه باشند و نتوان از عناصر بعدي رمز 1بدان معنا که برخی، پیش انگاشت. عناصر کالم به عناصر دیگر وابسته باشد

گردد و دو عنصر به طور بالقوه تشکیل یک   افتد، روابط انسجامی ایجاد می تفاق میهنگامی که این ا. مگر با مراجعه به عناصر پیشین

  ) 4: همان. (».دهند متن واحد را می

ها  آن. شود به عقیده هلیدي و حسن بخشی از انسجام از طریق روابط دستوري و بخش دیگر توسط روابط واژگانی ایجاد می

روابط . شود استنباط می 2دستوري-انند تمامی اجزاي نظام معنایی از طریق نظام واژگانیدانند که م انسجام را یک مفهوم معنایی می

و پیوندي شامل » 7آیی هم با«و »  6تکرار«، واژگانی شامل »5حذف«و » 4جایگزینی«، »3ارجاع«هاي دستوري شامل  انسجامی در قالب

  )5:همان. (شود ایجاد می) که مرز این دو است(» 8حروف ربط«

ارجاع شخصی، . کنند تقسیم می» 11سنجشی«و » 10اي اشاره«؛ »9شخصی«و حسن ارجاع را در زبان انگلیسی به سه نوع  هلیدي

اي، ارجاع به کسی،  ارجاع اشاره. ها شخص است نوعی ارجاع است که در آن ضمایر شخصی در متن قرار گرفته و مرجع آن

شود و ارجاع سنجشی، شامل عناصري  دیکی یا دوري به مرجع ایجاد میچیزي، زمان یا مکانی است که از طریق در نظر گرفتن نز

ها جایگزینی را جانشینی یک عنصر به وسیله عنصر  آن. گیرد شود که براي مقایسه بین دو یا چند جزء مورد استفاده قرار می می

  )37، 90، 142: همان. (شود دانند که با هیچ عنصري جانشین نمی دانند و حذف را نیز نوعی جایگزینی می دیگر می

                                                        
1 Presupposition 
2 Lexiogrammatical 
3 Reference 
4 Substitution 
5 Ellipsis 
6 Reiteration 
7 Collocation 
8 Conjunctives 
9 Personal 
10 Demonstrative 
11 Comparative 
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دانند و معتقد هستند از آنجا که عناصر پیوندي عوامل بنیادین در  هلیدي و حسن پیوند را از عوامل انسجامی دیگر متمایز می

  )226: همان.  (اند و نه واژگانی؛  بلکه در حد فاصل این دو قرار دارند یابی به متن قبل یا بعد نیستند، نه به طور کامل دستوري دست

 

  : روش تحقیق

هاي کوتاه مجالت  متن داستانی است که از داستان 1این تحقیق به شیوه تحلیل گفتمان انجام شده و جامعه آماري متشکل از 

 15تعداد کلمات متون انتخابی از ). »رشد نوجوان«داستان متعلق به  5و » آموز رشد دانش«داستان متعلق به  5. (اند انتخاب شده» رشد«

  :آموز عبارتند از رسانی رشد دانش هاي داستانی منتخب از ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطالع متن. کلمه متغیر بوده است 20تا 

 )1390/ (شماره مجله  عنوان متن شماره متن

 238شماره  »خشم را فرو برید« 1متن 

 242شماره  »ي ما خانه« 2متن 

 243شماره  »بهشت«حکایت کوتاه  3متن 

 244شماره  »آن مرد آمد« 4متن 

 245شماره  »آتش« 5متن 

  مورد مطالعه» آموز رشد دانش«ها و شماره چاپ مجالت  عنوان داستان: 1- 1جدول 

  : رسانی رشد نوجوان هم به ترتیب عبارتند از متون داستانی انتخاب شده از ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطالع

 )1390/ (شماره مجله  عنوان متن شماره متن

 235شماره  »به روزها بد نگو« 1متن 

 236شماره  »لحظه آخر« 2متن 

 238شماره  »بخشش پیامبر« 3متن 
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 240شماره  »بهترین باباي دنیا« 4متن 

 241شماره  »با زهرایم مهربان بودي« 5متن 

  مورد مطالعه» رشد نوجوان«ها و شماره چاپ مجالت  عنوان داستان: 1- 2جدول 

  

    سیبحث و برر

بررسی و نتایج در » ارجاع«و » جایگزینی«، »حذف«هر یک از متون انتخابی به لحاظ وقوع عناصر انسجام دستوري، یعنی 

طبق تعریف هلیدي و حسن از حذف، موارد حذف و جایگزینی در یک ستون . نشان داده شده است 1-4و  1-3هاي  جدول

  . گنجانده شده است

  .دهد را نشان می» آموز رشد دانش«سجام دستوري در متون داستانی میزان وقوع عناصر ان 1-3جدول 

 مجموع 5متن  4متن  3متن  2متن  1متن  بسامد/ عنصر انسجام

 343 102 92 7 72 70 ارجاع

 85 27 31 3 13 11 جانشینی و حذف

  »آموز رشد دانش«متن داستانی  5ابزارهاي دستوري انسجام در : 1- 3جدول 

مورد جانشینی  31تا  3/ مورد ارجاع  102تا  7(آفرین به میزان متغیري  از عناصر انسجام» آموز رشد دانش«مجله در متون داستانی 

  .  استفاده شده است) و حذف

  :دهد میزان وقوع عناصر انسجام دستوري در متون داستانی رشد نوجوان را نشان می 1-4جدول 

 مجموع 5متن  4متن  3متن  2متن  1متن  بسامد/ عنصر انسجام

 182 32 46 43 33 28 ارجاع
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 73 28 17 11 7 10 جانشینی و حذف

  »رشد نوجوان«متن داستانی  5ابزارهاي دستوري انسجام در : 1- 4جدول 

مورد جانشینی و  28تا  7/ مورد ارجاع  46تا  28(آفرین به میزان متغیري  هم عناصر انسجام» رشد نوجوان«در متون داستانی مجله 

  .  استفاده شده است )حذف

  : دهد در مقایسه با یکدیگر نشان می» رشد نوجوان«و » آموز رشد دانش«بسامد عناصر انسجام متن را در دو مجله  1-5جدول 

 رشد نوجوان رشد دانش آموز مجله/ عنصر انسجام

 182 343 ارجاع

 73 85 جانشینی و حذف

 255 428 مجموع

  »رشد نوجوان«و » آموز رشد دانش«نسجام در متون داستانی دو مجله مقایسه بسامد عناصر ا: 1- 5جدول 

عناصر » رشد نوجوان«نسبت به متون داستانی مجله » آموز رشد دانش«شود،  متون داستانی مجله  گونه که مشاهده می همان

آمده از میزان وقوع عناصر انسجام متن آمار بدست  1-1براي نشان دادن این تفاوت، نمودار . اند آفرین بیشتري را به کار برده انسجام

  :دهد در هر مجله را نشان می
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  » رشد نوجوان«و » آموز رشد دانش«وقوع عناصر انسجام در متون داستانی مجالت : 1- 1نمودار 

به » آموز دانش«بوده؛ با این وجود مجله رشد »  حذف«و » جانشینی«هر دو مجله بیش از  در متون» ارجاع«بر طبق نمودار، کاربرد 

  . آفرین استفاده کرده است از این عنصر انسجام» نوجوان«بیش از رشد ) بار 161(مراتب 

داراي متنیت بیشتري » نوجوان«در مقایسه با متون انتخابی از مجله رشد » آموز دانش«به طور کلی، متون انتخابی از مجله رشد 

  : شود نشان داده می 1-2این تفاوت در نمودار .  هستند
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  » رشد نوجوان«در مقایسه با » آموز دانش«وقوع عناصر انسجام در متون داستانی مجله رشد : 1- 2نمودار 

  : گیري نتیجه

آفرین  دستوري در نگارش متون به میزان قابل  دهد که نویسندگان مجالت رشد از عناصر انسجام نتایج تحقیق نشان می  

تعداد موارد کاربرد . استانی منتشر شده در این مجالت از متنیت باالیی برخوردار هستندبه عبارت دیگر متون د. اند توجهی بهره برده

در هر دو مجله به میزان قابل » ارجاع«. بوده است» رشد نوجوان«به مراتب بیش از » رشد دانش آموز«عناصر دستوري انسجام متن در 

  . اتفاق افتاده است» حذف«و » جایگزینی«توجهی بیش از 

  



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

96 

 

  

  ابعمن 

ارایه یک رهیافت تحلیلی براي بررسی عناصر :ها در داستان کوتاهی از همینگوي اي واژه ماهیت تعامل زنجیره«) 1379(بهنام، بیوك 

  . 1-22، 36، شماره )س(پژوهشی دانشگاه الزهراء -، تهران، فصلنامه علمی»انسجامی در متون نصر ادبی

  . ، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ نهم، تهران»ها ها و جنبه نان ویژگیادبیات کودکان و نوجوا«) 1385(حجازي، بنفشه 

قصه (نظریه انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در یک داستان کمینه فارسی «) 1390(سارلی، ناصرقلی و ایشانی، طاهره 

 .51-77، 4، سال دوم، شماره )س(پژوهی دانشگاه الزهراء  ، تهران، دوفصلنامه زبان»)نردبان

 . ارشد، دانشگاه تهران نامه کارشناسی ،  پایان»بررسی انسجام دستوري در ادبیات کودکان در زبان فارسی«) 1388(سلطانی، سعید 

ارشد،  نامه کارشناسی ، پایان»زبانان فارسی به غیرفارسی  اهمیت و نقش عناصر انسجام در آموزش زبان«) 1388(ثانی، سمیه  غالمی

  .دانشگاه تهران

، 19، شماره نامه فصلنامه کاوش، تهران، »نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن«) 1388(زاده، غالمحسین  نوروزي، حامد و غالمحسین

121-97 . 

Bae,J. (2001) “Cohesion and Coherence in Children’s Written English: Immersion and 

English-only Classes” Issues in Applied Linguistics. Vol 12. (pp.51-87) 

Feng, L. (2010) “Discourse Markers in English Writing” The Journal of International 

Social Research. Vol 3. (pp. 299-305) 

Halliday,M.A.K. & Hassan, R. (1976), Cohesion in English, London, Longman.  



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

97 

 

Khomijani Farahani, A.A. & Aliasin, S.H. (2007) “The Impact of Metacohesive 

Awareness on Reading Comprehension of Different Text Genres by Iranian EFL Students” 

Pazhuhesh-e-Zabanha-ye Khareji. No.32. (pp. 129-143) 

Mirzapour,F. & Ahmadi.M. (2011), “Study on Lexical Cohesion in English and Persian 

Research Articles, A Comparative Study” English Language Teaching, Vol.4. (pp. 245-253) 

Parvaz, M.H. & Salmani-Nodoushan, M.A. (2007) “How Does Text Cohesion Affect 

Reading Comprehension” Iranian Journal of Language Studies. Vol 1. (pp.57-64) 

Salmani-Nodoushan, M.A. (2007) “IS Text Cohesion a Precursor To Reading Success?” Journal 

of Teaching Technology. Vol 3. (pp. 88-92( 

Sado Al-Jarf, R. (2001) “Processing of Cohesive Ties by EFL Arab College Students” Foreign 

Language Annals. Riyadh, Saudi Arabia. (pp. 1-23( 

Williams, R. (1983) “Teaching the Recognition of Cohesive Ties in Reading a Foreign Language” 

Reading in a Foreign Language. Vol 1. (pp 35-52( 

Xin-Hong, Z. (2007)”Application of English Cohesion theory in the Teaching of Writing to 

Chinese Graduate Students”. US-China Education Review.  Vol.4 (pp.31-37.( 

 



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

98 

 

 

309  

  مبانی هرمنوتیکی فهم و تأویل متن ادبی

  )شعر حافظ: مورد بررسی ينمونه (
  1مهیار علوي مقدم

  2میالد جعفرپور

  چکیده 

تی است پویا و در حقیقت نوعی آفرینشِ ادبی به شمار می    فرایند . آفریند آید که در خواننده، اندیشه می فرایند خواندن، فعالی
به ویژه که در متن ادبی، ما، با . گیرد صورت می» تأویل«ن بینجامد که خود، فرایندي است که در پرتو خواندن باید به فرایند فهم مت

ت معنا روبروییم چندگانگی معنایی و بدیهی نپنداشتنِ معناي متن، از رویارویی ساده با . چندگانگی معنایی، عدم ثبات و عدم قطعی
ت م متن جلوگیري می ذهنی خود،  عنا، مانع از آن است که خواننده و تأویل کنندهکند؛ چندگانگی و عدم قطعی تي متن، در جزمی

تی را نپذیرد، در  شود متن ادبی هیچ همچنین موجب می. گرایی معنا گرفتار شود انگاري مفاهیم و عدم نسبیت به مطلق گونه محدودی
هاي متعدد وجود دارد؟ و چندگانگی  اما اصوالً چرا خواندن. کندي خود تأویل  تواند آزادانه متن را به شیوه اي می نتیجه هر خواننده

گیرد، تأویل  صورت می» تأویل«گیرد به چه معناست؟ در فرایند فهم متن که در پرتو  معنایی که از چندگانگی خواندن سرچشمه می
مبانی هرمنوتیکی تأویل و فهم متن . یابد هاي پنهانِ معنایی آن دست می اي به فهم متن و کشف الیه ي متن، در سطح گسترده کننده

 -3هاي امروزي؛  هاي گذشتگان و تجربه پرسش از تاریخ و متن به کمک دریافت -2هاي تأویل کننده؛  پیش دانسته -1: عبارتند از
تی خواننده  تأویل متن در بافت -5شناخت و کشف مرکز معناي متن؛ و  -4ي تأویل کننده و انتظار از متن؛  ها و عالقه گرایش موقعی

هاي نقد و تحلیلِ متن  کوشد ضمن آشنایی با مقدمات و مبانی هرمنوتیکی تأویل و فهم متن، زیرساخت این مقاله می. و تأویل کننده
ي مورد بررسی دراین  نمونه. هایی، کارکرد این مبانی را در فهم و نقد و تحلیل متن بررسی کند بکاود و با بیان نمونه ادبی را

  .ژوهش، شعر حافظ استپ

 .مبانی هرمنوتیکی فهم، تأویل متن ادبی، کارکرد مبانی هرمنوتیکی در شعر حافظ: هاکلید واژه

                                                        
 m.alavi2007@yahoo.com : ري، رایانامهدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزوا - 1

 milad138720@gmail.com **: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري، رایانامه - 2
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 بیان مسئله و موضوع تحقیق- 1
ت معنا روبروییم- 1-1 چندگانگی معنایی و بدیهی نپنداشتنِ معناي متن، از . در متن ادبی با چندگانگی، عدم ثبات و عدم قطعی

هاي خواننده و  فرض شود این توهم پدید آید که پیش کند؛ این رویارویی ساده موجب می ویی ساده با متن جلوگیري میرویار
ی شود تأویل کننده درباره هاي متعدد وجود دارد؟ و  اما اصوالً چرا خواندن. ي معناي متن، تنها معناي ممکن و قابل فهم متن تلقّ

گیرد به چه معناست؟ اگر متن داراي معناي قطعی و نهایی بود و تنها یک  ی خواندن سرچشمه میچندگانگی معنایی که از چندگانگ
در این صورت به یاري شرح و تفسیر، دست یافتن به این معناي قطعی، نهایی و ثابت به سادگی   معناي ثابت در آن وجود داشت، 

ماند در حالی که اصوالً  رفتن و یا رد شرح و تفسیر چیزي بر جاي میدر نتیجه آیا اساساً براي خواننده جز پذی. شد پذیر می امکان
اي در جهان  اي و ارجاعی نیست که به امر، مفهوم و یا پدیده هاي ادبی، برخالف زبان روزمره و نیز زبان علمی، زبان اشاره زبان متن

هاي ادبی، مصداقی در جهان  حال آن که چون متن. یستها با عینیت همراه ن بیرون اشاره کند و ارجاع دهد ونیز، معنا در این متن
ت معنا و نهایتاً چندگانگی معنایی وجود دارد بیرون ندارند، در آن این دو ویژگی، به بهترین عاملِ ارتباطی بین . ها نوعی عدم قطعی

ت ) به تعبیر آیزر(را پر کند شود، چرا که خواننده براي آن که به ضرورت فضاهاي خالی متن  خواننده و متن ادبی تبدیل می و به نی
ي  آفریننده دست یابد و بتواند به جهان متن راه یابد، باید هر چه بیشتر خود را در فرایند خواندن سهیم و این مشارکت را در عرصه

   .آفرینندگی متن احساس کند

ت ذهنی خود، به  أویل کنندهاز سوي دیگر، چندگانگی و عدم قطعیت معنا، مانع از آن است که خواننده و ت   ي متن، در جزمی
تی را نپذیرد، در  شود متن ادبی هیچ همچنین موجب می. گرایی معنا گرفتار شود انگاري مفاهیم و عدم نسبیت مطلق گونه محدودی

ا متن، آن است که خواننده هر ي این برخورد فعاالنه ب نتیجه. ي خود تأویل کند تواند آزادانه متن را به شیوه اي می نتیجه هر خواننده
این نگرش با دیدگاه روالن بارث «. ي آن و جهان خود خواننده است یابد متن تا چه اندازه بازتابِ جهان آفریننده چه بیشتر در می

و در ) 522: 1378مقدادي،(» شود متمرکز می» خواننده«هم سویی دارد، چرا که از نظر او، چندگانگی و عدم قطعیت معنا در وجود
   .جست) نویسنده(و نه در مبدأ آن ) خواننده(اصل وحدت و یکپارچگیِ متن را باید در مقصد 

یابیم، بلکه در مفهومی  ي فهم در پیوند با تأویل متن است؛ از راه فهم، تنها به تبیینِ متن دست نمی هرمنوتیک، نظریه -2-1
ت بشري راه یافت  توان ها و مفاهیم عینی، می تر، یعنی فهم پدیده گسترده ماهی ي متن، به  در این صورت، عرصه. 1به شناخت

گستردگی جهان هستی و شناخت موقعیت و زمانی است که انسان در آن موقعیت و زمان، رویدادهاي جهان هستی پیرامون خود را 
اهیم گرداگرد خود، امکان تحقّق فهم جهان ها و مف به ویژه که انسان با تأویل پدیده. آورد فهمد و به فهم و استنباطی روي می می

روست که قلمرو هرمنوتیک بسیار گسترده است و از پرتوفکنی بر فهم و کشف معناي متن  از این. کند گرداگرد خود را ممکن می
؛ بلکه هاي روشن متن نیست در این فرایند، هدف کشف الیه. اي شناخت و ساختن معناست فهم متن، گونه. گذارد پا فراتر می
در عین حال، فهم متن به معناي درك و . شود ها سخن رانده می هاي متن و کشف این رازناکی هاي تاریک و رازناکی پیرامونِ الیه

توان به دست داد؛ در نتیجه فهم  هاي گوناگونی می دریافت اهمیت چگونگی کثرت معناي متن است، چرا که از هر متنی، دریافت
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ي بسیار مناسبی را پیرامونِ چندگانگی معنایی و عدم  رو، فرایند فهم، زمینه از این. بدیهی و آشکار نیست معناي متن، موضوعی
ت معنا فراهم می فرایند خواندن و فهم متن با هرمنوتیک در پیوند است، چرا که کاربرد )24: 1373(از نظر پل ریکور . کند قطعی ،

  .د خواندن و فهم متن و آشکار کردن معانی پنهان استي فراین هرمنوتیک، تکامل بخشیدن به نظریه

ها روشن است، آن چه متن در خود پنهان کرده به آسانی آشکار  ها و جمله در فرایند خواندن متن، گرچه مدلول واژه   
ش علوم انسانی و هاي آشکارتري از متن راه یافت و این، یعنی تفاوت بین دو رو توان به عرصه شود و تنها به کمک تأویل می نمی

از . گیرد اي شناخت مستقل در برابر شناخت تبیینی قرار می ي گونه در این صورت، اساساً فرایند فهم متن، به مثابه. علوم تجربی
ها هستند که افق فهم معنا  هاي فهم، قابل درك و دریافت است و همین پیش ساخت رو، جهان در نزد انسان، از راه پیش ساخت این

فرایند فهم و تأویل متن از این . دهند ي علوم انسانی، کارکرد خود را نشان می هایی که در حوزه کنند؛ پیش ساخت خص میرا مش
اي  گونه تر است که در فرایند فهم و تأویل متن، نگاه خواننده و تأویل کننده به متن به  حیث نیز از توصیف و تبیینِ متن پیچیده

اي  روست که به عناصر موجود در متن به گونه ساختاري است در حال آفرینندگی و زایندگی و از اینباشد که متن ادبی داراي  می
شود، در حالی که در فرایند توصیف و تبیین متن، نگاه خواننده این چنین است که بر متن، مفاهیمی ثابت، ایستا  خاص نگریسته می

گیري انسجام در متن، برانگیختگی و برانگیزانندگی و فرایند  ه به شکلو غیر پویا حاکم است و در نتیجه به عناصر و عواملی ک
  .شود انجامد در عمل توجه نمی آن می  آفرینندگی همیشگی همراه با پویایی

  آشنایی با مباحث نظري تحقیق - 2
  :اند هي مقدمات و مبانی هرمنوتیکی تأویل و فهم متن درخور توج در فرایند فهم متن، چند موضوع، به مثابه 

ر و تأویل کننده؛ پیش دانسته. الف هاي مفس  

  هاي گذشتگان؛ پرسش از تاریخ و متن به کمک دریافت. ب

  ي تأویل کننده و انتظار از متن؛ ها و عالقه گرایش. ج

  شناخت و کشف مرکز معناي متن؛. د

  .تفسیر و تأویل متن در بافت موقعیتی خواننده و تأویل کننده. هـ

  :م به تبیین این اصول ومبانی پنج گانه ي هرمنوتیکی تأویل و فهم متن بپردازیمکوشی اکنون می

ر و تأویل کننده پیش دانسته. الف   تی زندگی می: هاي مفس هایی  فرض ها و پیش دانسته کند که از پیش انسان، همواره در موقعی
تی می. تشکیل شده است ي  ها در آن نقش دارند و بر پایه فرض ختصاص دارد و پیشیابد که به او ا انسان همواره خود را در موقعی

ت، دریافت و استنباط معنایی خاصی پدید می تی خاص  گادامر نیز بر این نکته تأکید می. آید این موقعی کرد که انسان در موقعی
. اند جهان را ببیند و درك کندتو انسان از هر موقعیتی می. گیرد هاي او سرچشمه می فرض و پیش  داوري کند که از پیش زندگی می
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تی گام بردارد و پدیده انسان نمی ت تواند فراتر از این بافت موقعی ها و  هر اندازه تجربه. هاي آن درك کند ها را بدون محدودی
   .(cf. Gadamer, 1994: 241-253) کند هاي انسان، بیشتر باشد میزان فهم او نیز تغییر می آگاهی

ی ي درخور  اما نکته  تی خاص تی دارد و خواننده و تأویل کننده نیز در بافت موقعی ه این است که متن براي خود بافت موقعیتوج
تی و محدوده کند و فرایند فهم یعنی آمیختن و تالقی این بافت زندگی می تی تأویل  بی گمان، این بافت. ها هاي موقعی هاي موقعی

ي پیش  در هر فهمی از متن، تأویل کننده بر پایه. گذارد متن ادبی تأثیر اجتناب ناپذیري می هاي او در فهم ي متن برپیش دانسته کننده
ها خالی نیست و هیچ فهمی، بدون وجود  داروي ها و پیش دانسته گاه از این پیش ذهنِ انسان هیچ. کند هایی با متن برخورد می دانسته

ها  فرض هاي ادبی، به این پیش در گذشته به هنگام شرح و تحلیل متن. پذیر نیست نها و انتظار خواننده و تأویل کننده امکا این دانسته
هاي  چندان نیازي نبود؛ به این سبب که بین نگاه آفرینندگان و تأویل کنندگان متن، تفاوت چندانی وجود نداشت و تجربه

ی اگر این دو، در دو بافت زمانی و . زیباشناختی و معناشناختی آفرینندگان و تأویل کنندگان، کم و بیش مشترك بود چرا که حتّ
ت«اي مشترك به نام  زیستند، در عرصه مکانی متفاوت می حضور داشتند و از دریچه دید تاریخی مشترك به فرایند آفرینش » سنّ

اه تاریخی دیگر، اما به هنگام وجود تفاوت در نگاه تاریخی با نگ. آوردند پرداختند و به شرح و تفسیر آن روي می متن ادبی می
هایی که در دید تاریخیِ متفاوت با دید تأویل  رو، فهم متن از این. یابد ها و تأویل متن، ضرورت بیشتري می دانسته توجه به این پیش

   .ي گذشتگان است باشد، مستلزم انتقال فهم تجربه ي امروزي می کننده

هایی است که از »پرسش«ي گذشتگان،  ه دست یافتن به تجربهرا:هاي گذشتگان پرسش از تاریخ و متن به کمک دریافت. ب
کوشد به فهم متن بپردازد  اي که می رو، خواننده و تأویل کننده از این. گیرد هاي امروزي سرچشمه می هاي گذشته و تجربه دریافت

هاي  تري بیان شود، فهم و کشف الیهتر و با درنگ بیش ها، دقیق هر اندازه که این پرسش. ي نخست از متن پرسش کند باید در وهله
ي هر جستجویی، پرسش است  پردازد و الزمه چرا که در فرایند فهم متن، تأویل کننده به جستجو می. تر خواهد بود پنهانِ متن عینی

ی های هایی از متن و در نظر گرفتن پیش دانسته ي مطرح کردن پرسش الزمه. هاست و در حقیقت، دانش تأویل، دانش پرسش
ي پرسش وجود نداشته باشد، نه پرسش از متن پدید  فرضی درباره پیداست که اگر پیش. شدن با متن است» درگیر«ي متن،  درباره

  .توان به فهم نسبی متن دست یافت آید و نه می می

هاي  است؟ تواناییي متن در چه مقطع تاریخی بوده  هاي ادبی به این معناست که آفریننده در تأویل متن» پرسش از تاریخ»  
. ر(زبانی او در هنگام آفرینشِ متن چه بوده است؟ او چه هدفی از آفرینشِ متن داشته است؟ اصوالً مخاطبان او چه کسانی هستند؟ 

ي متن چه تأثیري بر مخاطبان پدید آورده است؟ روند تغییر طیف مخاطبان در انواع  آفریننده).269: 1382پورنامداریان، : ك
دبی از جمله شعرهاي حماسی، تعلیمی، غنایی و عرفانی چگونه بوده است؟ پرسش از تاریخ از این حیث اهمیت دارد که ژانرهاي ا

ل و دگرگونی  ي ایران، کم و بیش ایستا و ثابت بود و در طول سده عمدتاً وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گذشته ها، تحو
ها،  بینی نسبتاً یکسان در طی سده ها، باورها و جهان رو مردم با تجربه وي نداد و از اینهاي جامعه ر درخور توجهی در زیرساخت

هاي عام و  گونه ویژگی ي این دهد درباره پرسش از تاریخ به تأویل کننده اجازه می. کردند هاي عام و مشترکی، کسب می ویژگی
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الت فرهنگی پدید آمد و مشترك درنگ کند و به تحوالت چشمگیري بیندیشد که در شعر و نث ر فارسی به سببِ تغییرات و تحو
ت   .هاي حاکم فرهنگی رها کند موجب شد شاعران و نویسندگان به یاري نبوغ ذاتی، خود را از قید و بند سنّ

اي که در شعر حماسی و تعلیمی نسبت به شعر غنایی،  ها متفاوت است، به گونه در انواع شعر کالسیک فارسی، شمار پرسش
تر است، هم  زیرا در شعر حماسی و تعلیمی نقش ترغیبی زبان برجسته«شود  هاي کمتري در ذهن مخاطبِ متن مطرح می رسشپ

تر  ها بسیار وسیع ي مخاطبان و تنوع آن تر است و هم دایره توجه به مخاطب و تأثیرگذاري بر اندیشه و برانگیختن عواطف او، افزون
د براي شنونده و خوانندههاي متنو پدید آمدن پرسش. است ي متن حماسی و تعلیمی به خصوص اگر متن را بشنود، هم او  ع و متعد

در  2).275: همان(» گردد سازد و سبب تقلیل اثرپذیري او می گیريِ تداوم مطلب منحرف می کند و هم ذهن او را از پی را ملول می
ها نسبت به شعر  در میان انواع شعر غنایی، تعداد و تنوع پرسش. شود می ها بیشتر ها و تنوع آن حالی که در شعر غنایی، شمار پرسش

  .مدحی، کمتر و نسبت به شعر حماسی و تعلیمی، بیشتر است

ها و انتظار خاصِ تأویل کننده از متن  ها، عالقه پرسش از متن، از گرایش:ي تأویل کننده و انتظار از متن ها و عالقه گرایش. ج
ي باورمند به مفاهیم عرفانی و عشق آسمانی، بر اساس گرایش و  رسد؛ تأویل کننده ن طبیعی به نظر میگیرد و ای سرچشمه می

ي او، خوانش، دریافت، پرسش ازمتن و انتظار اواز متن، مبتنی بر باور او به مفاهیم عرفانی است و خوانش، دریافت، پرسش  عالقه
ي شعر  مثالً تأویل کننده. گیرد غنایی و عشق زمینی از متن، بر همین اساس شکل میي باورمند به مفاهیم  ازمتن و انتظار تأویل کننده
ي  در شعر حافظ شکل گرفته، از خوانش و دریافت شعر او، صرفاً دریافتی بر پایه» عشق و می آسمانی«حافظ که باور او به وجود

ر حافظ باور دارد خوانش و دریافت او، براین اساس در شع» عشق و می زمینی«تایید آسمانی بودن عشق و می، دارد و آن که به 
   .گیرد شکل می

ي متن  هاي ذهنی خواننده و تأویل کننده آید و با پیش دانسته ها، خود از مقدمات فرایند فهم به شمار می ها و عالقه این گرایش 
پردازیم و در  هاي عرفانی می به پرسشروست که مثالً در تأویل متن عرفانی،  از این. هاي اویند همسوست ي پرسش که مقدمه

کند که انتظار دریافت  هایی را دریافت می بر همین اساس، تأویل کننده، از هر متنی پاسخ. هاي فلسفی هاي فلسفی به پرسش متن
ي تأویل ها گفتنی است که فهم متن، به درست بودن پیش دانسته. گیرد ي او جاي می ها را دارد و در چارچوب گرایش و عالقه آن

هر اندازه که مقدمات فهم متن، محکم و استوار باشد و از سستی به دور، تأویل . هاي او وابسته است ها و عالقه کننده و گرایش
هاي خواننده و تأویل کننده، ما  آشکار است که تطبیق دادن متن بر پیش دانسته. شود ي معناي متن بیشتر نزدیک می کننده به حوزه

هاي خود از  ها و پیش دانسته کوشد براي پرسش کند، چرا که در این صورت گویا تأویل کننده می متن دور می را از فهم درست
. نک(کند  ها منطبق می ها را با متن تطبیق دهد، متن را با آن دانسته ها و پیش متن تأیید بگیرد و به جاي آن که این پرسش

  .(24-22: 1375مجتهدشبستري، 

ي متن  ي آفریننده ي تأویل کننده با گرایش و عالقه توان اطمینان یافت گرایش و عالقه چگونه می: طرح استاما چند پرسش م  
هاي او از متن را  هاي آشکار و پنهان خود که در حقیقت پرسش ها و گرایش تواند به تمام عالقه هم سویی دارد؟ آیا تأویل کننده می
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ي متن را به سوي  ها، آفریننده ها و عالقه کند، دست یابد؟ اصوالً کدام گرایش یت میدهند و او را به سوي فهم متن هدا شکل می
  گوید؟ ماند که متن چه می کشاند؟ و باز این پرسش، باقی می فرایند آفرینشِ متن می

حور مرکز معناي متن، م. از دیگر مقدمات فهم متن است» کشف مرکز معناي متن«: شناخت و کشف مرکز معناي متن. د 
توان به مرکز معناي متن دست یافت که  در صورتی می. ي آن شکل گرفته است باشد که متن بر پایه اساسی و آن دیدگاه اصلی می

تردید، وحدت و انسجامِ متن با چندگانگی معنایی  بی. بتوان متن را داراي انسجام و وحدتی پنداشت و آن را یک کلّ واحد دانست
اي که  وحدت و انسجام، با مرکز معناي متن در تعامل است، به گونه. هاي کشف معناي متن است در تضاد نیست و از ضرورت

مرکز معناي «. سازد وحدت و انسجام متن به مرکز معناي متن مدیون است و مرکز معناي متن، وحدت و انسجام متن را ممکن می
. نک(» شود اصر و اجزا در ارتباط با این مرکز معنایی، فهمیده میبخشد؛ زیرا این عن ي عناصر و اجزاي متن، عینیت می متن به همه

در حقیقت در پرتو اعتقاد به وحدت و انسجام متن است که تأویل کننده به کشف مرکز معناي متن ). 27: 1375مجتهد شبستري، 
  .یابد دست می

از . اي او از متن، در کشف مرکز معنا مؤثر استه ها، انتظار خاص تأویل کننده و پرسش ها، عالقه ها، گرایش گمان، تجربه بی
ي شفاف کردن این مقدمات، آن  الزمه. ي نخست باید به شفاف کردنِ این مقدمات بپردازد ي متن در وهله رو، تأویل کننده این

ها و  ها، گرایش ربهي تج ها در زمینه ها و داوري هر اندازه که این قضاوت. ها را در معرض قضاوت و داوري قرار دهد است که آن
گوناگونی . تر خواهد بود تر و منطقی ها در تأویل گوناگون متن، دقیق ها و داوري تر صورت گیرد، قضاوت تر و منطقی انتظارها، دقیق

ناپذیر است، چرا که هر یک از خوانندگان و تأویل کنندگان متن، تحت  هاي متفاوت متن، اجتناب ها، و به فراخور آن فهم تأویل
اي متفاوت با پیشینیان و نیز  رو مرکز معناي متن را به گونه گیرند و از این هاي گوناگون تاریخی قرار می ها و گرایش أثیر تجربهت

توان نتیجه گرفت اختالف و  می. کنند فهمیدند و خواهند فهمید درك می اي متفاوت می آیندگان که مرکز معناي متن را به گونه
ف مرکز معناي آن به اختالف تأویل کنندگان وابسته است و بیشترین اختالف تأویل کنندگان یک متن گوناگونی فهم متن و کش

  .ها و انتظار از متن جستجو کرد ها، عالقه ها، گرایش را باید در مقدمات و مبانی فهم متن یعنی تجربه

ي و پویاي های در متن:تفسیر و تأویل متن در بافت موقعیتی خواننده و تأویل کننده. هـ ی که تأویل، موجبِ درگیر شدنِ جد
سخن «ي آن خود به  هاي آفریننده هاي تأویل کننده، و در افق تجربه ها و عالقه شود، متن فارغ از تجربه خواننده و تأویل کننده می

ها  گرایی در آن و تأویلهاي عرفانی که رازآمیزي  به ویژه در متن. کند آید و آن چه در خود پنهان دارد آشکار می درمی» گفتن
ي گفتگوي  هایی، خواننده و مخاطب خود را به عرصه رازآمیز بودنِ چنین متن. یابد تر است، سخن گفتنِ متن نمود عینی می برجسته

ا خواند و بیش از آن که خواننده و تأویل کننده از متن به پرسش بپردازد این متن است که باب گفتگو با خواننده ر با متن فرامی
گونه  بیند، چرا که در این را می» خود«هاي عرفانی  روست که خواننده در وجود متن از این. کند ها می گشاید و از او پرسش می
اي است که این روند، آفریننده را نیز به سوي خود  ي عارف مسلک نیز خود مخاطبِ فرایند گسترده ها شاعر و نویسنده متن
   .شود ور می سهمگین دریاي عشق و عرفان غوطه هاي کشاند و او نیز در موج می
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  تبیین مبانی کاربردي تحقیق- 3
  :کوشیم این پنج اصل را با توجه به شرح تأویلی شعر حافظ نقد و تحلیل کنیم اکنون می

ر و تأویل کننده پیش دانسته. الف   تی خاص : هاي مفس خود را متن ادبی که درگذشته سروده شده است، براي خود بافت موقعی
تی زمانی و مکانی خاص خود زندگی می کند و به فهم وتاویل چنین متن ادبی،   دارد و خواننده و تأویل کننده نیز در بافت موقعی

تی  آمیختن و تالقی بافت: پردازد و فرایند فهم متن به همین معناست می که در بافت گذشته به آفرینش متن (»آفریننده«هاي موقعی
؛ )که دربافت موقعیتی امروز و یا به هر روي بافاصله ي زمانی نسبت به بافت موقعیتی آفرینش متن(»تأویل کننده«و) پرداخته است

تی تأویل کننده هایی که از بافت گمان، تأویل کننده شعر حافظ با پیش دانسته بی. در فهم شعر حافظ نیز چنین است ي متن  هاي موقعی
هاي تأویل کننده در فهم متن ادبی،  پیش دانسته. کند پردازد وبا آن برخورد می فت وتاویل شعر او میپذیرد، به فهم، دریا تأثیراتی می
ي حافظ، زیربناي  هاي اجمالی درباره ها و آگاهی این دانسته. ي حافظ و ذهن و زبان اوست ها و آگاهی اجمالی درباره همان دانسته

. پذیر نیست ها امکان دانسته هیچ فهمی از شعر حافظ، بدون وجود این پیش ي اوست و هاي تفصیلی درباره ها و آگاهی دانسته
توان با  ي اصول و مبانی دقیقی استوار شود، چرا که نمی ي حافظ، باید هر چه بیشتر درست و منقّح باشد و بر پایه ها درباره دانسته پیش

ي شعر حافظ  ي شارح و تأویل کننده رو بر عهده از این. کردپذیر شعر حافظ را صید  هاي سست و نادرست، معانی تأویل پیش دانسته
ي حافظ بپردازد و پیش از روي آوردن  هاي خود درباره ها و پیش فرض است که نخست به استوار کردن و تنقیح کامل پیش دانسته
ن و زبان و کارکردهاي ي ذه هاي خود درباره ها و دانسته ي آگاهی به دریافت وتاویل شعر حافظ، به مباحث نظري و ارائه

هاي دیگران به محک بگذارد و نقد  ها را در برابر داوري هایی جداگانه بپردازد، این پیش دانسته زیباشناختی شعر او، در پژوهش
ها، بپذیرد و سپس به فرایند پیچیده و دشوار تأویل و دریافت شعر حافظ  ها و آگاهی دیگران را براي تنقیح و تصحیح این دانسته

  .وي آوردر

گمان هر  بی. ي حافظ و شعر او در نظر گرفت ها را درباره توان این پیش دانسته براي فهم شعر حافظ و شرح تأویلی آن، می  
گیرد از تفصیل  هایی مشروح و مفصل نیازمند است که به سبب آن که در چارچوب بحث جاي نمی یک از این موارد، به بحث

  :گزینیم گسترده دوري می

ي  گانه هاي سه اي است از معرفت و رهیافت حافظ مسلمانی آگاه به معارف گوناگون روزگار خود است؛ ایمانش آمیزه (1)
شریعت، طریقت و حقیقت که در اصول عقاید و مکتب کالمی، اشعري مذهب و در فروع و مذهب فقهی، شافعی است؛ به مانند هر 

، اما نه شیعی تمام عیار؛ در عین حال به هیچ مسلک و )ص(ار خاندان پیامبر تعصب و صاحب دل؛ دوستد مسلمان پاك اعتقاد، بی
  .مذهب و مرامی دل نبسته و در برابر هیچ آیین و جهان بینی عرفانی خاصی سر فرو نیاورده است

انی است انسان از یک طرف روحانی و آسم«. ي وجود برزخی انسان است شعر حافظ، محصول جهان بینی باور به دو جنبه (2)
این دو بعدي بودن . و شعر حافظ از این حیث، تفسیر چنین انسانی است) 6: 1382پورنامداریان، (» و از طرف دیگر جسمانی و زمینی

روحانی ـ جسمانی و آسمانی ـ زمینی بودنِ انسان، ویژگی واقعیت انسان است و حافظ در مقام شاعري اهل اندیشه ـ نه بیشتر و نه 
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در عین حال، شعر حافظ، . آورد ي زمین و آسمان نه در برابر زمین و آسمان سر فرود نمی است عادي که در میانهکمتر ـ انسانی 
ي روحانی است که وي در آن، سرگذشت خویش و آن چه را که در ماجراهاي زندگانی دیده و شنیده و از سر  سفرنامه«گویا 

اي به  نگرش اسطوره«شناسی او بر بنیاد  اعري زیرك و هوشیار است و هستیو ش) 33: 1377آشوري، (» گوید گذرانده است، باز می
ت جهان بینی عرفانی قرار دارد   )).همان(» جهان و تأویل آن از دیدگاه سنّ

ي حافظ و در آرمان گرایی فکري او، این دو  در اندیشه. استوار است» رندي«و » عشق«ي دو کانون  پیام شعر حافظ بر پایه (3)
ت جامعه ندارد جمع است که برْ ساخته» پیرمغان«در وجود  کانون، شعر حافظ، شعر رندي . ي ذهن حافظ است و مصداقی در عینی

ی . افزاید بخشد و اجزا و عناصر نوي بر آن می اي می او به اصول و مبانی رندانه ژرفا و انسجام تازه. بینی او رندانه است و جهان او حتّ
ها،  حافظ از میان تمام این آیین. دهد ي رندانه را بسط و گسترش می هاي دینی و آفرینش، اندیشه اسطوره اي با بازخوانی رندانه

ها  رو پیچیدگی از این. بینی رندانه و آیین رندي را برگزید و مطلوب یافت هاي سیر و سلوك، تنها جهان ها و شیوه ها، مشرب مسلک
ي حافظ از دین  پژوهی را تنها به یاري آیین رندي و قرائت رندانه ه مباحث حافظهاي فهم و استنباط شعر حافظ و گر و دشواري

ي دین، یعنی دینی که مانند خود رندي هیچ گونه عیار، محک، آداب، اصول، مبنا و محور ثابتی  قرائت رندانه«. توان گشود می
با تأویل رندانه ). 12: 1382درگاهی، : ك. ر(» …انه یعنی تأویل دین به سود رفتار و کردار رند …قرائت رندانه از دین . ندارد

هاي گزینشی در تفسیر و  ها و غزل ها و تکیه بر بیت دیگر جایی براي گسستگی و ناهمخوانی و حذف و نادیده گرفتن برخی از بیت
ن اجزا و عناصر گوناگون اندیشه خوانی بی ماند و شعر او به نهایت سازگاري، انسجام و هم ي حافظ و آیین او برجا نمی تأویل اندیشه

انگیزي  اي خاص و دل پژوهی انسجام و قاعده شود و به این ترتیب، حافظ ي او تبدیل می و شعر و نیز زندگی و سلوك روزمره
  .یابد درخوري می

هاي  شکوشد ارز حافظ به یاري طنزپردازي و در اوج عظمت روحی و کرامت انسانی، بدون هجوگویی و تلخ زبانی، می (4)
اي مانند نماز، روزه، مسجد، تسبیح،  طنزهاي حافظ پیرامون مفاهیم مقدس گونه. ي جامعه را از تحریف و تباهی برهاند تحریف شده

هاي حافظ،  طنزپردازي). دو: 1368خرمشاهی، . نک(دارد » درد دین«گواهی بر آن است که او  …سجاده، مدرسه، خرقه، خانقاه و 
برد که هم حرفش را  ترین امکانات زبان شعر در پیوند است و او به خوبی از این امکان سود می یکی از بزرگ به عنوان» ایهام«با 

  .کند ها پنهان می هنر حافظ در این نکته نهفته است که خود را در پشت واژه. زده باشد و هم نزده باشد و در عینِ اقرار، انکار کند

اي عالی از یک اثر هنري است، چرا که  زیباشناسی و معماگونگی و شعر حافظ نمونه: هر اثر هنري داراي دو ویژگی است (5)
ها و لطایف زندگی، طبعِ  حافظ در برابر زیبایی. زیبایی شعر حافظ هم در ساحت زبان است و هم در ساحت معنا. هر دو را داراست

  .یابد حساسی دارد و این در شعر او نیز به خوبی بازتاب می

  ... و 

» هاي خویش تأویل کرد هاي باورداشت نباید از دریچه«ها با این باور که شعر حافظ را  فرض ها و پیش گونه دانسته پیداست این  
هاي تأویل کننده امکان ندارد و نیز آگاهی از  چرا که فهم شعر حافظ، در خالء آگاهی. منافات ندارد) شش: 1382پورنامداریان، (
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ها به این معنا نیست که بخواهیم تأویلی از شعر حافظ به دست دهیم که در آن ذهنیت و باورهاي خود را  رضف ها و پیش این دانسته
هاي خود، از شعر   دانسته هاي تأویل کننده تطبیق دهیم و براي پیش بر شعر تحمیل کنیم و نیز در پی آن نیستیم شعر را بر پیش دانسته

آید با  کند و شرح تأویلی که به این ترتیب پدید می یق و تأییدي، ما را از فهم متن دور میگمان چنین تطب بی. حافظ تأیید بگیریم
ي فکري خود  ي باورها و زمینه اند، شعر حافظ را از دریچه بسیاري از شارحان کوشیده. ذهن و زبان حافظ سر ناسازگاري دارد

ت و نگاه خود را تحمیل  گونه که با شعر دیگر  گویا این شارحان بر این باورند که همان. کنندتفسیر و تأویل کنند و بر شعر او ذهنی
آنان غافلند که اساساً شعر . توانند با باوري از پیش تعیین شده، شعر حافظ را نیز تفسیر و تأویل کنند شوند می شاعران روبرو می

چنین . هاي خویش تأویل کرد ي باورداشت دریچه نباید از«ي ساختاري معین و از پیش شکل گرفته، استوار نشده و  حافظ بر پایه
ت و باورداشت ن شکل نگرفته است تأویلی، تحمیلِ ذهنیهمان جا(» هاي خویش بر کالمی است که خود بر اساس باور داشتی معی.(  

ت و باورهاي شارح که در بسیاري از شرح    ر کند  شود آن گاه که شارح شود موجب می هاي حافظ دیده می تحمیلِ ذهنیتصو
ت و باور او همسو نیست به جبرگرایی و جزمیت ها و یا بیت برخی از غزل این جبرگرایی نظام . اندیشی بگراید هاي یک غزل با ذهنی

از شکل و «دهد و اصوالً شعر را  از شعر به دست می» کج و کوج«فکري و ذهنی شارح در چارچوب آن باور و اعتقاد، تصویري 
اعتباري  ي از شعر و این بی»کج و کوج«ي آن  به هر روي، آن نظام فکري و ذهنیِ از پیش شکل گرفته، ارائه »اندازد شمایل می

ر و اندیشه شارح شعر حافظ آسیب می ي متن، به جاي  در این صورت، شارح و تفسیر کننده. رساند چارچوب اعتقاد، به دستگاه تفکّ
گراي خود هماهنگ و همساز کند و این همان تحمیل نظر  ذهنیت و باورهاي جزمیتکوشد متن را با اندیشه،  شرح و تفسیر متن، می

نماید و هیچ مشکلی از  در این صورت، فهم متن و دستاورد آن یعنی شرح و تفسیر متن، کاري عبث می. شارح بر شعر است
ماند،  هاي معنایی شعر حافظ بر جاي می يها و دشوار به این ترتیب، افزون بر آن که پیچیدگی. شود هاي دشوار حافظ حل نمی بیت

ر از تحمیل ذهنِ شارح بر شعر حافظ، نمی. شود هاي شعر او نیز نادیده گرفته می ها و هنرنمایی زیبایی تواند به دنیاي  خواننده نیز متأثّ
  .ماند شعر او راه یابد و عناصر هنري، زیباشناسی و معنایی براي خواننده مغفول می

ي تاریخی  در فهم و تأویل هرمنوتیکی شعر حافظ باید با توجه به پیشینه: هاي گذشته ها و دریافت تاریخ، تجربهپرسش از .  ب  
ي تاریخی حافظ را نادیده بگیرند و او  اند در دو سوي، تاریخ و پیشینه در حالی که تاکنون کوشیده. ي گذشته، او را شناخت اندیشه
ی اسطوره سو، اندیشه از یک. هاي تاریخ باز شناسند را من سازي چنین انسانی، در اساس، با  ساز است و ذهنیت اسطوره ي انسان سنتّ

گیرد که از عالم  رسد و وي در جایگاهی قرار می ي می»الغیب لسان«بر این اساس، حافظ به مقام . بینش و نگرش تاریخی در ستیز
هاي غیبی و دیدار با  ان در آمد و شد بوده و تنها به دریافت الهامغیب و اسرار الهی آگاه است و گویا همواره بین زمین و آسم

اي بزرگ » نابغه«الغیبی از او ستانده و وي  ي انسان مدرن امروزي، مقام لسان در سوي دیگر، در اندیشه. پرداخته است فرشتگان می
ر انسانی به او ارزانی می. شود شناخته می در این عرصه نیز، حافظ را از ). 39: 1382درگاهی، . نک(کنند  به این ترتیب جایگاه اَب

ي تاریخی که حافظ در آن رشد یافته و بالنده  اي مجرد و بدون توجه به پیشینه کنند و به گونه ي تاریخی روزگار او تهی می زمینه
  .نگرند شده به او می
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به رهیافتی تاریخی از روزگار او دست یافت و به گیري ذهن و زبان حافظ، باید  هاي شکل بنابراین براي آشنا شدن با زمینه  
در حقیقت هر شرح و تأویلی که بدون . هاي روزگار حافظ آشنا شد ها و استنباط هایی از تاریخ پرداخت و با فرایند تجربه پرسش

چه او بیان  جستجوي آندر شرح حافظ یعنی » پرسش از تاریخ«. توجه به رویدادهاي روزگار حافظ نوشته شود معلّق و پا در هواست
ي  ، مطالعه)2(»گرا هرمنوتیک تاریخ«هاي  گمان، در بحث پرسش از تاریخ، دیدگاه بی. خواسته مخاطبان، آن را بفهمند کرده و می

رگرایی فهم هاي غیرقابل توجیه، مطرح  ها، عدم پذیرشِ پیش آگاهی شعر حافظ در افق تاریخی و ضرورتاً چندگانگی معنایی، تکثّ
ت. ودش می هاي ثابت و  ها و انتظارات خواننده از متن، نپذیرفتنِ پیش فرض فرض ها، پیش پیوند انسان با شرایط برگرفته شده از سنّ

ر و تأویل . گراست هاي هرمنوتیک تاریخ غیرقابل تفسیر، توجه به ماهیت فهم همراه با روش فهم متن از ویژگی از این دیدگاه، مفس
افزون بر آشنایی با رویدادهاي روزگار حافظ، باید به مسایلی از این » گوید؟ متن چه می«خ به این پرسش که ي متن براي پاس کننده

ها؛ هدف حافظ در آفرینش شعر؛ بررسی کارکردهاي زبانی در بافت معنایی متن؛ تأثیر غزل  بررسی معناي واژه: دست توجه کند
اسی و اجتماعی جامعه و روزگار خود در هنگام سرودن غزل؛ چگونگی روي دادن مورد نظر بر خواننده؛ ارتباط حافظ با بافت سی

ي آفرینش شعر؛ بازتاب این حادثه در ذهن خواننده، تحلیل و بررسی نگاه زیباشناسی مخاطبان روزگار  ي ذهنی در لحظه حادثه
  .…حافظ و

ها و  هایی را مطرح کنیم که از تجربه »پرسش«اید هاي گذشتگان دست یابیم، ب ها و دریافت براي آن که بتوانیم به تجربه  
ی دریافت دریافت ها از متن، باید با درنگ  این پرسش. گیرد هاي امروزي ما سرچشمه می هاي گذشتگان، مردم روزگار حافظ و حتّ

ت درخور توجهی همراه باشد، در این صورت فهم و کشف معانی پنهانِ شعر حافظ دقیق ي  الزمه. خواهد بودتر  تر و عینی و دقّ
کوشد به متن ادبی از این دریچه نگاه کند  شناسی فلسفی، می ي هستی ي نظریه تأویل متن، پرسشگري است و هرمنوتیک به مثابه

ها  فرض ها و پیش ي پرسش از شعر حافظ و توجه به دانسته نتیجه. یعنی پرسش از متن؛ چرا که از جهتی، فلسفه یعنی حق پرسش
هاي  یعنی ویژگیی که بیشتر شرح. هاي حافظ است شدن با عناصر موجود در غزل» درگیر«ن، زبان حافظ و شعر او، ي ذه درباره

ی برخی شرح   .هاي تأویلی، از آن عاري است حافظ، حتّ

تواند  یها، م گونه پرسش این. هایی برخاسته از شعر او بپردازیم کند به پرسش پذیري شعر حافظ نیز، ایجاب می موضوعِ تأویل  
تأویل که باید انسجام باطنی متن را آشکار کند، یافتن «کوشیم نشان دهیم  به این ترتیب می. ي نگارش شرح تأویلی باشد مقدمه

  ):71(در غزلِ ). 289: پورنامداریان، همان(» گذارد هایی است که متن شعر در مقابل خواننده می ي پرسش پاسخ براي همه

  در حق ما هر چه گوید جايِ هیچ اکراه نیست/ آگاه نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما 

  در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست/ در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

  عرصۀ شطرنج رندان را مجال شاه نیست/ تا چه بازي رخ نماید بیدقی خواهیم راند

  ان آگاه نیستزین معما هیچ دانا در جه/ چیست این سقف بلند سادة بسیار نقش
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.......................  

  :تواند از این دست باشد شود می هایی که براي تأویل کننده در شرح تأویلی این غزل مطرح می پرسش

هایی که به ظاهرِ آیات و احادیث عمل  ـ چه پیوندي بین این زاهد با فرقه 2ـ زاهد ظاهرپرست چه کسانی هستند؟  1: 1ب 
در معناي عرفانی به چه » حال«چه کسانی هستند و » ما«ـ  3وجود دارد؟ ) ي داوود بن علی اصفهانی ظاهري قهاز جمله فر(کردند  می

ـ چرا زاهد ظاهرپرست هر آن چه در حقّ ما  5ـ مخاطب غزل چه کسی است؟  4معناست که زاهد ظاهرپرست از آن آگاه نیست؟ 
    یعنی چه؟ »جاي هیچ اکراه نیست«ـ  6گوید جاي هیچ اکراهی نیست؟ 

ـ آیا بین شریعت  9ـ سالک چه کسی است؟  8ـ چرا هر چه در پیشِ سالک در طریقت پدید آید براي او خیر است؟  7: 2ب 
(= هاي طریقت  ـ آیا بین واژه 10اي وجود دارد؟  رابطه) در مصراع سوم(و طریقت ) در مصراع اول» زاهد ظاهرپرست«در ترکیب (

    توان یافت؟ اي می رابطه) در گمراه(و راه ) راه(= اط ، صر)رونده(= ، سالک )راه

اي  اي بین آن و مهره در ادبیات عرفانی به چند معناست و چه رابطه» رخ«ـ  12در آغاز بیت سوم به چه معناست؟ » تا«ـ  11: 3ب 
ا سیر و سلوك و طریقت ب) و شاه) صفحه(رخ، بیدق، عرصه (ـ آیا بین کاربرد اصطالحات شطرنج  13در شطرنج وجود دارد؟ 

ـ رندان چه کسانی هستند که در این روزگار امکان  15به چه معناست؟ » ي شطرنج رندان عرصه«ـ  14اي وجود دارد؟  عرفانی رابطه
هاي ادبی وجود دارد و کاربرد این  ـ در بیت سوم چه آرایه 16آن نیست که با شاه بازي کنند و چرا شاه مجالی براي حرکت ندارد؟ 

    ها در بافت معنایی بیت چگونه است؟ آرایه

استعاره از چیست و تصویر » ي بسیار نقش سقف بلند ساده«ـ  18پنداشته است؟ » ساده«ـ چرا شاعر، آسمان را  17: 4ب 
ین معما که ـ ا 20هاي پیشین و پسین به چه ترتیب است؟  ـ ارتباط این بیت با بیت 19چگونه است؟ » ي بسیار نقش ساده«پارادوکسی 

    1وجود دارد؟) 3در بیت (» رندان«و ) 1در بیت (» ما«، )4در بیت (» دانا«هیچ دانایی از آن آگاه نیست چیست؟ چه ارتباطی بین 

....................  

ات ـ ها و ترکیب پرسش ـ جدا از معانی واژگانی برخی واژه 40-50شاید بتوان براي هر غزل ده ـ دوازده بیتی حافظ، حدود 
مانند زاهد، طریقت، سالک، صراط (ها روشن است  ها و ترکیباتی که به ظاهر معناي آن در این غزل، مفهوم واژه. مطرح کرد

لّه و سبه لا، دانا، استغنا، حکمت، آه، ح پاسخ به انبوه این . گذارند هاي معمولی لغت، پا فراتر می ، از فرهنگ)…مستقیم، معم
ت شعر حافظ و میراث فرهنگی پیش از حافظ و دانستهها، در این غزل، د پرسش ي ذهن و زبان حافظ نهفته است ها درباره ر کلی .

هاي ما در  تواند در تأویل شعر او یاري کند و به تأیید پاسخ ي ذهن و زبان حافظ به ما می ها درباره آشنایی با این میراث و دانسته
ها، پیوندي متقابل بین ذهن  ها و آگاهی بنابراین، به کمک این آشنایی. بینجامد ي درنگ و دقّت همه سویه در شعر حافظ نتیجه

ي متن است که  وگویی بین ذهن خواننده و ذهن آفریننده این در حقیقت، گفت. آید ي متن، با متن پدید می خواننده و تأویل کننده
  .شود وگو و فرایندي حاصل می ر پرتو چنین گفتشود و تأویل شعر او و، د تداوم آن، فرایند فهم شعر حافظ را موجب می
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ها،  ي تأویل کننده، از مقدمات فرایند فهم متن است و پرسش از متن، از این گرایش گرایش و عالقه: عالقه و انتظار از متن. ج  
هایی را از متن دریافت  پاسخگمان، خواننده و تأویل کننده، تنها  بی. گیرد ها و انتظار خاص تأویل کننده از متن سرچشمه می عالقه
در حقیقت، این انتظار معین . گیرد ي او جاي می ها را دارد و در چارچوبِ گرایش و عالقه کند که انتظار دریافت آن گونه پاسخ می

ي  ندههاي ذهنیِ خواننده و تأویل کن  دانسته کند و با پیش ي خاص تأویل کننده است که سیر پرسش از متن را مشخص می و عالقه
شود خواننده و تأویل کننده از متنِ عرفانی، پاسخ  این انتظار معین موجب می. هاي اویند هم سویی دارد ي پرسش متن که مقدمه

چون در شعر حافظ، هدف تأویل متنی عرفانی است تأویل کننده به طرح . تاریخی و از متن فلسفی، پاسخِ اجتماعی نجوید
ها را دارد و در  کند که انتظار دریافت آن هایی را دریافت می بر همین اساس، از شعر حافظ، پاسخ پردازد و هاي عرفانی می پرسش

  .گیرد هاي وي جاي می ها و عالقه چارچوبِ گرایش

گویی همیشگی از متن شعر نیست، زیرا شعر حافظ به هر  در عین حال، انتظار دریافت تأویل کننده از شعر حافظ، مالك پاسخ  
توان سراغ شعر حافظ رفت و متن شعر، خود به تصحیحِ برخی از انتظارات  بنابراین با هر نوع انتظاري نمی. دهد پاسخ نمیپرسشی 

گري  گردند که صرفاً به مصلح هایی می هایی که از شعر حافظ، به دنبالِ پاسخ بر این اساس، شرح. پردازد خواننده و تأویل کننده می
یسی و هم نفسی او با  ي اجتماعی حافظ و یا چهره هاي مربوط  گرایی او مربوط است و حتّی پاسخ»مهري«و یا » قدسیان آسمان«قد

ت  المعارف بزرگ عرفانی که نتیجه گرایی مطلق حافظ و تبدیل کردن دیوان شعر او به دایره به عرفان ي آن با نگاهی به دور از جامعی
  .آیند جهی از آب در نمیهاي تأویلی درخور تو نگریستن به شعر اوست، شرح

کند بین عالقه و انتظار  توان نتیجه گرفت که فهم درست و علمی شعر حافظ و تأویلِ متقن و استوار شعر او، ایجاب می می  
اما پرسش . ي شعر در فرایند آفرینش آن داشته هم سویی شکل گیرد تأویل کننده با عالقه و انتظاري که حافظ به عنوانِ آفریننده

توان از چنین پیوند و هم سویی، اطمینان پیدا کرد؟ مطرح کردن این پرسش، خود بسیار درخور توجه  م این است که چگونه میمه
اما شاید بتوان گفت . دارد، هر چند نخواهیم در پی پاسخ به این پرسش، در این مجال، برآییم گمان ما را به درنگ وا می است و بی

خود به این پیوند و هم سویی ـ که بخشی از آن در گرو کشف انسجام معنایی شعر » هنر تأویلی«تواند با  ي متن، می که تأویل کننده
تواند با بافت فرهنگی و تاریخیِ آفرینشِ  به کمک تأویل است که خواننده می. اي نیست حافظ است ـ دست یابد که البته کار ساده

ت خاص آفریننده الیهي متن آشنا شود  متن و ذهنی نماي شعر  هاي پنهانِ معنایی و آشکار کردن انسجام گسسته و به فهم متن، کشف
اگر بتوانیم بین . دست یابد) التفات(اي دال بر تغییر مخاطب در طول یک غزل  گونه قرینه حافظ و کشف گردش کالم بدون هیچ

هاي مقدماتی براي تأویل فراهم  ست و با تفسیر، آگاهیي تأویل ا توان گفت که تفسیر، مقدمه تفسیر و تأویل مرزي قایل شویم می
شناسی فهم متن و تحلیل و بررسی کارکردهاي زبانی و چگونگی داللت  شود، چرا که آشنایی خواننده با اصول و مبانی زبان می

ن باید با مبانی معناشناسی اي بر تأویل است که خواننده در آ ها، مقدمه ي این گیرد و همه ي تفسیر شکل می لفظ بر معنا در عرصه
ي بین  از سوي دیگر، در تفسیر، رابطه. فهم متن و تحلیل و بررسی بافت معنایی در متن و کاربرد واژه در ساختار معنایی آشنا شود

به کمک  ي متن، با واسطه است، به این معنا که خواننده، و تفسیر کننده» خواننده«و فاعل شناخت یعنی » متن«متعلّق شناخت یعنی 
کنند به فهم متن  ي ابزار نگاه می کنند و به زبان به مثابه شناختی که نقشِ میانجی را بین متن و خواننده ایفا می ابزارهاي عمدتاً زبان
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 به این ترتیب، خواننده به. یابد؛ اما در تأویل این رابطه مستقیم است، چرا که زبان دیگر ابزار نیست، بلکه خود اصل است راه می
شود در تأویل، نقشِ خواننده در مواجه با متن و کشف معناي  شود و این رویارویی مستقیم، موجب می طور مستقیم با متن درگیر می

اي که خواننده  در حقیقت معناي متن با از میان برداشتن فاصله. آن ـ نه معانی ظاهري، بلکه معانی پنهان و نهفته در متن ـ به اوج برسد
  .گیرد شود و این از رهگذر تأویل صورت می سازد، آشکار می ا میرا از متن جد

. ي آن شکل گرفته، مرکز معناي متن است آن دیدگاه اصلی که شعر حافظ بر پایه: شناخت و کشف مرکز معناي متن. د  
ي و رویارویی با شعر او ي ذهن و زبان حافظ، که به درگیر ها درباره فرض ها و پیش پرسش از شعر حافظ و در نظر گرفتن دانسته

در قلمرو شناخت و کشف مرکز . هاي کشف معانی پنهان شعر حافظ و دست یافتن به مرکز این معانی است انجامد، یکی از شیوه می
ت خاص دارد هاي تأویل کننده ها و پرسش معناي شعر حافظ، کشف قصد و نیت او، نیز شناخت تجربه در این . ي شعر او اهمی

کنند، مرکز  هایی که از شعر او مطرح می ها و پرسش مکن است هر یک از تأویل کنندگان شعر حافظ، بر اساس تجربهصورت م
  .اي نسبتاً متفاوت با دیگر تأویل کنندگان بفهمند و تأویل متفاوتی از شعر حافظ به دست دهند معناي متن را به گونه

سببِ این گوناگونی آن است که هر . ناپذیر است ها، اجتناب گونی تأویلهاي متفاوت و به ضرورت، گونا این گوناگونی فهم  
ر از تجربه هاي گوناگون تاریخی، مرکز معناي متن  ها، انتظارها و پرسش ها، عالقه ها، گرایش یک از تأویل کنندگانِ شعر حافظ، متاثّ

بر این . دهند مند و تأویلی گوناگون از شعر به دست میفه اي متفاوت با تأویل کنندگان پیشین، معاصر و حتی آینده، می را به گونه
ها و انتظار از  ها، گرایش ها، عالقه اساس، بیشترین اختالف تأویل کنندگان شعر حافظ، به مقدمات و مبانی فهم شعر او، یعنی تجربه

کل گرفته و به خوبی تنقیح شده و در نهایتاً اگر این مقدمات و مبانی، محکم و استوار ش. ي شعري وي وابسته است حافظ و منظومه
آید و  درمی» سخن گفتن«هاي دیگران قرار گرفته باشد، خود شعر حافظ، با مرکز معنایی خود، فارغ از این تأثّرات، به  برابر داوري

این هنگامی . کند ر میکم و کاست، آشکا پردازد و آن چه را در خود پنهان دارد، بی می  ها و انتظارها ها، عالقه به تصحیح این تجربه
بدانیم و اجازه دهیم شعر حافظ، خود، به » اصل«هاي تأویل کننده،  ها، انتظارها و عالقه است که شعر حافظ را در تصحیح پرسش

  .تأویل شعر حافظ بپردازد که همانا تأویل ذهن ما نیز هست

اج شعر او راه یافت میگاهی محکم ن بر این اساس بدون دست یافتن به زیرساختی استوار و تکیه   توان به دریاي متالطم و مو .
هر اندازه که در یک . سونگري پرهیز کنیم کند که از یک گاه محکم و استوار در شناخت شعر حافظ، ایجاب می زیرساخت و تکیه

ب ورزي و  شویم و رهیافت چنین نگرشی، سونگري بیشتر گام برداریم از شناخت و کشف مرکز معناي شعر حافظ دور می تعص
آمیز و  اند و به دریافتی تعصب اند، ره به جایی نبرده وار از حافظ داشته بر این پایه، آنان که پنداري صرفاً صوفی. ناآگاهی است

ف نابردبار از شعر او راه یافته به رنگی  هایی از تاریخ رایج بوده و امروز نیز بار دیگر و زدگی ـ که در برهه اند و به نوعی بیماري تصو
   .اند ي فکري و فرهنگی ما سایه انداخته است ـ دچار شده دیگر بر حوزه

تی خواننده و تأویل کننده. هـ   ی و : تفسیر و تأویل متن در بافت موقعی از سویی، تأویل پلی است بین معناي متن و بافت موقعیتّ
پردازد با افق معنایی متن و بافت  أویل کننده به تأویل متن میشرایط کنونی تأویل کننده و بین افقِ آشناي امروز یعنی زمانی که ت
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تی که متن در این بافت شکل گرفته، پلی پدید می تی متفاوت با بافت  چرا که تأویل کننده. آورد موقعی ي شعر حافظ، در بافت موقعی
تی حافظ زندگی می رو فهم شعر حافظ  از این. بیش، متفاوت استهاي زیباشناختی و معناشناختی این دو، کم و  کند و تجربه موقعی

. هاي عرفانی حافظ است ها و پسند باشد مستلزم انتقال دریافت ي امروزي می که در افق تاریخی متفاوت با افق نگاه تأویل کننده
  .اي تفسیر و تأویل شود بنابراین باید معناي شعر حافظ در بافت موقعیتی و افق تاریخی تأویل کننده، به گونه

ها و پسندها به  ي دریافت است، اما ترجمه نه از یک زبان به زبان دیگر، بلکه ترجمه» ترجمه«ي  این تفسیر و تأویل، به مثابه  
هاي   ي حافظ در افق تاریخی خود به دریافت هاي عارفانه این گونه ترجمه، به معناي انتقال دریافت. ها و پسندهاي دیگر دریافت

تی جدید و معاصر استخواننده و تأویل کن بارزترین وجه مشترك بین این دو افق تاریخی که . نده در افق تاریخی و بافت موقعی
هاي پایدار و ماندگار  ها و دریافت کند تجربه فهم شعر حافظ و هر متنی که در افق تاریخی گذشته آفریده شده است ممکن می

ت مشترك مربوط آید و پاسخ  شود و در پرتو آن، شعر حافظ، خود به سخن درمی می انسانی است که به اصل و اساس انسانی
هایی که از شعر او  توانیم پاسخ یابیم و می هاي حافظ می هاي خود را در پاسخ به این ترتیب ما پرسش. دهد هاي مقدر ما را می پرسش

  .هاي خود مرتبط سازیم ایم با پرسش یافته

گیرد  حافظ، با زبان رمزي و تأویلی او که از باورهاي عارفانه و صوفیانه سرچشمه می ها و پسندهاي عرفانی در شعر دریافت   
اي  لحظه. شوند ي زبان پدیدار می یابند و در جامه ها و پسندهاي عرفانی از معنا به لفظ انتقال می در قلمرو زبان، تجربه. در پیوند است

ر از لحظه دیگران می ي خود به که در آن صوفی، احساس نیاز به انتقال تجربه ي خود،  ي دیگري است که در آن از تجربه کند، متأخّ
تواند بدون آن که زبانی براي خود به وجود آورد، به سطح آگاهی بیاید  ي عرفانی نمی اما پر واضح است که تجربه. یابد آگاهی می

هاي عرفانی ـ چرا که  ها و پسندهاي عرفانی و نه تجربه زمان با شکل گرفتن دریافت ي حافظ نیز هم زبان عارفانه). 17: 1373نویا، (
ها و پسندها به سوي آگاهی کشانده  ها در نزد حافظ جاي تردید وجود دارد و در فرایندي که این دریافت در وجود این تجربه

انی قرآن که ویژگی ذاتی آن، ي حافظ چون از زبانِ آسم هاي عارفانه و صوفیانه ها و پسند شیوه بیان دریافت. آید شود پدید می می
گرا و استعاري زبان  ي رمزي، تأویل گیرد، ساختار رمزي و تأویلی دارد و این جنبه گرایی است، سرچشمه می پذیري و تأویل تأویل

ی هاي صوفیانه پدید آورده که حافظ و هر شاعر عارف مسلک ي تجربه هایی را در حوزه عرفانی حافظ، به ضرورت، نمادها و ایهام
، توان انتقال »اشارت«ها صوفیانه دست یابد و تنها زبان  به این تجربه» عبارت«ها و اصطالحات زبان  چون او، قادر نیست به یاري واژه

  .ها را دارد ها و دریافت این تجربه

نتای - 1
  هاي تحقیق ج و یافته

ت در معناي متن، موجب واکنشِ درست و علمی خ -1  واننده در برابر متن و ایجاد ارتباط بین چندگانگی معنایی و عدم قطعی
شود، چرا که وجود این ارتباط و گفتگوي بین جهان متن و جهان خواننده، چندگانگی خواندن و در نتیجه  خواننده و متن می

به شمار زمانی که هر نوع خواندن را در حکم تأویل و هر تأویلی را نوعی خواندن «شود، به ویژه  چندگانگی معنایی را موجب می
  ).64: 1373ریکور، . نک(» آوریم
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تأویلِ متن، افزون بر آشنایی با بافت فرهنگی . گیرد صورت می» تأویل«فرایند واقعی فهم متن و داللت متن بر معنا، در پرتو  -2 
ي متن، در  تأویل کنندهدر پرتو این آگاهی و آشنایی، . و تاریخی آفرینش متن، به دریافت ذهنیت خاص آفریننده نیز نیازمند است

  .یابد هاي پنهانِ معنایی آن دست می اي به فهم متن و کشف الیه سطح گسترده

هاي  هاي تأویل کننده؛ پرسش از تاریخ و متن به کمک دریافت مبانی هرمنوتیکی تأویل و فهم متن یعنی پیش دانسته -3
ده و انتظار از متن؛ شناخت و کشف مرکز معناي متن و تأویل متن ي تأویل کنن ها و عالقه هاي امروزي؛ گرایش گذشتگان و تجربه

تی خواننده و تأویل کننده، زیربناي نقدوتحلیل متن ادبی است موقعی بدون بهره گیري از این اصول ومبانی هرمنوتیکی  . در بافت
   .ادبی دست یافتهاي تأویل پذیر  هاي ادبی، به ویژه متن توان به خوانش، دریافت، فهم وتاویل متن نمی

آوردن به  در شعر حافظ، تأویل، گامی ارزشمند در کشف چندگانگی معنایی و انسجام معنایی در شعر اوست و روي -4
هاي ارزشمند و درخور، در  یکی از گام. آید ي درست در فهم و دریافت شعر حافظ به شمار می نگارش شرح تأویلی تنها شیوه
پذیر را  هاي تأویل ي اوست؛ در تحلیل هرمنوتیکی شعر حافظ، باید غزل الغت زیباشناختی و رندانهتأویلِ شعر حافظ، آگاهی از ب

هاي  ها و استنباط تابند تمایزي قایل شویم؛ تأویل شعر حافظ، دریافت هایی که کمتر تأویل را برمی ها با غزل بشناسیم و بین این غزل
نی پنج گانه ي هرمنوتیکی تأویل و فهم متن، به تأویل دقیق و درست شعر مبا. دهد جدیدي از رویکرد هرمنوتیک به دست می
  .رساند شاعران تأویل پذیري مانند حافظ یاري می

  ها یادداشت

هاي گوناگون کامالً آشکار است، به  امروز هرمنوتیک به دانشی تبدیل شده است که نقش آن در درك و دریافت دانش -1  
این سخن، مبینِ دیدگاه ویلهلم . و آگاهی انسانی در پیوند است» فهم«م طبیعی، تجربی و محض، با ویژه علوم انسانی بیش از علو

با ) شناسی و علوم اجتماعی از جمله ادبیات، انسان(وي بین علوم انسانی . است. م 19ي  پردازان هرمنوتیک سده دیلتاي یکی از نظریه
کند که با فهم  هایی متمرکز می ه چون علوم طبیعی، توجه خود را به اطالعات و دادهاو براین باور بود ک. علوم طبیعی تمایز قایل شد

پیوند بین هرمنوتیک و فرایند فهم متن از . شود تبدیل می» توضیح و تبیین«و آگاهی انسانی چندان پیوندي ندارد، بنابراین تأویل به 
ي فهم و کشف معانی پنهان متن نیست، بلکه هرمنوتیک را  اي درباره این حیث درخور توجه است که هرمنوتیک صرفاً نظریه

اي آشکار بر تمایز بین  این نظریه به گونه. ي نظامی براي تحلیلِ علوم انسانی در برابر علوم تجربی نیز در نظر گرفت توان به مثابه می
. است» تبیین«ي علوم تجربی  و روشِ ویژه» نفهمید«ي علوم انسانی  روشِ ویژه. کند هاي علوم انسانی با علوم تجربی تکیه می روش
  :در علوم تجربی به این آثار نگاه کنید» تبیین«در علوم انسانی و » فهم«ي دو روش  درباره

  ).کتابنامه: ك. ر(به بعد  13: 1375ـ مجتهدشبستري، 

  ).کتابنامه: ك. ر( 152: 1378  ـ همتی، 
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: ك. ر(به بعد  277: 1382پورنامداریان، : ها نگاه کنید به ها و پاسخ به آن ه پرسشگون هایی از این ـ براي آشنا شدن با نمونه 2  
  ).کتابنامه

. ر(گرا، پیروان هرمنوتیک خاص و فلسفی به ویژه گادامر جایگاه بارزتري دارند  پردازانِ هرمنوتیک تاریخ در میان نظریه - 3
  ).141-128: 1371کوزترهوي، : ك
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  ویژگی زبان در اشعار منوچهر آتشی 
  

   1بشیر علوي
 2محمد کاظم کهدویی

 چکیده

تقریباً بعد از  .در روستاي دهرود دشتستان به دنیا آمد و یکی از شاعران پیرو سبک نیمایی بود) 1384-1312(منوچهر آتشی   
به جامعه ادبی ایران معرفی  خود را) 1339(» آهنگ دیگر«ي شعر گذاشت و با انتشار  پا به عرصه. ش 1332مرداد ماه  28کودتاي 

  .شعر آتشی در بردارنده مسائل اجتماعی زمان خود است. کرد
هاي امروزي و به  هایی در ادبیات معاصرگشت و با ایجاد واژه ي نیما بود، همچون باعث دگرگونی از آنجا که پیرو شیوه     

نمود،  هایی که پیش از آن کاربرد آن ممنوع می هاي محلی و بومی و استفاده از واژه هاي جدید و عبارت رگیري و ساختن فعلکا
هاي نو در زبان، در ادبیات  او با خلق گونه. هاي نو در شعر معاصر بود، شاخص ساخت ي گونه زبان شعر خود را که در بردارنده

هاي زبان شناسی، در شعر آتشی، به طور مستقل چندان توجهی  به اینکه تاکنون در خصوص ویژگیبا عنایت . معاصر تأثیرگذار شد
  .تر درآثار وي، به این موضوع پرداخته شود نشده، در این مقاله تالش خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق

  
  

  ادبیات معاصر، سبک نیمایی، شعر محلی، شعر نو آتشی، منوچهر :هاکلید واژه
  
  

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 1
 دانشیار دانشگاه یزد - 2
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  مقدمه
بوشهر در کنار مردم  در روستاي دهرود دشتستان به دنیا آمد و مدت زیادي از عمر خود را در) 1384-1312(منوچهر آتشی      

آشکار  شعر وي مشخص و ها و نمادهاي جنوب، خو گرفت که تأثیر آن در با درد و سختی. ي آنجا گذراند خونگرم و آفتاب دیده
جایگاه هنري خود را در عرصۀ ) 1339(» آهنگ دیگر«او با انتشار کتاب . بار به طالق انجامید دو بار ازدواج کرد که هر دو. است

  .شعر معاصر مشخص ساخت
ي تعلیمات نیما و دستورهاي شعري  ي نیمایی بود، شعر او در بر دارنده از آنجا که آتشی یکی از طرفداران نیما و شیوه    
فرم و ساختار، محتوا، صورخیال و : شد و این دگرگونی در تمامی محورهاي شعر یعنی نیما باعث دگرگونی کلی در شعر. نیماست

شعر . ي زبان، که بحث این پژوهش است، کامالً امروزي شد، لغاتی جدید به ادبیات عرضه گردید در حوزه. زبان صورت گرفت
ت و در این زمینه رهرو واقعی نیما شد و به طور کلی هاي بومی هراسی نداش او از آوردن واژه. ها نماند آتشی نیز خالی از دگرگونی

مکان زندگی آتشی تأثیر بسزایی در زبان شعر او دارد؛ به عبارت دیگر وي خواسته یا . بسامد لغات جنوب در شعر وي بسیار باالست
شود، هم  ها محسوب می آنبرد که با مکان زندگی وي که بی شک زبان بومی و محلی  هایی را به کار می ناخواسته لغات و عبارت

  . هاست اي مستقیم دارد و هم برگرفته از آن رابطه
شود، تقریباً رنگ و هواي شعر  هاي بومی و محلی در شعر، عالوه بر اینکه یک نوع نوآوري محسوب می به کار گیري واژه    

اند، در  انبوه کلماتی که تکراري و همیشگیبخشد، این بدین معنی است که شاعر به جاي به کار گیري  را نیز تازگی و طراوت می
ها، اگرچه غیر ادبی  دهد، و این واژه ي زبان رخ می کند که از نظر گاه ظاهري نیز تغییري در حوضه هایی را وارد می میان کالم، واژه

ها به حیات  ر کنار دیگر واژهگیرد و د ي ادبی به خود می به نظرمی آیند، اما وقتی با دیگر واژگان و الفاظ ادبی نوشته شود، جنبه
آتشی ازجمله شاعرانی است که به این مهم دست زد و عالوه بر به کارگیري زبان بومی و محلی در شعر . دهد ادبی خود ادامه می

  . هایی دلنشین از این منظر بسازد ها برد و توانست تصویرسازي خود، از تصویرهاي زبانی و بومی این اقلیم نیز بهره
از نظر او ) 9،1383دیدار درفلق،. (»آید به چشم روشنی خاك تشنه می/پس از هزار افاده/ج بگذار هاي بازیار که بارانکاله ک«

  )25ب، ص  1369آتشی، (شعر یعنی زبان زنده و هادي و تپنده 
  

 زبان- 1

ها و  وامل فرا زبانی مثل گویشکند، با ع پرداختن به زبان و حوزه واژگانی آن که در بعضی موارد تحول معنایی ایجاد می     
اي مستقیم براي درك بهتر و نقد فنی و هنري شعر دارد؛ یعنی ما تا زمانی که متوجه تغییر و تحوالت زبانی شعر نشده  ها، رابطه گونه

و یا معمولی بوده، ایم که واژگان و ترکیبات موجود در اثر ادبی تا چه حد ابتکاري و ن ایم، یا تا زمانی که ما به این امر نپرداخته
توان به این پرداخت که عوامل دینی چه تاثیري در تغییر زبان  مثالً می. توانیم سخنی قاطع و قانع کننده در این باره ابراز نماییم نمی

دارند دارند؟ یا رابطه مستقیم دین و زبان چگونه است؟ بنابراین دالیل غیر زبانی در تغییر دستور زبان از اولویت بیشتري برخور
  )38، 1378فردریک جی، (
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  واژگان: 1- 1
هایی  ها و قاعده افزایی ها که هنجار گریزي در زبان شعر، شاعران براي برجسته سازي کالم خود، ناگزیر به ترکیب سازي      

رکیباتی یا واژگانی که گیرند و با ت زنند تقریباً توالی طبیعی زبان را که بهره گرفتن از زبان معیار است در نظر نمی بوده دست می
البته باید اضافه . اند زده شدند دست به خلق ترکیبات نوین می اند و به طور کلی در محور زبان معیار، واقع نمی ي ادبی نداشته جنبه

ادقی، ص. (»اي از زبان معیار می شمارند با وجود این همه تفاوت میان زبان شعر و زبان معیار، اغلب زبان شعر را گونه«کرد که 
شود، این قدرت را داشته  معناي این سخن آن است که وقتی کالمی که عوامل آن فرا زبانی بوده و وارد زبان شعر می) 29، 1375

ریزند و از سر  شوند و می هایی از آن زرد می درست مثل درختی که برگ«زبان شعر قابل تغییر است، . که به زبان معیار تبدیل شود
  ) 92، 1380شفیعی کدکنی؛. (»رویند سبز و نو به تازگی، میهاي  هایش برگ شاخه

دهند؛ مثالً عاطفه و تخیل نیازشان به زبان است  ریزند و به وسیله شعر خود را نشان می تمامی عناصر شعر، خود را در زبان می      
البته ) همان جا. (گیرند و شکل می شوند تا خود را نشان دهند و در حقیقت زبان ظرفی است که عاطفه و تخیل در آن ریخته می

ي معاصر ایران که زبان  براي نمونه در جامعه«ناگفته نماند که این ابزار، یعنی زبان، در سطوح مختلف جایگاه مختلفی دارد؛ مثالً 
هاي  ها و لهجه المثل ها، ضرب ها، ترکیبات، کنایه ها و سطوح مختلف اجتماعی هر کدام با واژه رسمی مردم آن فارسی است، گروه

اي از دیگري  هر کدام به گونه... ي زبانیِ تحصیل کردگان، سیاست مداران، بازاریان، کارگران و حوزه. گویند خاص خود سخن می
ها با یافتن  در شعر، یافته«تواند مانند زبان شعر باشد، زیرا  اصوالً زبان علم نمی) 101، 1386حسن لی، . (»قابل تمیز و تشخیص است

شاعران و صاحب آثار باید با نگاهی نو وبا ترفندي زیبا به کلمات که به دور از حوزه » یابند تازه، توش وتوانی مضاعف می جانی
ادبی است معنایی و ظاهري ادیبانه دهند تا این کلمات بتوانند در محور همنشینی رابطه با لغات همردیف خود که کامال ادبی هستند 

این هنر شاعر است که از رهگذر معیارسازي ادبی کالم، رویکردي نو و زیبا به . گنجینه واژگانی زبان بمانندایجاد کنند و بتوانند در 
البته نباید آنقدر سست باشد که نتواند جنبه هنري به خود گیرد و کالم را به وسیله آن واژگان، که شاعر نگاهی نو به . واژه ببخشد

  :آن دارد، کم مایه نماید؛ مثالً
  )117، 1369قزوه، (» با بنز قهوه اي اش از جلوي پایم ویراژ داد/ روز یک کراواتی سرمایه داریک « 

هاي کراوات و ویراژ را که اصالً جنبه ادبی ندارد، در محور کلمات دیگر ادیبانه نماید؛ ولی همانطور  شاعر سعی کرده تا واژه   
حسن لی، (» آورد که شعر را تا حد یک گزارش ساده پایین می«کرده که مشخص است، این مهم صورت نگرفته و زبانی را ایجاد 

عموماً هنجار گریزي راهی است که خالق اثر . ي ادبی باال ببرد ها نتوانسته شعر مذکور را تا مرحله لذا هنجار گریزي) 111، 1384
صفوي، . (نماید ن، واژه نو و جدیدي خلق میسازد و به وسیله فرار از هنجارهاي زبا ادبی به وسیله آن، زبان خود را بر جسته می

که در زبانی ادبی وشعر یا ناهنجار به » نفسدود«ي  بینیم که وي از واژه مثالً اگر به این شعر اخوان ثالث توجه کنیم، می) 46، 1380
  .  کند تا واژه جدیدي ساخته شود کند یا به عبارتی، خلق می رود، استفاده می کار نمی

  )45، 1381اخوان، (» تاریک تاریک و سرد مه آلود کرده است/با ابرها و نفسدودهایش / هر را دیر گاهی است با آنکه شب ش«
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هایی را به  مکان زندگی شاعر، تأثیر بسزایی در زبان شعروي دارد؛ به عبارت دیگر شاعران خواسته یا ناخواسته لغات و عبارت 
ي مستقیم دارند و هم  شود، هم رابطه ها محسوب می ک زبان بومی و محلی آنها که بی ش کار برده اند که با مکان زندگی آن

هاي بومی و  هاي تاریخی و افسانه هاي فیاض فرهنگ مردم و ذخیره شاعر امروز تا از سرچشمه«هاست از نظر او برگرفته از آن
ها و نیازها و ایده آلهاي معیشتی شان به  کاربردهاي زبان خویش سیراب نگردد، بویژه تا از طریق یگانگی عملی با مردم و سنت

ت،  1369آتشی،(» درك و شناخت عمیق و صادقانه مردم خود، و خود، توفیق نیابد، کلید رمز شاعري را به دست نخواهد آورد
. ته باشندتوانند دامنه اي از لغات را ایجاد کنند، ولی هیچ توجهی یا نگاهی به واژگان بومی و محلی خود نداش شاعران نمی). 19

رسند و  اصوالً این لغات و عبارتها در ناخود آگاه ذهن شاعر دفن شده و هنگام تراوش لغات و واژگان به ضمیر خود آگاه شاعر می
ي شاعران معاصربراي ایجاد نوآوري و هنجار شکنی، از اصطالحات بومی و محلی بهره  تقریباً همه. گذارند بر شعر شاعر تاثیر می

. هر کدام نعمتی است) ها درختها، گیاهان و حیوان(ها، اسم چیزها  جستجو در کلمات دهاتی«داد که  د نیما سفارش میخو. اند گرفته
زور استعمال، این قواعد را به وجود آورده . خیال نکنید قواعد مسلم زبان در زبان رسمی پایتخت است. ها نترسید از استعمال آن

ها را در هم ریخت و مجموعه اي از زبان را ایجاد کرد  نیما محدودیت به کار گیري واژهبه هرحال ) 128، 1384حسن لی،(» است
ها را به راحتی در کنار فارسی معیار که به نوعی زبان ادبی جزء آن  زند و آن هاي بومی می که شاعر، مختارانه دست به ایجاد واژه

به ) 28، 1383جور کش، . (»شود آب برداشت ه که از هر جاي آن میکار خودرا به رودخانه اي تشبیه کرد«او . برد است به کار می
هایی روي آورد که  ي هنجار خارج شود و به گونه شود، نیاز به آن دارد که از دایره طور کلی قسمت اعظم زبان وقتی که نو می

لی و بومی وارد شعر وي شده است خود نیما به این امر اگاه است که گروهی از لغات مح. ها متبلورمی شود هنجار گریزي در آن
کند تا بتواند پا به پاي تغییرات و  ي غیر ادبی و نابسامانی دارند و وي از این امر، آگاهی کامل دارد؛ ولی وي تالش می که جنبه

پورنامداریان، (. تحوالت وزنی و قافیه اي و حتی مفهومی، در محور زبان نیز تغییراتی ایجاد نماید تا به خالقیت شعرش یاري برساند
1381 ،167(  

شود، تقریباً رنگ و هواي شعر را  هاي بومی و محلی در شعر، عالوه بر اینکه یک نوع نوآوري محسوب می به کار گیري واژه
اند در میان  بخشد، این بدین معنی است که شاعر به جاي به کار گیري انبوه کلماتی که تکراري و همیشگی نیز تازگی و طراوت می

ها غیر ادبی هستند ولی  دهد و این واژه کند که از نظر گاه ظاهري نیز، تغییري در حوزه زبان رخ می هایی را وارد می ، واژهکالم
ها به حیات  گیرد و در کنار دیگر واژه جنبه ادبی به خود می -اگر زیبا وادبی نوشته شود -همین که از ذهن شاعر بر زبان مسطور شد 

  :دده ادبی خود ادامه می
زندان بر او شده است / ها نهفته پري وار از چشمه/ که مانده گم» کک کی«/ کشد از بیشه خموش دیري است نعره می       
  )783، 1370نیما، (هیچ آشنا گذار ندارد / براو که او قرار نداد/ علفزار
  :یا

/ سوکواران در میان سوکواران/ ل نزدیکگریند روي ساح گرچه می/ در جوار کشت همسایه/ خشک آمد کشتگاه من            
  )760همان، . (رسد باران کی می: قاصد روزان ابري، داروگ

  :یا
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شفیعی (ها  بقربقوها، دم کشیدن/آن شامگاهاشان نغمه قوقوسرودن ها / حالشان بین/شورهاو/ آن وجدهاو          
  )1382،380کدکنی،

ي او براي رسیدن به چنین زبانی این است که در آغاز کار از زبان  توصیه .آتشی بسیار سعی دارد که زبان را آسان بیان کند
حس و برداشت خودتان را از محیط و مناسبات مردم از صافی عاطفه و خیال بگذرانید و شعري با فضا . ساده و مستقیم استفاده کنید
زبانی که در سرتاسر یک یا دو . ن مستقل استنهایت چنین امري، رسیدن به زبا) 5ب،  1377آتشی، . (و ساختار خوب عرضه کنید

ي این تفکر، وي تالش دارد که طبیعت و  ي شعرشناس را با خودش روشن کند، در ادامه کتاب، یکدست باشد و تکلیف خواننده
عر وي گرا و خود را نیز بومی دوست بنماید، ش محیط زندگی اش را در آثار خود وارد کند و شعر خود را در ردیف اشعار بومی

هایی که بومی و قومی اند قرار  شود که بسامدهاي طبیعی مانند کوه، درخت، خورشید و باران را در کنار کلمه وقتی هنرمندانه می
دهد، در یک محور همنشینی با لغات بومی و محلی شکل تازه  ي آتشی از کلماتی که بوي طبیعت می دهد و بدون شک استفاده می

جاي (، گزدان )اهرمی که سیل برده(، چهاب، اهرم اوبرون )ملوان(، جاشو )ي بز بچه(، کهره :لغاتی مانند .دهد اي به دفترهایش می
، سبخ زار، بزرو، گاورو، دکله، کرند، شوکی، جرگه، یورت، )شعبان علی(، شبانلی )کارگر گندم زار(، کولی، بازیار )روییدن گز

توان گفت  بر این اساس می. کند هنر بومی بودن را در شعر خود برجسته می در حقیقت وي با این فن،. ، ترت)نوعی نخل(کبکاك 
یکی از زیر بناهاي ساختاري شعر وي همین طبیعت و بومی گرایی جنوبی است که روح وي این پیوند را با عالم بیرون زده است، 

کند، بلکه دست به تصویر  بومی بسنده نمیتوان به این مهم دست یافت، آتشی تنها به ذکر لغات  در هرکجاي دفاتر شعري وي می
  . آفریند ها تصویرهاي جنوبی است و این شگفتی را به زیبایی می زند که زیر بناي آن هایی تقریباً ابداعی می ها و ترکیب سازي

ترکیبات  آفریند که خواننده هر چند با کند، نوعی التذاذ ادبی می خلق همین تصاویر ابداعی که وي در شعر خود ایجاد می
دهد تا ببیند که مثالً سرانجام عبدوي جط در پس تمامی تصویرهاي جنوبی  جنوبی آشنایی ندارد، ولی حریصانه مطلب را ادامه می

  .به کجا می انجامد
 هاي زیبایی آتشی بدون اینکه شعر خود را به تمامی به مرحله گویشی یا بومی برساند، گاه با ذکر یک کالم یا نگاه بومی جلوه

  . گیرد کند که از تاریخ و فرهنگ جنوب نشأت می را از نمادهایی ترسیم می
  »23، 1371آتشی،«پري دیدم، کتاب عقل بستم / تو را دیدم سخن بر لب شکستم        

تانی هاي شور انگیز فایز دشتس کند که اززبان معیار است، ولی تصویري از ترانه را ذکر می» پري«ي  شاعر هر چند که کلمه     
کند تا آنچه را بر ذهن خود گذرانده بر کاغذ  یاد می» پري«در شعر شاعر ترسیم گشته و بعد شاعر به اعتقاد نگارنده، به عمد از واژه 

م خود معرفی می. نیز نقش بنمایاند کند و همیشه بر او عشق  البته ما آن را در نظر داریم که آتشی به طور مرتب فایز را اول معلّ
  )54، 1384تمیمی،. (داند و شعرهاي او را آغازي براي خلق شعرهاي خود می ورزیده می

اند، عالوه  که تقریباً حمله اي است علیه زمین داران و مالکانی که به زور و ستم بر مردم حکمرانی کرده» ظهور«آتشی در شعر   
در کمند بی ) شتربان(ه در این داستان عبدوي جط کند، ک بر انبوه لغاتی که محلی اند، تصویرهاي محلی زیبا و جاودانه خلق می

  .نشیند شود که ده تیر نارفیقان بر سینه اش می افتد و سرانجام وي آن می هاي اربابان پشت کوه دشستستان می عدالتی و دسیسه
  )54، 1385آتشی، ( .هاي آن سوي گزدان خواهد آمد از تپه/ با سینه اش هنوز مدال عقیق زخم/ آید عبدوي جط دوباره می       
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البته بومی گرایی در شاعران جنوب، خاص است، به قولی هر شاعري از این خطه برخاسته و اشعاري را سروده، ناگزیر از این 
پروراند،  که عالوه بر شاعري، منتقد ادبی است و حال و هواي پست مدرنیسم را در نظر می» علی بابا چاهی«مثالً . نگاه نیز بوده است

  :دهد که می ادامه
از / از دریا/ دیدم که شیر محمد/ هاي کور خودم دیدم با چشم/ اون جا/ وي/ که ناگهان/ دلواپس هزار کس دیگر بودم      

  ) 76، 1384بابا چاهی، /... (با برق برنوش/ کنار نخلستون
وي . داند بر بزرگی روح آنان لی میخود آتشی بارها جوانان را تشویق کرده که به بومی گرایی روي آورند و این کار را دلی

ها نوعی احساس نیاز ونزدیک بودن به قلب مردم و  داند که یکی از آن ي روانی براي روي آوردن به شعر را دو چیز می انگیزه
و خود ) 3، 1377آتشی، الف،. (ها و دیگر اینکه پذیرش عام داشتن و در میان این پذیرش، حرف خود را زدن تسخیر قلب آن

  :کند اي با مردم دشتستان ایجاد می نچنین مهربانانه، رابطهای
که پر از زورق آزادي پریشانگرد است / مثل دریاي بزرگ بوشهر/ مثل دریایی تو اندوه انگیز وغرور آهنگ         

  )67،الف، 1383آتشی،(
دانست؛ زیرا که وي درد اقلیم را با لذت هاي وي به مردم خونگرمش  توان به نوعی دل مشغولی نگاه آتشی به لغات بومی را می  

  :ریزد کالم در شعر می
که پشت بازیارانش تواند قوتی / که الي چاشت بند بازیارانش توان پیچید/ دال دل دیگر آن نان تنور گرم وخوشبو نیست     
  )45همان،(بخشید 
طبیعت دست . و زبان آتشی تاثیر فراوان گذاشته است اقلیم گرم و مدیترانه اي بوشهر، بر شعر«برخی ازمنتقدان معتقدند که      

نخل، گز، دشت، دره، دریا، گزدان : نخورده جنوب و عناصري که قبالً در اشعار هیچ شاعري با این پیامد باال معرفی نشده اند مثل
اند  شعر او را قوي کرده و بسیاري دیگر در شعرآتشی، هم نقش اقلیمی) بچه شتر(، شتر، شتربان، کرمجی )جاي روییدن درخت گز(

ي ذهن  ي اولیه توان گفت که زیر بنا و زمینه بنابراین به طور کلی می) 2، 1389حمیدي، (» و هم به شعر او زیباي خاصی داده اند
پرداختن به اصطالحات وتصویرهایی که مخصوص جنوب ایران و بخصوص بوشهر . شعر آتشی، محیط جغرافیایی شعر وي است

البته نظیر این . است که به ذکر شواهد آن پرداخته خواهد شد» دیدار در فلق«، »آواز خاك«، »آهنگ دیگر«تاب است، در سه ک
آنچه در همه این «توان یافت، ولی بسامد آن در سه دفتر یادشده بیشتر است و بجاست که گفته شود  عناوین را در دفترهاي دیگر می

و ) 269، 1387حسین پور چافی، . (»صبغه وصورت اقلیمی و محلی اشعار آتشی استکند،  ها بیش از همه جلب توجه می مجموعه
دهد که نیما یوشیج در  توان یادآور شد که آتشی معموالً همان کاري را انجام می هنر وي در این زمینه تا حدي است که می

که (ر حال آتشی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به ه) همان جا. (دهد انعکاس کالم و عناصر محلی شمال کشور در شعر خود انجام می
شعر وي شعر اقلیمی . دهد جغرافیاي طبیعی و تاریخی جنوب کشور را در شعر خود انعکاس می) برخورد ناخودآگاه ذهن او است

ه از آتشی سعی دارد ک) 442، 1377لنگرودي، . (است که سرشار از ریگ و نور و نمک و دشتبانان و اسبها و قنات و رمه است
ي  کند خود را کم کم از دایره بپردازد؛ بدین ترتیب سعی می) 608، 1387زرقانی، (» غنایی -جغرافیاي شهري«جغرافیاي جنوبی به 

ي واژگانی نزدیک شود که اصوالً اقلیمی نیستند و این شاید به دلیل مهاجرت یک شاعر به  واژگان محلی فراتر ببرد و به محدوده
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مهاجرت شاعران از یک جغرافیاي شاعرانه به جغرافیاي دیگر از موضوعات مهم و قابل تحقیق در «، چونجغرافیاي دیگري باشد
که ساختار ذهنی او به دور از اقلیم بومی خود در حال شکل » گندم وگیالس«ازاین رو، آتشی از دفتر ) همان جا(» شعر معاصر است

کامالً از » حادثه در بامداد«آتشی در . زند می) همان جا(» ی شعرشهاي خیال تعویض مصالح اولیه صورت«گیري است، دست به 
برد هر چند که قبل از انتشار این دفتر، وي در دفتر  گیرد و از مصالح محیط شهري بهره می ایماژها و تصویرهاي جنوبی فاصله می

ي تصویر سازي  بتواند در محدوده هاي بومی، فاصله گیرد تا ي واژه هایی صورت داده تا از محدوده تالش» وصف گل سوري«
  )  609همان، . (گرفتار نشود و با فضاهاي جدید تصویرهاي جدید بسازد

با / یک سامسونیت تخیل مشکوك/ یک جفت کفش چرمی براق/ یک جفت موش فربه/ شود کشتی کنار اسکله آرام می        
     ) 92الف،  1384اتشی منوچهر ، . (آمیزد هاي خلوت بندر می کوچه
  :پردازیم تا دلیلی باشد بر ادعاهاي ما و دیگران حال به شواهد وقراین در دفترهاي شعر آتشی می   

  :آواز خاك
  12ص .... سردار باغبان -روزي که شیرخان/ آنجا چه پازنی -
  29مهر و خشم او با کهره و گوساله و میش ص  -
  36بومی کرد ص / ها را شن نمناك کپرهاي پوشالی بومی -
  42وسعت پشته را تالطم کرد ص / ناگهان جالب -
  51رمیده ص » کچه«از حس کید / تا قوچ تشنه را که ازآبشخور -
  53از سر بدر کند ص / هاي طالیی را رویاي چشمه/ خسته» بازیار«و -
  56از جاده معطر پشک و غبار، گله میش ص  -
  120ص هاي لیل  در کچه نیست منتظر قوچ/ عبدو» برنو«دیگر پلنگ  -
  124ص . این کرموجی اداي جمازه در میاورد - 

   132ص . بهاره من» خاصه«اي / اي خاك بکر -
  : و موارد دیگر در همین دفتر

ص / 107ص / 92ص / 51ص / 24ص / 7ص / 124ص / 141ص / 143ص / 122ص / 147ص / 159ص / 64ص / 14ص 
ص / 115ص / 92ص / 82ص / 72ص / 71ص / 55 ص/ 8ص / 171ص / 170ص / 168ص / 149ص / 130ص / 114ص / 110
  94ص 180ص/ 144ص/ 173ص/ 100ص/ 94ص/ 91ص / 57ص / 173

  دیدار در فلق
  14جویند ص او را دردعاي پیشاهنگی می -
  19کاله کج بگذار اي بازیار ص -
  29گله دنبال زنگ پازن پیشاهنگ ص -
  56آواز بال فاخته را می شنفت ص/ نه چوپانکه/ » کبکاب«ي شکفته » طاره«در / وقتی که روح محتشم خرما -
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   75که پیش بازیاران را تواند قوتی بخشد ص -
  :موارد دیگر در این دفتر

/ 95ص/ 94ص/ 88ص/ 74ص/ 64ص/ 62ص/ 60ص/ 59ص/ 39ص/ 21ص/ 18ص/ 11ص/ 92ص/ 104ص/ 129ص
  35ص/ 11ص/ 143ص/ 38ص/ 8ص/ 36ص/ 110ص/ 95ص/ 21ص/ 143ص/ 120ص/ 114ص

  :اتفاق اخر
   24قالب جان بچه بازیگوشی بود که تا پسینگاه دیروز ص -
  48رنبیده است روي بام ص/ وآسمان/ شاره گریختند -

  : وموارد دیگر در این دفتر
/ 13ص/ 10ص/ 90ص/ 126ص/ 136ص/ 131ص/ 104ص/ 59ص/ 36ص/ 34ص/ 17ص/ 9ص/ 21ص/ 62ص/38ص

  181ص/ 151ص/ 139ص/ 164ص/ 104ص/ 83ص/ 48ص/ 46ص/ 20ص/ 15ص/ 14ص
  :هاي شب ریشه

  75شاید دوباره دروغی ص/ هاي خرم بار آور از کرت/ هایی و در کتاب -
  77که تقالی دارد عاشق وار ص/ » سالو برگه«و به نقاري  -
  78ص» گتک«کندن نام غریب خود را بر تنه نخل  -
  133وبه بوي غایط پازن پیش رو حرکت کند ص -

  :وموارد دیگر در این دفتر
/ 14ص/ 182ص/ 89ص/ 88ص/ 80ص/ 79ص/ 75ص/ 72ص/ 67ص/ 66ص/ 53ص/ 52ص/ 51ص/ 26ص/ 11ص

/ 158ص/ 157ص/ 127ص/ 104ص/ 97ص/ 87ص/ 75ص/ 74ص/ 62ص/ 53ص/ 52ص/ 51ص/ 39ص/ 26ص/ 24ص
  105ص/ 104ص/ 14ص/ 7ص/ 182ص/ 178ص/ 137ص/ 79ص/ 14ص/ 181ص/ 7ص/ 14ص/ 73ص/ 178ص/ 164ص

  : حادثه در بامداد
  97نازك جاجیم باران بود ص در تارهاي -
  104برد ص که متاع ممنوع می/ چه بدانم کجا نشسته اي اکنون برتفر قایقی -
  134و پسینگاهان که فرود میایند به هواي اغل ص -

  :و مورارد دیگر در این دفتر
/ 84ص /83ص/ 82ص/ 71ص/ 39ص/ 17ص/ 14ص/ 12ص/ 10ص/ 138ص/ 111ص/ 99ص/ 93ص/ 14ص/ 7ص

  120ص/ 84ص/ 73ص/ 26ص/ 24ص/ 98ص/ 69ص/ 176ص/ 175ص /122ص/ 121ص /119ص/ 108ص/ 95ص/ 85ص
  :خلیج و خزر

  15ص. داریم» لخ لخ«امشب غذاي  -
  44ص. زد اتش به خیز کهره غزالی می/ یک گوشه یوز -
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  51ص. شوند هی می/ وقتی که کنار کپرها -
  56ص. دگسل می» ریگ» «خور«از / زیر شراع تاریکش/ بادبانی» بوم«یک  -
  115ص. کل صدا و صدایی اگر هست بی کل -

  :وموارد دیگر در این دفتر
/ 73ص/ 48ص/ 18ص/ 105ص/ 84ص/ 77ص/ 72ص/ 17ص/ 14ص/ 60ص/ 58ص/ 59ص/ 23ص/ 59ص/ 56ص

/ 65ص/ 58ص/ 52ص/ 25ص/ 19ص/ 15ص/ 6ص/ 56ص/ 132ص/ 123ص/ 108ص/ 109ص/ 82ص/ 77ص/ 74ص/ 72ص
/ 126ص/ 69ص/ 69ص/ 53ص/ 141ص/ 84ص/ 83ص/ 35ص/ 69ص/ 68ص/ 142ص/ 142ص/ 82ص/ 80ص/ 70ص
  145ص

  :هاي سورنا غزل غزل
  35دم چتري، پاپري ص/ طوقی، کاکلی/ بگو درخت انبوه مریم بامت

  35وبگرد پرصدا ص/ بغبغو در کامم
  188بوي زهم کوسه خالی شده می آزاردم ص

  :وموارد دیگر در این دفتر
/ 142ص/ 134ص/ 132ص/ 124ص/ 124ص/ 123ص/ 107ص/ 102ص/ 68ص/ 64ص/ 18ص/ 17ص/ 10ص/ 8ص

/ 58ص/ 23ص/ 8ص/ 8ص/ 177ص/ 174ص/ 161ص/ 148ص/ 144ص/ 143ص/ 143ص/ 143ص/ 142ص/ 142ص/ 142ص
/ 220ص/ 192ص/ 192ص/ 191ص/ 187ص/ 187ص/ 186ص/ 182ص/ 171ص/ 131ص/ 123ص/ 111ص/ 108ص/ 86ص
  187ص/ 185ص/ 29ص/ 29ص/ 110ص/ 29ص

  :گندم و گیالس
  27بر خاك افکنیشان ص/ هاي قربانی چون کَهره -
  134زنم کورموجی بود زیبایی زاییده است ص -
  139چه در غریو پر دود پاتیل روستایی ص -

  :و در موارد دیگر در این دفتر
/ 82ص/ 81ص/ 78ص/ 76ص/ 75ص/ 74ص/ 60ص/ 67ص/ 31ص/ 30ص/ 25ص/ 18ص/ 16ص/ 13ص/ 72ص/ 9ص

/ 41ص/ 40ص/ 147ص/ 38ص/ 28ص/ 27ص/ 26ص/ 12ص/ 111ص/ 72ص/ 11ص/ 19ص/ 149ص/ 144ص/ 140ص
  95ص/ 132ص/ 144ص/ 173ص/ 121ص/ 106ص/ 66ص/ 65ص/ 48ص

  :وصف گل سوري
  94برخیزران ساقش در غلتیده است ص/ کدام پازن چاالك -
  163بندهاي پایین تر صبه / رسانند وآب می/ پیمایند کرت رباعیش را می/ هاي آبی طوالنی تک بیت -

  :وموارد دیگر در این دفتر
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/ 159ص/ 152ص/ 144ص/ 142ص/ 121ص/ 108ص/ 75ص/ 64ص/ 38ص/ 29ص/ 28ص/ 27ص/ 26ص/ 18ص
/ 117ص/ 102ص/ 90ص/ 97ص/ 96ص/ 87ص/ 74ص/ 73ص/ 71ص/ 55ص/ 35ص/ 24ص/ 16ص/ 168ص/ 161ص
/ 64ص/ 13ص/ 124ص/ 85ص/ 69ص/ 32ص/ 23ص/ 13ص/ 174ص/ 161ص/ 157ص/ 152ص/ 140ص/ 139ص/ 125ص
/ 100ص/ 18ص/ 125ص/ 100ص/ 98ص/ 97ص/ 80ص/ 70ص/ 62ص/ 58ص/ 82ص/ 63ص/ 61ص/ 54ص/ 50ص
/ 61ص/113ص/ 99ص/ 82ص/ 62ص/45ص/ 143ص/ 121ص/ 77ص/ 36ص/142ص/ 141ص/ 81ص/ 23ص/ 154ص
/ 63ص/171ص/ 124ص/ 121ص/ 85ص/ 67ص/ 65ص/ 63ص/ 72ص/ 171ص/ 170ص/ 127ص/ 85ص/ 81ص/ 61ص
/ 97ص/ 46ص/ 48ص/ 36ص/ 171ص/ 121ص/ 57ص/ 142ص/ 141ص/ 65ص/ 63ص/ 124ص/121ص/ 85ص/ 65ص
  23ص/ 64ص/ 94ص/ 124ص/ 85ص/ 121ص/ 118ص/ 82ص/ 50ص

  :آهنگ دیگر
/ 69ص/ 56ص/ 46ص/ 43ص/ 43ص/ 34ص/ 13ص/ 12ص/ 11ص/ 148ص/ 138ص/ 125ص/ 122ص/ 85ص/ 12ص

/ 46ص/ 40ص/ 38ص/31ص/ 30ص/ 27ص/ 153ص/ 152ص/ 140ص/ 133ص/ 112ص/108ص/ 103ص/ 97ص/ 75ص
/ 104ص/ 101ص/ 94ص/ 89ص/ 87ص/ 86ص/56ص/ 24ص/ 133ص/ 56ص/ 59ص/ 149ص/ 73ص/ 73ص/ 55ص
/ 105ص/ 89ص/ 89ص/ 67ص/ 33ص/ 29ص/ 27ص/ 151ص/ 145ص/ 137ص/ 122ص/ 121ص/ 110ص/ 108ص/ 107ص
/ 83ص/ 72ص/ 64ص/ 62ص/ 61ص/ 55ص /43ص/ 38ص/ 33ص/ 20ص/ 15ص/ 13ص/ 12ص/ 112ص/ 111ص/ 109ص
  135ص/ 73ص/ 131ص/ 122ص/ 113ص/ 107ص/ 96ص

  :زیباتر ازشکل جدید جهان
/ 85ص/ 84ص/ 83ص/ 82ص/ 71ص/ 39ص/17ص/ 14ص/ 12ص/ 10ص/ 138ص/ 111ص/ 99ص/ 93ص/ 14ص/ 7ص

 120ص/ 84ص/ 73ص/ 26ص/ 24ص/ 98ص/ 69ص/ 176ص/ 175ص/ 122ص/121ص/ 119ص/ 108ص/ 95ص

  

 تغییر فعل: 1- 2

هاي جدید که خاص شعر نیمایی است،  بلکه با آفرینش فعل. ها باقی نماند ي اسم تغییر زبان شعر معاصر فقط در حوزه 
  :برد را به کار می» پرسه زدن«هایی ایجاد کردند؛ مثالً شاملو که دست توانایی در ساخت واژه دارد، فعل نوآوري

  )14،1385شاملو،. (زنند ه میبر نسیم عبوس و مبهم شبانگاه پرس
هاي جدیدي زده و آن هم به  آتشی نیز در این زمینه بی بهره نبوده و همراه با هم قطاران شعري خود دست به آفرینش فعل

و اصوالً . ها بدهد و این بدین معناست که وي توانسته بر گنجینه زبان فارسی بیفزاید ي ساده که توانسته شکلی هنري به آن شیوه
حسن . (زند هاي جدید می هاي کهن وکالسیک مملو شود، خود دست به ساخت فعل و واژه عر وقتی نتواند از به کارگیري فعلشا
  )89، 1384لی،

  )91،1383آتشی،. (هاي سحرگاه گل کنم با یاد خواب/هاي فلزي پنجره ازپیش میله 
  )41،1384آتشی، الف،. (هاي تافته مزیده اند گونه/با دهان مست وبی لگام تو
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  )169همان،. (پوستم را می لهاند/هایش که دنده/هرچند یابوي الغر هودنی لخت
  )35،1384آتشی، ب،. (اند از سردابی که مرا بهارخواب کرده/هاي تیز دندان را وتارانده موش

  )43،1383آتشی، الف،(به نیاز قساوتم هی زد 
  )54همان،. (وبهت ناشناختگی راتارانده ام

  )43همان،. (دلم آشفته گشت و خون انگیخت/سینه با قنداقي  دست بر ماشه
  

  جابجایی اجزاي جمله:1- 3
) 154،1384حسن لی، (» جابجا کردن اجزاي جمله«ي لغات برنمی گردد، بلکه شاعرمی تواند با هنجارشکنی فقط به حوزه     

به صورت اضافی «ت است، البته این جابجایی ها جابجایی موصوف وصف اي نو در مسیر شعر فارسی بوجودآورد و ازجمله آن گونه
  :مثالً اخوان چنین سروده است.گیرد که درگذشته رایج بوده است، صورت می) همان جا(» و نه به صورت ساکن

  )155،1381اخوان ثالث،. (وز کم و بیش زالل آب و آیینه/گفت و گو از پاك و ناپاك است
  :شتهآتشی نیز خود را زیور کالم، بی پیرایه نگذا

  )10،1383آهنگ دیگر ج،. (رم داده پرشکوه گوزنان
  )12همان، . (تارانده پرغرور پلنگان

  )145همان،. (پشت پرچین گل افشان غروب
  :اي براي موصوف استهاي جمله شگرد دیگر منوچهر آتشی در پروراندن زبان به یک معیار جدید ونو، آوردن صفت     

  )16همان،. (حمله ورگردیم/نهاي تازه برون جسته مرجا به جزیره
  )120،1383آتشی، الف،. (جدول شیر به گوشه روان جو/ماده آهویان گردش به چرا

  )15همان،.. (آن دختران پیکرشان ماده آهوان/هاي گرم هاي میوه اشان قلب آن تیغ
  :گوید جایی که سهراب می, رود اي جدید در ادبیات معاصر به شمار می یا انحراف صفت از موصوف به مضاف که خود گونه  

  )287،1379سپهري،(آشنا هستم با، سرنوشت ترآب، عادت سبز درخت 
  :را صفت سرنوشت نموده وسبز را صفت عادت ساخته و این یک هنجارشکنی است که درآتشی نیز وجود دارد) تر(    

  )10،1383آتشی، الف،(در دام سبز جلگه به بازي گرفته است /که اضطراب حادثه را
  )18همان،. (آید هاي سوخته می ي هراسناکی از بوتهبو

  )32،1384آتشی، ب،. (برتختخواب ومیز وصبحانه/ آوازسرخش / خواند وهرپرنده که می
  

  قیدها وضمیرها. 1- 4
  :اش در شعر شاعرانی چون سهراب وجود دارداستفاده از قیدها و ضمیرها در حالت اضافی یا اسمی که نمونه    

  )403،1379سپهري،(حرف بزن، خواهر تکامل /ها سیاه شهدر وسط این همی
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هایش از این گونه بی بهره نبوده وترسیمی زیبا ازقیدها، بویژه قیود زمانی، در حالت اضافی  آتشی نیز در جاي جاي مجموعه   
  :آفریند یب زیبایی را میدهد وترک درحالت اضافی قرار می» بیوه«را که قید زمانی است براي » پیرار«در جایی. ایجاد کرده است

  )31،1383آتشی،. (بندد داستانها منطقه می/بیوه ي پیرار/سوگوارپار/برزمین هرز ناهموار   
  :سراید، ولی مانلی آنقدرنماند که شعر را بفهمد می» مانلی«یا شعري که براي تولد فرزندش

  )100همان،(اي ماهی تپنده تاراب خون هنوز /تونیز خواهی آمد
  :معرفی کند» کویر«را به زیبایی » هیچ«به عنوان صفت تا» هیچ«دنبه کار بر

  )11،1384آتشی، الف،. (ستاید ازپرواز که بال می/رها شد مرغ پندارش کویر هیچ را درجستجوي تک درختی خشک
  )همان جا. (که پرواز کویر هیچ دیگر را کند آغاز

  )135ن،هما(» هیچ«نخستین ذره ام که طغیان کرد از ضمیر بی ژرفاي
. در دیروز/ در فردا و کجامی روند پاهاي فردا/ هاي پرشیب هاي دیروز، این قلب این چهره/ کنند این جا چه می

  )79،1380آتشی(
  .سازد ها می گذارد و معناي وسیعی از واژه ي معنا تأثیر می ها بر گستره تمام این انحرافها و هنجارگریزي ها و قاعده افزایی  
  

  » ي«حذف 1- 5
ها  بعد از واژه) 161،1386حسن لی،(» )ي(ازدستکاري هاي دیگر نیما در هنجار کالم، حذف حروف، بویژه حذف «می توان   

به هم بریزد وگستره معنا زیباتر شود و تا ستیزي با کهنگی و پدرساالري قواعد کهن ) همان جا(» نظم معمول اجزاي جمله«نام برد تا 
زبان شعر خویش را تحرك و تنوع و تازگی بخشیدند و «به کار ببخشد و  -عران معاصر دیگراین را آتشی وشا -وکالسیک باشد

چنان که خود نیما در جایی که خود را کسی نمی شمارد آن) 1387،215حسین پورچافی،(» تر کردندي واژگانی آن را غنی گنجینه
  :از این هنجارگریزي بهره برده است

  جایی که) 358،1370نیما،(من که باشم که کسم نام برد  /گذرد جا که نام از چه کسانی می
  :حذف کرده» گوش«، »حصار«، »پلنگ«، »غبار«را در » ي«اینچنین » آهنگ دیگر«وآتشی در 

آنجا حصار نیست غمی بسته راه خواب، / آنجا پلنگ نیست زنی خفته در سرشک/ آنجا غبار نیست گلی رسته در سراب
  )15،1383آتشی،ج،(

  )23همان،. (بردم خروش خویش به هرشهر/ ود خویش به هرگوشخواندم سر
  

  هاي تازه ترکیب:1- 6
شاید بتوان آن را خاص شاملو واخوان دانست که گامی به سوي تحول ونوآوري در شعر معاصر فارسی است، تا دشتی از    
ها داد تا  ها، معناي وسیعی هم به واژه تازگی آن هایی ساخته شده که عالوه بر بکر وي زبان فارسی وارد شود وترکیب ها به پهنه واژه
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ها به صورت اضافی و غیراضافی  این ترکیب«آتشی نیز ازاین خصیصه خالی نبوده و . استوارتر در گستره زبان فارسی گام بردارند
  )17،1386حسن لی،(» .ساخته و پرداخته شدند

  )8،1383آتشی،ج،. (نفرینی شعر خداوندان گفتار
  )8همان،. (طعنه خورشیدهاي شرم می سوزدش به

  :رود که البته به صورت غیراضافی ایجاد شده است وتشبیه قصه به دودي که باال می
  )13همان،. (ها که سروده ام آن دود قصه
  :که کامالً جنوبی ومحاوره اي است و زیبا وارد دایره واژگان معاصرنموده» چاشتبند«و» گاورو«و» بزرو«یا ترکیبات 

  )46،1383آتشی،ب،. (لغزیدم/ اي بزروهازجاده
  )60همان،. (گذشت از باده می/ گلناك» گاورو« از

  ) 13،1383آتشی،ج،. (از چاشتبند دیگر
  

  :هاي کهن واژه:1- 7
ها حفظ شود ویا به جامعه معرفی شود که درحقیقت یک برگشت لغوي  هاي کهن به طریقی که وجود آن استفاده از واژه

هاي نو باعث جذابیت و پویایی  ود زبان است و این هنجارگریزي زمانی ارزشمند است که در کنار واژهشود که به س محسوب می
شود و نیزساخت  هایی که در دسترس عامه نیست، سبب تشخص زبان می در حقیقت رواج واژه) 173،1386حسن لی،. (کالم شود

شفیعی کد . (ود ازعوامل تشخص زبان استنحوي کهنه ي زبان اگر جانشین ساخت نحوي معمولی وروزمره شود، خ
  )1381،24کنی،

کند که شعر خود را از این ویژگی  آتشی، که خود در بطن شاعران نوگرا قرار دارد و به مصاف سنت پردازان رفته، تالش می   
این . د و احیا نمایدهاي اصیل وکهن زبان را با بکارگیري در کنار ساخت هاي جدید، تکامل معنایی بخش خالی نگذارد، تا واژه

  :ها در حرف و اسم و فعل مشهود است باستان گرایی واژه
  )12، 1383آتشی،الف، (» با«به معناي » به« ←دهند  مهتاب را به زمزمه پاسخ نمی

  )                                                 11همان، (» به«به معناي » با« ←: با سینه اش هنوز مدال عقیق زخم
  )78، 1384آتشی، ب،. (بخشد شومینه خدیوي را گرما می

  )90همان، . (برآخرین چکاد پاگردي است
  .نیامد سوشیانتی/ بیاووشان در آتش سوختند، امشاسپندان در اسطوره پوسیدند

  )89، 1383آتشی،ب، . (آن عاشقان مبرص
  :هاي امروزي گسترش داده واژهاز به کار بردن فعل قدیمی نیز پرهیز نکرده وآنها رادریک همنشینی با 

  )64، 1384آتشی،الف، . (چه افتادستمان در این زمان بر این زمین گیج
  )87، 1384آتشی، ب، (زید  در غاري مهجور می/ آخرین یاغی هزاره بد نام 
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  هاي نو  عبارت:1- 8
او چه درشعر نو خود و چه در . ان استبرد که ساده و رو ي ادیبانه به کار می آتشی درسبک شاعري خود، کالم را به گونه    

هاي معنوي و لفظی است و آنچه کالم  کند که خیلی شیوا و رسا و بري از آرایه هایی را خلق می شعر نیمه سنتی اش با کالم، صحنه
عران آفریند و این خاص شا کند، برتري خیال ولطف کلمات است که در یک محور همنشینی، تصویري زیبا را می اورا زیبا می

اي باشد که شعر را  کنند، البته باید این قاعده و شیوه، به گونه هاي معنوي، کالم را واال می معاصر است که بدون پردازش به زیبایی
اگر «این تخیل باید واال و عاطفی باشد؛ زیرا. سست نکند و به جاي آنکه آنرا به اوج رساند، باعث پستی و فرو مایگی آن نگردد

فایده اي است؛ مثل شعر اغلب گویندگان سبک هندي و شعر بسیاري از بار عاطفی با خود همراه کند، چیزي هرز و بیتخیل نتواند 
هاي  شود که شاعر سخن خود را با بیانی رسا و به دور از آرایه خیال باعث می) 91، 1380شفیعی کدکنی، . (»شعراي نو پرداز معاصر

  )90همان، . (لفظی و معنوي بیان نماید
. زین بعد بر رواق باد نگارد/ها را باید که یادگاري/که عاشق/اینست / هیزم شکن سواد ندارد / در والیت دنیا ! افسوس     

  )68،1383آتشی،ب،(
مانند گل که رفته باشد از / رفته است:/ گویم کنار شیشه رو به خیابان می/با حسرت/بی آنکه رفته باشی -وقتی که نیستی       

  )119،1384تشی،ب،آ. (خانه
  )123،1384آتشی،الف،(رؤیاهاي شیرین دیده اي / بینی که شب/که نخواهد دید کسی/ صبح که لبخند بزنی 
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 )1شکل(هاي بومی و محلی در اشعار آتشی  نموداربسامد واژه

  
  نتیجه گیري

ها از  آوري، بویژه در زبان، خالقیتهاي نو منوچهر آتشی در دگرگونی شعر معاصر تأثیر بسزایی داشته است، در تمامی گونه 
ر شد از واژه در گونه. خود نشان داد و به سیر رو به رشد و دگرگونی شعر معاصر سرعت بخشید هاي بومی و  ي زبان، شعر وي، پ

... ومی لهاند،گل کنم و خون انگیختن : هایی همچون که تا آن زمان کاربرد نداشت، و فعل... محلی، همچون، شرجی، جط، دکل و
در خصوص تغییر سرنوشت واژه و . دهد آتشی حیات دوباره اي به واژگان و مفاهیم زبـان می. ي زبان فارسی کرد را وارد عرصه

آتشی بین زبان شعر . هاي زبان است و نه برعکس ي تغییر واژه و دیگر بخش زبان، آنچه باید گفته شود این است که تغییر زبان نتیجه
ه، راب داند که به شعر  اي قائل است، وي رسیدن به زبان مستقل در شعر را وسیله اي براي خدمت به شعر می طهو زبان روزمرّ

به چگونگی «تواند در یک بستر از پیش تعیین شده حرکت کند،  از نظر آتشی شعر در همان حال که نمی. بخشد موجودیت می
ها برمی آید، این  آنچه از این گفته) 64ب،  1382آتشی، . (»داردکارکرد زبان در تالقی روح و جسم و بازتاب این تالقی بستگی 

ي  شود، مگر این که شاعر فقط در لحظه است که آتشی، به دنبال تجلی روح شاعر در شعر، از طریق زبان است و این حاصل نمی
پیش نیازي است که براي رسیدن  سرایش شعر، شاعر نباشد؛ بلکه در تمام طول زندگی شاعر باشد و روي زبان کار کند، آیا زبان،
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اي است که مثل مادري با هستی بخشیدن به فرزند خود باید بمیرد؟ براي رسیدن به زبان باید از به شعر باید آن را گذراند؟ یا عرصه
نباشد به چه  ظاهراً زبان مستقل حرف بیشتري باید براي گفتن داشته باشد و اگر این چنین. سادگی شروع کرد و به زبان مستقل رسید

خورد؟ زبان مستقل باید کم کم صیقل بخورد و شعر نیز در خود به زبان ارجاع دهد و از این طریق خدمات رسانی دو طرفه  درد می
هاي خیال انگیز و محرك عاطفه  آتشی براي توصیف شعر از واژه. صورت گیرد، نه این که یکی را به پاي دیگري قربانی کنیم

ر محصول زبان آرام است و این زبان با تصویرها ایجاد می شودو این زبان البته با کشف و جستجو به دست شع. کند استفاده می
  )25، 1369آتشی، الف،. (آید می

  
  

 

  منابع 
  .مروارید: ي اشعار، تهران ، گزینه)1369(آتشی، منوچهر،ج    

  .، وصف گل سوري، تهران، مروارید)1370(، _____
  .قطره: گیالس، تهران، گندم و)1371(، _____
 .نگاه: ، اتفاق آخر، تهران)1379(، _____

 .نگاه: ، حادثه دربامداد، تهران)1380(، _____

  .نگاه: ، خلیج وخذر، تهران)1381(، ____
  .نگاه: ، آواز خاك، تهران)1383(، الف ____
 .نگاه: ، دیداردر فلق، تهران)1383(، ب ____

  .نگاه: ن، آهنگ دیگر، تهرا)1383(، ج  ____
 .نگاه: هاي شب، تهران ، ریشه ریشه)1384(،الف _____

  .نگاه: هاي سورنا، تهران ، غزل غزل)1384(، ب _____
  .زمستان: ، سه دفتر، تهران)1381(اخوان ثالث، مهدي 

 .عصرجدید: ، آواي مردان دریا، تهران)1368(بابا چاهی، علی 

  .سروش: چاپ دوم، تهران ، خانه ام ابري است،)1381(پور نامداریان، تقی 
  .ثالث: ، پلنگ درةدیز اشکن، زندگی وشعر منوچهر آتشی، تهران)1378(تمیمی، فرخ، 

  .ثالث: ، چشم انداز شعر معاصر، تهران)1378(زرفانی، سید مهدي 
  .ققنوس: ، بوطیقاي شعر نو، تهران)1383(جور کش، شاپور 

  . امیر کبیر: فارسی، چاپ دوم، تهران ، جریانهاي شعري معاصر)1387(حسین پور چافی، علی، 
  .نیلوفر: ، واژه نامه ادبی، تهران)1375(حسینی، صالح 
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  .ثالث: هاي نو در شعر معاصر، تهران ، گونه)1386(حسن لی، کاووس 
  .طهوري: ، هشت کتاب، تهران)1379(سپهري، سهراب 

  .نگاه: ، مجموعه آثار، تهران)1385(شاملو، احمد 
  .نیلوفر: ، ادوارشعرفارسی، تهران)1381(رضا شفیعی کدکنی، محمد

  .علمی: ي دوم آهوي کوهی، چاپ سوم، تهران ، هزاره)1380(، __________
  .مرکز نشر دانشگاهی: ، زبان معیار، درباره زبان فارسی زیر نظر نصراهللا پور جوادي، تهران)1375(صادقی، علی اشرف 

  .ي هنري حوزه: ، جلد اول، چاپ دوم، تهران، از زبان شناسی به ادبیات)1380(صفوي، کورش 
  .مروارید: ، دیوان اشعار، تهران)1378(فرخزاد، فروغ 

  .نشر نی: هاي سیاسی زبان شناسی، تهران ، جنبه)1378(ي اسماعیل فقیه  فردریک جی، نیوماند، ترجمه
  .همراه: ، از نخلستان تا خیابان، چاپ سوم، تهران)1369(قزوه، علیرضا 

  .مرکز: ، تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران)1377(شمس لنگرودي، 
  .، مجموعه شعر، به کوشش سیروس طاهباز، تهران، نگاه)1370(نیما، یوشیج 

  .ثالث: هاي نواوري در شعر معاصر، حسن لی، کاووس، تهران ، برگرفته از گونه)1386(» درباره شعر شاعري«نیما 
  

  : مقاالت
  .    31ي  شت برگان نارنج، در دنیاي سخن، شماره، شاعري پ)الف 1369(آتشی، منوچهر 

  .36ي  ، تبیینی بر شعرهاي چالنگی، درکارنامه، شماره)1382(، ___       
 .7و  6ي  ، راه نجات شاعرمقلد مرگ است، در آرمان، شماره)ب 1369(، ____

 

  :ها روزنامه
 .15ي  رههاي ادبی، در نسیم جنوب، شما ، پاسخ به نامه)1377(آتشی، منوچهر 

 .9ي  ي نسیم جنوب بوشهر، پیش شماره ،شعر محلی یا شعر به گویش محلی، هفته نامه)1377( ___

.ي سالگردآتشی ، ویژه نامه12ي نسیم جنوب، شماره ، آتشی محبوب وماندگار، مندرج در هفته نامه)1389(حمیدي، سید جعفر 
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311  

  هنامتأویلی در باب اول مرزبان يههاي دوگان قابلت
  

  1اکبرينسرین علی

  2سعید امامی

 3خدیجه محمدي

  چکیده

ي آن را باید در  به اوج شکوفایی رسید و ریشه 1960ي  هاي تحلیل متن است که در دهه ساختار گرایی ادبی، یکی از روش
رایی کلود لوي گرا به ویژه ساختارگ توان اساس تفکر ساخت را می "هاي دوگانه تقابل". ساختارگراي سوسور جست زبان شناسی

هاي  در این مقاله سعی شده است باب اول کتاب مرزبان نامه که از متون کالسیک ادب فارسی است، بنا بر تقابل. استروس دانست
ي حکایت در حکایت نگارش یافته، آنچه بیشتر  در متن این کتاب که به شیوه .گرا بررسی شود ي ساخت دوگانۀ موجود در نظریه

ي نیرویی خاص  کند، تقابل دو شخصیت اصلی در این باب است که هر یک نماینده مخاطب را به خود جلب میمشهود است و نظر 
هر یک از این دو . ي نیروي شر و منفی و اهریمنی است ي نیروي خیر و مثبت و اهورایی و دستور، نماینده باشند؛ مرزبان نماینده می

مرزبان خواهان . گیرد تقابل با مفاهیم مورد اعتقاد شخصیت مقابل قرار میي خود مفاهیمی را دارند که در  شخصیت در جبهه
است که در تقابل با مفاهیمی همچون جور، نادانی و اسراف ... ها و مفاهیمی همچون عدل، خرد ورزي، مصرف صحیح از نعمت

 . شود ها می گیرد که دستور باعث تشدید آن قرار می

  .خیر و شر، ساختار گرایی، مرزبان نامههاي دوگانه،  تقابل :هاکلید واژه

  مقدمه - 1
                                                        

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان - 1

 وي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستاندانشج - 2

  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان 3
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اي که در یک  ها است؛ به گونه هاي مهم متون کالسیک، دو قطبی بودن و تقابلی بودن اشخاص و مفاهیم در آن یکی از ویژگی
دام از این وجود دارد و به تبع این، هر ک) ضد قهرمان(و در طرف مقابل یک نیروي شر ) قهرمان(طرف متن یک نیروي خیر یا 

ي خاص  ها هوادار یک ایده هر کدام از این جبهه. ي مقابل هم قرار دارند اشخاص و نیروها داراي یاریگرانی هستند که در نقطه
کنند و در جهت پیشبرد اهداف خود که هماهنگ با آن  اي حمایت می هاي ویژه هستند و مبتنی بر همان ایده از مفاهیم و ارزش

  .نمایند تالش میهاي ویژه است  ارزش

مرزبان نامه نیز که یک متن کالسیک است، از این ویژگی خاص بی بهره نیست و آنچه را که در فوق ذکر شد با اندکی تأمل 
هاي دوگانه ویژگی اصلی و از اصول انکار ناپذیر این متن است؛ به طوري که این  تقابل. توان در این متن به خوبی مشاهده کرد می

ي باالي ترازو  هاي دوگانه، یکی از دو طرف در کفه انه در متن از برجستگی به خصوصی برخوردارند؛ در این تقابلهاي دوگ تقابل
در این متن ما با دو نیروي متضاد و متخاصم . شود ي پایین قرار دارد؛ و خواننده از همان ابتدا متوجه این امر می و دیگري در کفه

این دو نیرو از همان ابتداي باب اول ). دستور(است و دیگري همه شر و بدي ) مرزبان(و خیر کنیم، که یکی همه خوبی  برخورد می
ها نیز خود  کنند و این جبهه گیري تا پایان این باب ادامه دارد به صورتی که هر یک از این جبهه ي خود را مشخص می جبهه

  .گیرد قرار میي مقابل  هاي جبهه مفاهیمی دارند که در تقابل با مفاهیم و ارزش

  

 ي تحقیق پیشینه - 2

؛ یحیی طالبیان، محمد رضا )1389( "ي ژاك دریدا هاي دوگانه در اندیشه رد بر فراز تقابل"ي  مهدي خبازي کناري در مقاله  
ی ؛ محمد امیر عبیدي نیا و عل)1388("هاي دوگانه در شعر احمد رضا احمدي تقابل "ي صرفی و عنایت اهللا شریف پور در مقاله

سبک شناسی "ي  ؛ سید احمد پارسا در مقاله)1388("ي سنایی هاي دوگانه در ساختار حدیقه بررسی تقابل "ي دالئی میالن در مقاله
؛ روح اهللا حسینی و اسد اهللا )1388("نشانه شناسی دریدا در غزلیات موالنا "ي ؛ فرهاد کاکه رش در مقاله)1385("هجویات خاقانی

؛ و قدرت )1385("ي تقابل لوي استروس بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه "ي محمد زاده در مقاله
؛ به بررسی و نقد آثار یاد شده بر اساس )1382("هاي عطار روایت -نقد و تحلیل ساختارگرایانه غزل "ي اهللا طاهري در مقاله

ه با این رویکرد، آثار منثور کالسیک و از جمله کتاب مرزبان نامه مورد نقد و لذا با توجه به اینک.اند هاي دوگانه پرداخته تقابل
  .بررسی قرار نگرفته است، در این پژوهش کوشش شده با این نگاه جدید و ساختارگرایانه این اثر مورد بررسی قرار گیرد

  هاي دوگانه  تقابل - 3

هایی که در زبان شناسی  یکی از تقابل. ی نوین از مباحث اصلی بودهاي دوگانه از همان ابتداي به وجود آمدن زبان شناس تقابل
از طرف دیگر در . است) مفهوم ذهنی(و مدلول ) تصویر صوتی(جدید که سوسور بنیان گذار آن است مطرح شد، تقابل بین دال 

ی این تقابل بین گردد و همچنین در محور جانشین یک جمله ارزش هر عنصر در تقابل با عنصر دیگر است که مشخص می
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دو ... نامیم ما ترکیب مفهوم و تصویر صوتی را نشانه می ". کند هاست که ارزش هر یک را در برابر دیگري مشخص می واژه
 "کند ها را یا از هم یا از کلی که جزوش هستند جدا می ي تقابلند، تقابلی که آن اصطالح اخیر این مزیت را دارند که نشان دهنده

شود که محدود شود و از هر چیزي که بر روي زنجیر  عنصر زبان شناختی تنها زمانی کامالً مشخص می). 104-105 :1378سوسور،(
ها در ساز و کار زبان در تقابل با یکدیگر قرار  این عناصر محدود یا واحد. کند رها شود آوایی آن را احاطه می

هاي دوگانه  شناسی جدید و به تبع آن ساختارگرایی بحث از تقابلبنا بر این، بحث اصلی زبان ). 146: 1378سوسور،(گیرند می
باید هر عنصر را در نسبت درونی که با عناصر دیگر و کل ساختار دارد  "به نظر لوي استروس . است

  ).1372:184احمدي،("شناخت

گردد، سیستماتیک ترین و تعمیم  ي ترکیب باشد به جاي اینکه مانع آن تواند به وجود آورنده می به نظر وي اینکه چگونه تضاد
  ).187-189: 1386استروس،(شود و آن تضاد در اصل یانگ و یین است ترین اطالق آن احتماالٌ در چین یافت مییافته

وار ي بررسی نمونه ي نوعی شیوه دهد، نشان دهنده هاي دو تایی که بستر دیدگاه ساختگرایی کالسیک را تشکیل می تقابل
هاي مطلق ترسیم کنند؛  هاي قابل قبول و غیرقابل قبول، خط و مرز ها گرایش به آن دارند که میان چیز ایدئولوژي .هاست ایدئولوژي

  ).183: 1390ایگلتون،(میان خود و غیر خود، صدق و کذب، مفهوم و نا مفهوم، مرکزي و حاشیه اي، سطحی و عمقی و نظایر آن

ي فلسفی غرب از دیرباز  اندیشه: به نظر دریدا. بود "ژاك دریدا"از مباحث اصلی  هاي دوگانه یکی بعد از ساختار گرایان، تقابل
از جمله حضور در برابر غیاب، حقیقت در مقابل مجاز، ذهن در برابر عین، روح در برابر ... گرفتار همین عناصر دو تایی بوده است

ي متافیزیکی را به خود مشغول  ار و نظایر آن؛ همیشه اندیشهجسم، فرهنگ در برابر طبیعت، زن در برابر مرد، گفتار در برابر نوشت
در اکثر موارد یکی از این دو مفهوم، مستلزم نفی دیگري بوده است؛ یعنی یکی متضمن ایجاب است و دیگري سلب، . کرده است

ر، مرد اصل بنیادین و زن کم ي پدر ساال یکی اثبات و دیگري نفی، اما در مواردي هم یکی بر دیگري برتري دارد، مثالٌ در جامعه
 ). 12-13: 1379ضمیران،(شود ارزش محسوب می

نشر صفی علیشاه، چاپ : ، به کوشش خطیب رهبر، تهران)1384(وراوینی، سعد الدین: این خالصه بر اساس کتاب مرزبان نامه 
  .دهم نوشته شده است

  

  هاي باب اول مرزبان نامه ي داستان خالصه -  4 

پس از مرگ شروین، . ها داراي استعداد و هوش فراوانی بودند ي آن همه. نام شروین که پنج پسر داشت پادشاهی بود به  
ملک زادگان . ، حسادت باعث شد که برادران دیگر هم خواهان پادشاهی شوندپس از مدتی. برادران با برادر بزرگتر بیعت کردند

مرزبان براي اینکه پادشاه فکر نکند که او هم مخالف اوست، . نشمند بودبرادري داشتند به نام مرزبان که بسیار با فضیلت و دا
ها کتابی بنویسد که  وقتی بزرگان کشور از تصمیم مرزبان آگاه شدند؛ از او خواستند که براي آن. مصلحت دید که انزوا پیشه کند
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در نتیجه نزد پادشاه . ا منوط به نظر پادشاه دانستها ر ي آن مرزبان قبول خواسته. عمل به آن سعادت دنیا و آخرتشان را ضمان باشد
وزیر گفت که با . پادشاه پس از رفتن او با دستور مشورت کرد. ي بزرگان را با او در میان گذاشت رفت و تصمیم خود و خواسته

بهتر است مرزبان سخنانش . درفتنش موافقت کن اما با نگارش کتاب نه؛ زیرا او با این عمل قصد دارد خود را از تو داناتر معرفی کن
  .بعد پادشاه فرمان داد تا مرزبان، دستور و بزرگان کشور به حضورش آیند. را در حضور من بگوید تا رسوایش کنم

ي خرد خوش خلقی است و بهترین خوش  روز بعد مرزبان در خطاب به پادشاه گفت بهترین چیز در عالم، خرد است و نتیجه
و من تا امروز ساکت بودم و امروز نیز به .کنند اما عوامل حکومتی تو با مردم به عدل رفتار نمی.. .خلقی عدل و راستی است و

  :گویم و براي اثبات محبت برادرانه، داستان هنبوي با ضحاك را گفت ي شما سخن می اجازه

  داستان هنبوي با ضحاك

زن به کاخ ضحاك آمد و از او خواست تا . ندانی کردندروزي مأموران ضحاك، شوهر، برادر و فرزند زنی با نام هنبوي را ز  
گزیند،  زن پس از اندیشه با خود، برادر را برمی. ها را با خود ببرد ضحاك به او اجازه داد تا یک نفر از آن. نزدیکانش را آزاد کند

وقتی ضحاك این استدالل را شنید هر . ردتوانند جایگزین داشته باشند،اما برادر هرگز جایگزین ندا زیرا به نظر او شوهر و فرزند می
 .ها را آزاد کرد سه نفر آن

گویی از روي  دانم آنچه می پادشاه گفت می. ترسم حکومت شما از بین برود پس از این داستان، مرزبان به پادشاه گفت می 
از آن وزیر شروع به صحبت  پس. اي داشته باشی تا حقیقت از میان کالم شما مشخص گردد خواهم مناظره صداقت است اما می

  :را تعریف کرد "خره نما وبا بهرام گور"مرزبان نیز در مقابل، داستان . هاي حکومت دفاع نمود ها و خون ریختن کرد واز کار

  داستان خره نما با بهرام گور 

شد، دهقان که بهرام را  بهرام، مهمان دهقانی. اما هوا منقلب شد و لشکر او پرانده گشت. روزي بهرام گور به شکار رفت  
شب وقتی چوپان گله را پس آورد به خره نما گفت . بهرام از این برخورد ناراحت شد. نشناخت با او همچون مردم عادي رفتار کرد

خره نما دختري باهوش و زیبا داشت، او به پدرش گفت شاید . هاي قبل شیر ندادند و شیرشان کم شده است گوسفندان مانند روز
براي اینکه وسایل سفرشان کم شود یک پذیرایی مفصل از پادشاه . پادشاه میلش از ما برگشته؛ بهتر است از اینجا کوچ کنیمامروز 

در نهایت نیز پادشاه با دختر دهقان ازدواج کرد و خره نما . کردند، پادشاه از آنان خشنود شد و شیر گوسفندان دوباره زیاد شد
  .صاحب ملک و امالك گردید

کند و  از تمام شدن داستان، مرزبان گفت این داستان را براي آن گفتم تا معلوم شود روزگار از نیت پادشاه تبعیت می پس  
پادشاه باید سنن و آداب پادشاهان گذشته را رعایت کند، اگر این را نکند همان بالیی که به گرگ خنیاگر دوست رسید به او نیز 

  :رسد می

  شبان داستان گرگ خنیاگر دوست و
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. اي جا ماند برد، بزغاله شبانگاه که شبان گله را به خانه می. اي در آن حوالی بود اي وطن داشت، روزي گله گرگی در بیشه  
چوپان : اي اندیشید و به طرف گرگ رفت و گفت بزغاله تا گرگ را دید حیله. گرگ به سوي بزغاله رفت و قصد خوردن او کرد

به من گفت که قبل از خورده شدنم، براي تو . خاطر اینکه امروز آسیبی به گله نرساندي از تو تشکر کند مرا به نزد تو فرستاد تا به
آواز خواندن بزغاله همان و سر رسیدن چوپان . گرگ اجازه داد که آواز بخواند. آواز بخوانم تا از خوردن من لذت بیشتري ببري

و از کار خود که چرا همچون پدران خویش عمل نکرده نادم . ار ترجیح دادشبان به گرگ حمله کرد و گرگ فرار را بر قر. همان
  .شد

مرزبان از خود . دستور از سخنان مرزبان خشمگین شد و مرزبان را به افسانه گویی متهم کرد و مرزبان را دشمن پادشاه خواند  
مرزبان نیز گفت تا اکنون که نقاب از . متهم کرددفاع کرد و خود را خیر خواه پادشاه خواند، اما دستور او را به هذیان گویی 

ي پلید وزیر بر نداشته بودم، اندك شرم و حیایی داشت اما حاال دیگر ذات و سرشت خود را آشکار کرد و سپس حکایت  چهره
  :را گفت "شگال خر سوار"

  

  داستان شگال خر سوار 

روزي .کرد هاي زیادي را تلف می شد و میوه باغ وارد آن می شنیدم که شگالی در کنار باغی خانه داشت و هر روز از سوراخ  
وقتی فکر کرد که شگال مرده است او . که شگال را خواب غفلت ربوده بود، باغبان سوراخ باغ را گرفت و شگال را تا دم مرگ زد

پس از احوال پرسی، . ودرا از باغ بیرون انداخت، چون روز بعد حال شگال بهتر شد، به نزدیک گرگی رفت که با او دوست ب
شگال گفت الزم نیست به صحرا بروي زیرا در این . گرگ گفت اکنون غذایی ندارم، بهتر است به صحرا بروم و شکاري کنم

شگال نزد خر رفت، به او گفت تا کی باید مسخر آدمی زاده باشی؟ بیا تا تو را . آورم شناسم و او را به اینجا می نزدیکی خري را می
ي خستگی بر پشت خر سوار شد، خر از دور نگاه  خر قبول کرد و شگال به بهانه. اي اري ببرم که تا حاال مانندش را ندیدهبه مرغز

هاي  شگال قبول کرد و از او خواست تا پند. ي پدر را بهانه کرد تا به روستا برگردد خر فراموش کردن پند نامه. کرد و گرگ را دید
اما بقیه را به خاطر . ر گفت چهار پند است که اولین پند آن این است که هرگز بدون پند نامه مباشپند نامه را برایش بگوید، خ

سوم آنکه دوست نادان بر . دوم وقتی بدي پیش آمد از بدتر بترس. ندارم، وقتی خر به ده رسید، گفت آن سه پند دیگر یادم آمد
  . ایستادن نیست، سگان به دنبالش رفتند و او را کشتند شگال وقتی این را شنید دانست که جاي. دشمن دانا مگزین

داند که هر کس در کج روي و دور شدن از راه راست اصرار کند در نهایت متضرر  مرزبان علت گفتن این داستان را این می  
د، بنابراین فرمان داد که پادشاه پس از شنیدن سخنان مرزبان، به صدق سخنان او ایمان آورد و متوجه نقص و گناه دستور ش. شود می

  . دستور را زندانی کنند

  



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

136 

 

  )باب اول(در متن مرزبان نامه  هاي دوگانه تقابل - 5

حضور این . اند هاي کهن همواره با یک شخصیت منفی یا یک ضد قهرمان مواجه هاي داستان هاي مثبت یا قهرمان شخصیت 
: ها عبارتند از هاي اساطیري ضد قهرمان در داستان. ناپذیر است ها ضروري و اجتناب شخصیت منفی و یا ضد قهرمان در حماسه
اما در این متن، دستور به عنوان یک . الخلقه،اهریمن و یا یک حریف انسانی زورمند اژدها، غول، دیو، جادوگر، حیوانات عجیب

از آنجا که اصل این کتاب که به .کند نیروي منفی و شر و خبیث در مقابل مرزبان که نیروي مثبت و خیر و نیکو ست قد علم می
تضاد "تاثیر باشد زیرا  تواند از ایدئولوژي حاکم بر آن دوره بی نمی. زبان طبري باستان است در زمان ساسانیان نگاشته شده است

  ).671: 1389هینلز،("ي دین زرتشتی است، و آن وجود دو نیروي اساساٌ متضاد است که دست اند کار عالمند خوب و بد، مشخصه

کسی که به فضیلت فضل منفرد ". کند از همان ابتداي باب اول، یک نیروي مثبت بسیار قوي همچون مرزبان ظهور می
کنند که کتابی بنویسد مشتمل بر لطایف حکمت و فواید  و اکابر و اشراف ملک از او التماس می) 40: 1384وراوینی، ("بودي

خویش دادند و با خواندن و کار بستن آن، سعادت دنیا و آخرت و رستگاري  ستورفطنت که در معاش دنیا و معاد آخرت آن را، د
  ). 40-41: 1384وراوینی،(هر دو سراي را تحصیل نمایند

ها به یادگار  بایست کتابی براي آن نماید که می با توجه به آنچه گفته شد، مرزبان در نظر اکابر و اشراف همچون پیامبري می
ي قوانین و دستورات آن کتاب و پیروي از آن به سعادت دنیا و آخرت  ها باشد تا به وسیله ستور زندگی آنبگذارد که قانون و د

شود و ظهور خویش را در متن اعالم  گونه بر روي صحنه آشکار می برسند و این همان نیروي عظیم و مثبت داستان است که این
اي براي روش  باید در مقابل آن تسلیم باشد و وعظ و پند او تذکره کند و این نور هدایت آن چنان قدرتمند است که شاه می

ي ظلمت و تاریکی  کند که خود به خود نماینده اما در مقابل این نور عظیم هدایت و نیکویی، دستور قد علم می. روزگار شاه باشد
و  "گوید از جمله در خطاب به مرزبان میدستور با جمالتی که . کند شود؛ زیرا چه کسی به جز ظلمت در مقابل نور دشمنی می می

کند و  دشمنی و عداوت خود را اظهار می). 42: 1384وراوینی،( "ي او سراسر باطل نماید، عاطلست و اندیشه از حلیت کمالی که می
  .کند شود و ظلمت دستور در مقابل نور مرزبان، مبارزه را آغاز می گونه نیروي شر و منفی داستان ظاهر می این

ي آن یعنی خلق نیکو هستیم که در مقابل بی خردي و خلق بد  این باب، ما شاهد تعریف و تمجید مرزبان از خرد و نتیجه در
ي مقابل بزرگ منشی است و در  برد که نقطه ، مرزبان از سفلگی نام می46ي  ي این متن یعنی در صفحه در آینده. گیرد قرار می

گیرد، و همچنین درنگ و تدبیر  کند که در تقابل با بد کاري قرار می چنین از نیکوکاري یاد میگیرد؛ هم ي پایین ترازو قرار می کفه
در همیت کتاب، مرزبان عدل و جور را . که در تضاد با تعجیل، بی خردي بی تأملی است). 46: 1384وراوینی،(ستاید و تأمل را می

ها یعنی  ي دیگر هستیم که یکی از آن ند که باز هم ما شاهد دو مقولهک دهد و گماشتگان شاه را جائر معرفی می مقابل هم قرار می
  ). 48-49: 1384وراوینی،(شود جور از طرف مرزبان نکوهش می
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اساس کار تقابل دوگانه در این متن بر حضور و غیاب مبتنی است؛ حضور یک مقوله، و غیاب مقوله و مفهوم دیگر را نشان 
مثبت متن که از ابتداي داستان مشخص گردید، اینجا خواهان خرد ورزي، عدل، درست مصرف بنا بر این نیروي عظیم . دهد می

کند که  ي خود را معلوم می ي و یک جبهه است که این متن در واقع دارد یک بخش خود را یا بهتر بگوییم یک نیمه... کردن و
ان وجود دارد که خواهان خرد ورزي، عدالت، یعنی در یک طرف متن، مرزب. دهند داراي اجزایی است که آن را تشکیل می

در واقع . کند است مشخص می... ي خود را در مقابل کسانی که خواستار نادانی، جور و اسراف و است و جبهه... مصرف صحیح و
دو طرف  ي یک شطرنج که از  شود؛ دقیقاً همانند صفحه توان متوجه شد که متن دارد دو نیمه می از این متن می 49ي  در صفحه

ي خوبی و خیر، مرزبان  ي نیمه نماینده. اي همه بدي و شر اي همه خوبی و خیر و نیمه در این متن نیز، نیمه. متضاد درست شده است
شود داستان هنبوي و ضحاك را بیان کند تا شاه متوجه شود که هیچ کس بهتر  است که براي اثبات خیر خواهی خویش مجبور می

  ).49: 1384وراوینی،(نیست از برادر براي برادر

ي  گیرد که نماینده ي جنس مذکر دانست که درمقابل هنبوي قرار می توان نماینده در داستان هنبوي و ضحاك، ضحاك را می
  .تواند نبخشد تواند ببخشد و هم می جنس مؤنث است و در این تقابل برتري با ضحاك است، زیرا هم می

کند که البته کسی نیست جز دستور که  ي دیگر متن خود را بیشتر نمایان می اك؛ جبههپس از گفته شدن داستان هنبوي و ضح
ي نیروي شر و دشمن، آنچه که  ي تاریک متن یعنی نماینده با معرفی شدن دستور، نیمه. شود از طرف پادشاه به مرزبان معرفی می

ي  ي روشن متن که مرزبان نماینده آشکارا به مبارزه با نیمه آید و از این پس مرزبان خواهان و مبلغ آن بود از پشت پرده بیرون می
که بسیار خون "کند  شود و خون ریختن و جور و ظلم را توجیه می اما در ابتدا از راه حیله و نیرنگ وارد می. خیزد آن است بر می

  ).  55: 1384وراوینی،("ریختن بود که از بسیار خون ریختن باز دارد بسیار دردمندي بود که به تن درستی رساند

سپس در این متن، با تقابل شاه و رعیت مواجه هستیم، که یک طرف آن یعنی پادشاه مؤید به تأیید الهی و فره ایزدي است و  
ي  ي آفریدگار و پرورده پادشاهان برگزیده "در طرف دیگر رعیت قرار دارند که باید تسلیم محض شاه باشند زیرا که

اي دیگر که حاکی از برتري شاه بر رعیت نیز است در این  همین تقابل بین شاه و رعیت به گونه). 57: 1384،وراوینی("پروردگارند
و در ادامه نیز پادشاه را  "هاي افروخته  پادشاه به آفتاب رخشنده ماند و رعیت به چراغ "گوید گردد، آنجا که می متن بیان می

ل پادشاه نگرد تا خود او را چگونه بیند، بهر آنچ او را میل باشد، مایل زمانه در د"کند که  ي خدا معرفی می نماینده
- 65: 1384وراوینی،(گوید را می "خره نما با بهرام گور"، و مرزبان به خاطر تأیید همین اعتقاد داستان )58: 1384وراوینی، ("گردد

ایم و در ابتداي داستان با توصیف تاریکی از  نایی مواجه، ما با تقابل ظاهري تاریکی و روش"خره نما با بهرام گور"در داستان ). 59
شود، زیرا تاریکی باعث متفرق شدن و پراکنده گشتن لشکر و حشم  طرف راوي، حالت انزجار و بیزاري از تاریکی و ظلمت القا می

یکی منجر به تفرقه و پریشانی شود، بنا براین روشنی بر تاریکی ارجحیت دارد زیرا روشنایی باعث جمعیت و وحدت، و تار بهرام می
  .شود می
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راند که در  سخن می) 65: 1384وراوینی،("کم آزاري و نیکوکاري و ذالقت زبان و طالقت پیشانی"در ادامه، مرزبان باز هم از 
یابند که یکی  میتقابل با مفاهیمی همچون مردم آزاري، بد کرداري، بد زبانی و ترش رویی قرار دارند و در تقابل با این مفاهیم معنا 

تاریخ متافیزیک غرب : گوید ي درید است که می ي نظریه از این دو قطب نسبت به دیگري برتري و ارجحیت دارد، که تأیید کننده
هاي دو قطبی اساس یافته است و فیلسوفان همواره براي یکی از این دو قطب نسبت به دیگري برتري قائل  بر تقابل

، که در این )68-72: 1384وراوینی،(رسیم می "گرگ خنیاگر دوست با شبان"در ادامه ما به داستان  ).22: 1388غفاري،(اند شده
ي مثبت  در نهایت این تقابل به نفع شبان که در جبهه.ي مثبت داستان است ي منفی و شر داستان و شبان جبهه حکایت، گرگ جبهه

شود  گونه می است و این) یعنی گله و بزغاله(زیرا او نگهبان قشر ضعیفدلیل مثبت بودن شبان نیز واضح است . پذیرد است پایان می
چوب دستی محکم بر گرفت، چون باد بر سر گرگ دوید و آتش در  "ي مثبت یعنی شبان  ي مثبت و منفی، جبهه که در تقابل جبهه
  ).71: 1384وراوینی،("خرمن تمناي او زد

ي منفی اصلی،  ، وزیر یعنی نماینده نیروي اهریمنی و سردمدار جبهه"شبان گرگ خنیاگر دوست با"پس از گفته شدن داستان   
ي مثبت و نیروي عظیم خوبی بود  کشد و این بار دیگر به وضوح تمام با مرزبان که همان جبهه در این باب، شمشیر را از غالف می

ظ حالت آتش غضبش لهبی بر آورد، زبان بی دستور را از این سخن سنگی عجب به دندان آمد و از غی "خیزد  به مقابله بر می
اي چند همه تزویر و ترفند از بهر تشویر حال من و تقریر مقال خویش  بدان ماند که ملک زاده افسانه: مسامحتی دراز کرد و گفت

ون دستور چ "گوید که در مقابل این سخنان، مرزبان نیز آشکارا علیه دستور سخن می). 73-74: 1384وراوینی،( "ست جمع کرده
، این )77: 1384وراوینی،( "ي پادشاهی و انهدام عروه دولت از و حاصل نشود مراسم معدلت نه برین گونه ورزد، جز انقصام عروه

  ).هایش ي بدي با همه(با دستور ) هایش ي خوبی و همه(ي اوج تقابل است؛ تقابل مرزبان  مطالب نقطه

دهد، در درون این داستان ما با تقابل  ه ضربات مهلک خود بر دستور ادامه میب "شگال خر سوار"سپس مرزبان با بیان داستان
، )81: 1384وراوینی،(باغبان و شگال روبرو هستیم که شگال تباه کننده و زیان آور و منفی و باغبان تولید کننده و آباد کننده است

یک روز شگال را در خواب غفلت بگذاشت و  "یابد  شود و برتري می در این تقابل نیز نیروي مثبت بر نیروي منفی پیروز می
: 1384وراوینی،( "سوراخ دیوار را منفذ بگرفت و استوار گردانید و شگال را در دام بال آورد و به زخم خویش بیهوش گردانید

81.(  

مرزبان و دستور، به نفع  شود و تقابل میان ، در نهایت پادشاه متوجه اشتباه خود می"شگال خر سوار"پس از پایان یافتن داستان 
بفرمود تا دستور را از دست و مسند وزارت به پاي ماچان ذل و حقارت براند و در حبس مجرمانی  "پذیرد و پادشاه مرزبان پایان می

. )89: 1384وراوینی،("که حقوق منعم خویش را مهمل گذارند، باز داشتند و برادر را بلطف اکرام و توقیر و احترام تمام بنواخت
در یک تقابل فلسفی کالسیک، نه همزیستی  "هاي مثبت داستان به علت این است که  ها و شخصیت هاي پی در پی نیرو این برتري

به لحاظ ارزشی، (در این تقابل، یکی از دو جزء . مسالمت آمیز یک رو در رویی بلکه، با یک پایگان قهر آمیز سر و کار داریم
  ).66: 1381دریدا،( "ایستد ده، یا در موضع باالتر میبر دیگري حاکم بو...) منطقی و
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  نتیجه گیري - 6

بنا بر اعتقاد ساختار گرایان،ذهن انسان داراي کارکردي ویژه است که جدا از بدوي یا مدرن بودن بشر، برون داد مشابهی دارد 
بل با مفهوم یا شیء دیگر است که معنا هاي دوگانه است؛ یعنی یک مفهوم یا یک شیء در تقا و این برون داد بر مبناي تقابل

هر یک از این مفاهیم تنها به این ..... شب در مقابل روز، چپ در برابر راست، صدق در تقابل کذب و. شود گیرد و فهمیده می می
در این ماجرا در ها کامالٌ مشخص است و  ي مقابل مفهوم دیگر قرار دارند، بنا بر این، خط و مرز شوند که در نقطه دلیل فهمیده می
ها، یک مفهوم بر مفهوم دیگر برتري و رجحان دارد؛ ساختار شکنی مانند دریدا، این اعتقاد را ناشی از تسلط  طرفین این مرز

  .نامد شناسد و متافیزیک حضور می داند و آن را تقابل فلسفی کالسیک می ي متافیزیکی بر اذهان می اندیشه

اي است که در یک طرف آن، نیرو یا مفهوم مثبت و  هاي دوگانه کالسیک است مملو از تقابل متن مرزبان نامه که یک اثر ادبی
ترین تقابل در این متن، تقابل میان مرزبان با  اصلی. خیر وجود دارد و در طرف دیگر یک نیرو و مفهوم منفی و شر ایستاده است

در . هستند که آن مفاهیم نیز در تقابل با یکدیگر قرار دارند ها، خود حامی مفاهیمی باشد که هر کدام از این شخصیت دستور می
است و در طرف مقابل دستور حامی ... ها و یک طرف مرزبان، خواهان مفاهیمی همچون عدل، نیکوکاري، مصرف صحیح از نعمت

هاي هنبوي و  تقابل شخصیت اند نیز، با هایی که درون داستان اصلی جاي گرفته در میان داستان. است... جور، بد کاري، اسراف و
و در تمام این . ضحاك، تاریکی و روشنایی در داستان خره نما با بهرام گرر، یا تقابل گرگ و شبان، و باغبان و شگال روبرو هستیم

ي دیگر بیشتر است؛ مرزبان از دستور،  هاي دوگانه یک طرف بر دیگري برتري دارد و ارزش پایگانی یک جبهه از جبهه تقابل
  .شنی از تاریکی، شبان از گرگ، و باغبان از شگال برتر استرو
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41.  

  .نشر مرکز، چاپ اول: نجو، تهراني پیام یزدا ، مواضع، ترجمه)1381(دریدا، ژاك
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  .مهر، چاپ اول نشر سوره: ، از زبان شناسی به ادبیات، تهران)1383(صفوي، کورش

  .، تهران، نشر هرمس، چاپ اول، ژاك دریدا و متافیزیک حضور)1379(ضیمران، محمد

گوهر (ي زبان و ادب پارسی ، پژوهشنامه"هاي دوگانه در شعر احمد رضا احمدي تقابل"، )1388(طالبیان، یحیی و دیگران
  . 21-34،ص 12ي  ، شماره)گویا

، 47و  46ي  شماره ،)فرهنگ(، علوم انسانی"هاي عطار روایت-ي غزل نقد و تحلیل ساختار گرایانه"، )1382(طاهري، قدرت اهللا
  .191-216ص 

، فصلنامه پژوهش زبان "ي سنایی هاي دوگانه در ساختار حدیقه بررسی تقابل"،)1388(عبیدي نیا، محمد امیر و علی دالئی میالن
  .25،ص 13ي  و ادبیات فارسی، شماره

  .20-23، ص )147(، پیاپی33ي  ، کتاب ماه ادبیات، شماره"ي ژاك دریدا دیفرانسیل در اندیشه "، )1388(غفاري، محمد

ي  ، فصلنامه ادیان و عرفان، شماره"نشانه شناسی دریدا در غزلیات موالنا با تأکید بر ساختار شکنی"، )1388(کاکه رش، فرهاد
  .131، ص 22

  .نشر صفی علیشاه، چاپ دهم: ، مرزبان نامه، به کوشش خطیب رهبر، تهران)1384(وراوینی، سعد الدین

  نشر چشمه، چاپ پانزدهم: ي ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران ، شناخت اساطیر ایران، ترجمه)1389(هینلز، جان
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312  

  پذیري ادبیات فارسی از فرهنگ اسالمیتأثیر
  )با تکیه بر آثار سنایی، مولوي، حافظ، خواجه عبداهللا انصاري و ابوالفضل بیهقی(

   1زاده بیگدیلومنصور علی

  چکیده
» اتقاکم.. ان اکرمکم عند ا«نظام جدید با شعار . دهاي ورود اسالم به ایران تغییر در نظام فرهنگی جامعه بوداز جمله رهاور

فاق مردم آن روزگار پدید آورد ت قریب به اتّ ل عظیم فکري . انقالبی عظیم در اعتقادات اکثری شاعران و نویسندگان نیز از این تحو
 . گ نوپدیدي که اسالم به ارمغان آورده بود به آفرینش آثاري همسو با تعالیم آن دست زدندبی نصیب نماندند و با آگاهی از فرهن

جا که دستورات دین مبین اسالم را در بر دارد بیشتر مورد توجه قرار از آن) ص(ي جاوید پیامبر اکرم قرآن به عنوان معجزه
هاي دینی توحید، نبوت و معاد، برخی داستان. ن را جاودانه ساختندها بردند و آثارشاگرفت و اهل قلم از آب حیات معانی آن بهره

و همچنین آوردن آیات و احادیث در جاي جاي سخن ) »ص«ي حضرت رسول ، خلفا و صحابه»ص«داستانهایی از رسول اکرم (
همچنین خلق آثاري . می استکران معارف اسالهایی بارز از تأثیرپذیري ادبیات فارسی از دریاي بیشاعران و نویسندگان نمونه

ها، ورود نیایش در شعر ، پدید آمدن شعر زهد و عرفان اسالمی همه و همه از رهاوردهاي فرهنگ و معارف چون مناجات نامه
و نویسندگانی همچون » سنایی، مولوي و حافظ«پژوهش حاضر تأملی است در آثار  شاعرانی چون . رودواالي اسالمی به شمار می

  .اندي خود از بخشی از موارد یاد شده بیشترین اثرپذیري را داشتهکه هریک به نوبه» عبداهللا انصاري و ابوالفضل بیهقیخواجه «
    
  

  .اسالم، قرآن، فرهنگ اسالمی، ادبیات فارسی: هاکلید واژه

                                                        
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 1
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  ظهور اسالم

السل با لشکر اسالمی طی نبرد هاي پیاپی سپاهیان ایرانبا استیالي حکومت اسالمی بر ایران که پس از جنگ    هاي ذات الس
صورت پذیرفت و موجب واژگونی دولت ساسانی ) هجري 21(و نهاوند ) هجري 16(، جلوالء )هجري 14(، قادسیه )هجري 12(

د نظام فرهنگی جدی. ي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران به وقوع پیوستانقالبی عظیم در زمینه) 7: 1389صفا،(گردید، 
ي دیانت زردشتی جاي خود را به یک همزیستی ثمر بخش میان عقاید ایرانی و هاي کوتاه و توسعه نیافتهاندیشه«موجب شد تا 

خلق ... هاي علمی، ادبی و همین امر عاملی شد تا پس از چند قرن، ایرانیانِ مسلمان آثاري در زمینه. دهد) 2: 1390زمرّدي،(» اسالمی
شوند و از نظر مفاهیم غنی و از لحاظ ادبی در خور که هر یک در نوع خود شاهکاري بزرگ محسوب می )2: 1390همان،(کنند 
  .اندتوجه

ي ایرانیان، دین جدید در بین مردم پس از چیرگی اعراب و ترویج اسالم در ایران به لحاظ سازگار بودن تعالیم آن با روحیه   
هاي اسالم تأثیر گذاشت عملکرد حاکمانی بود که به تشویق دانشمندان و در نشر آموزهعامل دیگري که . اي پیدا کردجایگاه ویژه

به عنوان نمونه امیر خلف از اعقاب صفّاریان، علما و . ي علوم دینی کار علمی انجام دهندپرداختند تا در زمینهنویسندگان می
فانی که در آن ترغیب میفضالي عصر خود را به تفسیر قرآن مجید و تحقیق در علوم مربوط به  فان و مصنّ کرد و هزاران دینار به مولّ

  )213: 1382جرفادقانی،. (ي قرآن مشغول کار بودند اختصاص داده بودزمینه

ها شکل گرفتند و مردم به فراگیري علوم خانهبا توجه به اقدامات مشابه از طرف حکّام و رغبت عمومی جامعه بود که مکتب   
کودکان در «ها بودند چرا که خانهبسیاري از بزرگان علمی و ادبی آن زمان محصول همان مکتب. وي آوردندادبی و قرآنی ر

خواندند و خود شدند، طالبان علم در مراحل تحصیل با سخنان و متون بلیغ درس میها با کلمات و سخنان بلیغ آشنا میخانهمکتب
ات و علوم ادبی و بالغی اهمیت می در نتیجه آثار اسالمی . کردندهاي بسیار میدند و در این رشته تحصیالت کافی و تمریندابه ادبی

الزم به ذکر است که علّت اساسی پدید آمدن علوم ) 5: 1358حکیمی،(» .همه از عنصر ادبی سرشار بود و از بالغت الزم برخوردار
  )76: همان. (وده استبالغی تأثیرپذیري از قرآن کریم و به جهت شناخت علمی اعجاز آن  ب

ه» ص«فرهنگ اسالمی برگرفته از  مفاهیم واالي قرآن کریم و احادیث رسول اکرم     باشد، لذا مفاهیمی می» ع«ي اطهار و ائم
گیري بهره. کران به وام گرفته شد موجب  غناي بیشتر آثار خلق شده گردیدي ادبا و فضالي ایرانی از این دو دریاي بیکه به وسیله

داست و ارزش مذهبی و معنوي قرآن و حدیث به آثار پدید آمده نیز نوعی نخست آن: شداز این منابع به دو دلیل انجام می که ق
داست و حرمت ارزانی می نگریستند نسبت به آثارشان پذیرفتنی و ي احترام میکرد و نظر مردم را که به قرآن و حدیث به دیدهق

هاي پرورش استعداد ادبی خود را پیش از هر چیز عادت که قدما یکی از راهدیگر آن) 5: 1390تگو،راس. (ساختقابل احترام می
  )22: 1380نظامی عروضی، . (دانستنددادن خود به خواندن کالم وحی و اخبار حضرت رسول و آثار مربوط به صحابه می

گاه که شعر فارسی در رسد، آنهاي قرن سوم مینیمه گیري از کالم وحی و احادیث در آثار سخنوران فارسی زبان بهبهره   
گیرد و در قرن گیري شدت میبعدها و از قرن شش به بعد است که این بهره) 6: 1390راستگو، . (حال پیدایش و پاگیري بوده است

  . رسدهفت و هشت به اوج خود می

توحید، نبوت و معاد، برخی  ت عبارتند از مفاهیمی همچونهاي اسالمی که در آثار بزرگان نمود پیدا کرده اسبرخی از آموزه
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ی آیات و ...). و سایر انبیا و» ص«ي حضرت رسول ، خلفا و صحابه»ص«داستانهایی از رسول اکرم (هاي دینی داستان همچنین تجلّ
ات فارسی از معارف اسالمی پدید آمدن شعر زهد و . است احادیث در سخن شاعران و نویسندگان از دیگر موارد تأثیر پذیري ادبی

  .هاي فرهنگ جدیدي دانست که با ورود اسالم به ایران پدید آمدعرفان اسالمی را نیز بایستی از ارمغان

    

  عرفان اسالمی 

» .شودعرفان یا معرفت به معنی شناخت است و در اصطالح، معرفت قلبی است که از طریق کشف و شهود حاصل می«   
پیش از ظهور اسالم نیز عرفان در میان پیروان ادیان دیگر وجود داشته است اما با ظهور اسالم مسلمانان به یاري  )13: 1386انصاري،(

ي تعالیم اصل عرفان اسالمی بر پایه. هاي دیگر ادیان استتر از عرفانریزي کردند که متفاوت و متعالیهاي آن عرفانی را پایههآموز
ي قرآن بهره آیه 407اي مثال؛ صوفیان به عنوان روندگان این طریق در بیان عقاید خود از حدود بر. اسالم و قرآن شکل گرفت

  ) 25: 1386همان،. (اندگرفته

اي که عرفان اسالمی در کالبد شعر فارسی دمید، شاعرانی با شاهکارهایی ادبی پدید آمدند که دیگر اختصاصی به با روح تازه   
وتحت تاثیر قرآن و حدیث پرورش یافته بودند؛ شاعرانی همچون سنایی، مولوي و حافظ که ) 43 :1389صفا،(دربار نداشتند 

را از یکنواختی همچنین تعالیم اسالم در آثار منثور فارسی نیز تحول ایجاد کرد و آن. هاي قرآن و حدیثآثارشان پر است از آموزه
عی نشاط چون خواجه عبداهللا انصاري و اشخاص غیر عارفی چون ابوالفضل بیهقی هر  افراد عارفی. آور ارتقاء دادمالل آور به تنو

-هاي از اثر هریک از شاعران و نویسندگان فوق مستند میادعاي فوق را با آوردن نمونه. ها بردندیک به نحوي از تعالیم آن بهره

  .کنیم

    

  شاعر زهد و عرفان

ان زمینه جا زهد و پرهیز به عرفان منتهیهرچند در همه    ا در بین مسلمانان براي مستعداي فراهم کرده است تا به نشده است ام
ین کوب،. (جانب عرفان و تصوف کشیده شوند حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی یکی از شاعران بزرگ قرن ) 43: 1382زر

توحید، نبوت و امامت در آثار . دهندشکیل میهاي اصلی شعر وي را تکه زهد و عرفان مایه) 2ج 552: 1388صفا،(ششم ایران است 
ی پیدا کرده استاو به خصوص در حدیقه در کنار دیگر آموزه نخستین شاعري است که شعر «وي . هاي دین مبین اسالم نمود خاص

ادي،. (انددر این مسیر از او پیروي کرده» عرفانی سروده و دیگر شعراي عارف واالي اسالم که بسیاري از معارف ) 115: 1380سج
-باشد، تا آني او میالخصوص حدیقهآمده است جزء الینفک آثار سنایی و علی... در آیات قرآن و اخبار رسول و آثار صحابه و 

ر نمیجا که فهم معانی آن 1381کریمی،. (ي آن معارف آگاهی کافی داشته باشدکه خواننده از همهشود مگر اینها به آسانی میس :
ادي،(ي سنایی دویست و هشتاد حدیث آمده است ها در حدیقهتن) هشت هاي دینی در آثار که نشانگر وفور آموزه) 7: 1380سج

  :هاي ذیل توجه نماییدبه نمونه. باشدوي می
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  توحید و نبوت و معاد 

ی پیدا کرده استیکی از اصول دین مبین اسالم شهادت به وحدانیت خداوند است که در سخن شاعران مسلمان نم    ود خاص .
ي ي درون و آرایندهکه شاعر در آن خدا را پرورنده» توحید باري تعالی«ي سنایی نیز موسوم است به اولین باب از ابواب حدیقه

  :خواندبرون انسان می

  اي درون پرور برون آراي               وي خرد بخش بی خرد بخشاي

  حافظ و ناصر  مکین و مکان         خالق و رازق زمین و زمان        

  همه از صنع تو مکان و مکین               همه در امر تو زمان و زمین

  کفر و دین هر دو در رهت پویان          وحده ال شریک له گویان... 

  )60: 1387سنایی، (

  :خوانیمودر ادامه می

  یاز از و مخذولاحدست و شمار ازو معزول                      صمدست و ن

  آن احد نی که عقل داند و فهم        و آن صمد نی که حس شناسد و وهم

  نه فراوان نه اندکی باشد                               یکی اندر یکی یکی باشد

  در دوئی جز بدو سقط نبود                           هرگز اندر یکی غلط نبود

  )64: 1387سنایی ، ( 

به عنوان مثال وي در بیت زیر . اي داشته استصاید خود نیز در اثناي کالم در مواردي چند به توحید باري تعالی اشارهوي در ق
  :مند شده استي حمد در مضمون آفرینی بهرهي سورهدر نکوهش زاهدان ریایی از اولین آیه

  ام و دم استزاهدان را ز برايِ زه و زه                       قل هو اهللا احد د

  )82: 1385سنایی،(

شوند، ي غافر را نیز در بیت زیر آورده است که وقتی مردگان زنده شده و در برابر حق حاضر میسوره 16ي قسمتی از آیه
-ي کامدهند مخصوص خداوند یگانه و در هم شکنندهگیرند که امروز پادشاهی از آن کیست و آنان پاسخ میمورد سوال قرار می

  )361: 1387شفیعی کدکنی،( .هاست

  »واحدالقهار«، »لمن الملک«تا زخود بشنود نه از من و تو                  
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  )197: 1385سنایی، (

وي سومین باب از حدیقه را به این موضوع اختصاص داده و . باشد مورد توجه سنایی بوده استنبوت نیز که از اصول دین می
  .چرخانده استزبان ) ص(در نعت رسول اکرم 

  احمد مرسل آن چراغ جهان                رحمت عالم آشکار و نهان

  ها محمد آمد و بسآمد اندر جهانِ جان هر کس              جانِ جان

  تا بخندید بر سپهر جلی                               آفتاب سعادت ازلی

  مردي چنوي بر میثاقينامد اندر سراسر آفاق                          پا

  اند از جانش                          انبیا گشته اند مهمانشآدمی زنده... 

  )189: 1387سنایی، (

مطالب مفصلی در باب تقدم کمال نبوت او بر آدم ، کرامت نبوت او، رحمت عالمیان بودن بودن ) ص(ي نعت رسول در ادامه
ي به جهت پرهیز از اطاله. سخن به میان آورده است... در ذکر فضیلت وي بر سایر انبیا و  وي، بیان معراج آن حضرت و همچنین

  :آوریمکالمی براي نمونه چند بیت از هر کدام را می

ت در بدایت کمال نبو  

  دامانش بر گریبان داشت که شمت جان داشت                پايآدم و آن

  او چراغی بدو فرستاده                  آدم از مادر عدم زاده                

  غیب یزدان نهاده در دل او                     آب حیوان سرشته در گل او

  )191: همان(

  در کرامت نبوت وي

ک شد هم   گر ملک دیو شد گه آدم                    دیو در عهد او ملَ

  نو  پسر خرّمچشم روشن شده ز وي آدم                  جان او چ... 

د به عزّت جبروتمتفرّد به خطّه ي ملکوت                       متوح  

  )193: همان(
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  در ذکر رحمت عالمیان بودن آن حضرت

  زحمت آب و گل در این عالم                  رحمتش نام کرده فضل قدم

  ...او قدر شبهاي قدر از گل او                        نور روز قیامت از دل 

  )194: همان(

  دروصف معراج آن حضرت

  بر نهاده ز بهر تاج قدم                                پاي بر فرق عالم و آدم

تش به دو جو                  سرّ ما زاغ و ما طغی بشنو دو جهان پیش هم  

  پاي او تاج فرق آدم شد                          دست او رکن علم عالم شد

  ...رگیرش سوي ابد معراج                       نردبانش سوي ازل منهاج با

  )195: همان(

  ذکر فضیلت آن حضرت بر سایر انبیا

  ست اینت عجباز همه انبیا چو بخشش رب             یک تنست و همه

  تر منصبتر موکب                        عرق او در شریفخلق او از نفیس

تش الر...  بعدي گويهم تش ال نبی   فیق االعلی جوي                      عزّ

  )197: همان(

وي به نحوي از انحاء با یاد کردن از . باشداي دارد معاد مییکی دیگر از اصول دین مبین اسالم که در اشعار سنایی جایگاه ویژه
  :ه کنیدهاي زیر توجبه نمونه. مرگ و عالم پس از مرگ به معاد اشارتی کرده است

  ایم چو اصحاب کهف، لیک                فردا ز گور باشد کهف و رقیم ماامروز خفته

  )58: 1385سنایی، (

باً«ي کهف سوره 9ي شاعر در بیت فوق با بهره گیري از آیه جن آیتنا عو الرَّقیمِ کَانُوا م صحابِ الکَهف نَّ اَ بت اَ سزندگی » أم ح
  . ده و انسان را به بیداري دل فراخوانده استپس از مرگ را گوشزد کر

رور؟         تا کی از دارالفراري ساختن دارالقرار؟ تاکی از دارالغروري ساختن دارالس  
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  )182: 1385سنایی، (

د ي غافر از آخرت با این عنوان یااز سوره 39ي باشد  و در آیهدر بیت فوق به معنی سراي پایستگی و آخرت می» دارالقرار«
رَه هی دارالقَرار«. شده است نَّ اآلخ 323: 1387شفیعی کدکنی،. (»ا(  

ي کهف اقتباس شده است و اشاره دارد به روزي که اموات با دمیده شدن صور سوره 99ي در بیت زیر از آیه» صداي صور«
  .اسرافیل از گورهایشان برانگیخته خواهند شد

  جهان      یک صداي صور و زین فرعون طبعان، صد هزاري مرگ و زین مردار خواران، یک یک طپانچه

  )184: 1385سنایی، (

  اشاره به آیات و احادیث   

هاي ي کالم در نمونههایی که براي معاد ذکر شد از آیات قرآن اتّخاذ شده بودند لذا جهت پرهیز از اطالهتمامی نمونه   
  . شودبسنده میتأثیرپذیري از آیات و احادیث تنها به ذکر چند مورد 

از زبان ) 30: همان(» چون خلد برین کرد زمین را و زمان را/ آراست، دگرباره جهاندار جهان را « اي با مطلع سنایی در قصیده   
ه«ي اسراء ي مبارکهسوره 44ي روح آیه. مرغان به حمد و ثناي  باري تعالی پرداخته است مدبِح حب سلّا یا یء ن من شَ و لکن ال  و ا

م هفقَهونَ تَسبیح را خواهیم آورد تمامی اي از ابیات آنکه نمونهي دلکش دمیده شده است و شاعر چناندر کالبد این قصیده» تَ
  :بیندپرندگان را در حال تسبیح حق تعالی می

کر«آن لکلک گوید که    ااي آن مار دمان ري من کردهتو طعمه»             لک الحمد و لک الشّ

  )30: 1385سنایی، (

  دارد پیوسته لسان را» هو«، صد بِدمی، سرخ کبوتر                     در گفتنِ »هو«گوید » هو«

  )همان(

عوه از آن داده اذان را ك چو مؤذّن به سحر، حلق گشاده                  آن ژولک و آن صشار  

  )همان(

ینِ«: که فرمودند) ص(اکرم  در بیت ذیل شاعر با نظر به حدیث معروف پیامبر ولَو بالص 1387شفیعی کدکنی،(» اُطلبوا العلم :
  :مطالبی را بیان کرده است)  254

ی خفته در بطحا   چو علمت هست، خدمت کن چو نادانان، که زشت آید        گرفته چینیان احرام و مکّ

  )54: 1385سنایی، (
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شفیعی (» انا مدینه العلم و علی بابها«که فرمودند ) ص(ور از پیامبر اکرم و در بیت زیر نیز اشاره کرده است به حدیثی مشه
  )450: 1387کدکنی، 

ند از بعد آن                 خانه کَ   ي دین را که داند کرد جز حیدر، دري؟چون درِ خیبر به جز حیدر نَ

  )656: 1385سنایی، (

  صحنِ بازي جايِ رندان را به زندان داشتن    عشقِ دنیا کافري باشد، که شرط مؤمنست               

  )463: همان(

نَّه الکافر«دارد به حدیث  مصرع دوم بیت فوق اشاره جنُ المؤمنِ و جنیا س422: 1387شفیعی کدکنی، . (»الد(  

  هاي دینیداستان   

ه از دیگر مواردي است که شاعران از آن هاي خلفا و صحابو نیز داستان) ص(ها رسول اکرم هاي انبیا و در رأس آنداستان   
  :کنیمي سنایی ذکر میها را از حدیقهاي از این داستاننمونه. اندها بردهبراي انتقال مفاهیم مورد نظر بهره

حد حضرت علی    رود،شوند و تیري در پاي مبارکشان فرو میزخمی می) ع(در جنگ اُ

ار                  حد میر حیدر کرّ   )140: 1387سنایی، (یافت زخمی قوي در آن پیکار      در اُ

اح فرمودند که به هنگام اقامهولی از آن احی را نداشتند به جرّ احی مشغول شود، جا که طاقت بریده شدن پا و جرّ ي نماز به جرّ
اح آن تیر را از پاي ایشان بیرون کشیدوقتی آن حضرت به اقامه   .ي نماز مشغول شدند جرّ

  )140: همان(ندر نماز حجامش                    ببرید آن لطیف اندامش               چون شد ا

چنان ي نماز آنعرضه داشتند که به هنگام اقامه) ع(امام حسین . پس از نماز، حضرت فرمودند که درد زخم کمتر شده است
  .         ديغرق در راز و نیاز با خدا بودي که درد حاصل از جرّاحی را احساس نکر

  گفت چون در نماز رفتی تو                     برِ ایزد فراز رفتی تو

  )140: همان(کرد پیکان برون ز تو حجام                    باز ناداده از نماز سالم            

رضایت به «داستان دیگري که . آوردشاعر با استفاده از این داستان خشوع و حضور قلب در نماز را فرا یاد نمازگزاران می
باشد، با جبرئیل می) ع(دهد، داستان حضرت ابراهیم خلیل را شکل میپیام اصلی آن» ي الهی در هر شرایطیخواست و اراده

هنگامی که نمرود وي را در داخل منجنیق نهاده و قصد انداختن به درون آتش را داشت و ابراهیم خلیل از قبول کمک جبرئیل سر 
  .دباز ز

  )168: همان...     (آن شنیدي که تا خلیل چه گفت              وقت آتش به جبرئیل نهفت                                 
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و ) 353: همان) (ع(، باران خواستن حضرت عیسی )289: همان) (ع(هایی چون مناجات حضرت موسی همچنین است داستان
  .اندهاي دینی و اخالقی سنایی قرار گرفتهاي براي انتقال پیامکه هر یک وسیله هاي دیگريها و داستانبسیاري از قصه

  نیایش و مناجات   

اي سخن گفتن بنده با خداوند است و ها در شعر فارسی است که گونهها و مناجاتاز دیگر رهاوردهاي اسالم افزایش نیایش   
ی به ادبیات ب دارد و نمک خاص تی خاص هاي وياي چند از مناجاتو اینک نمونه. خش کرده استشور و صمیمی :  

ت بیاي در دل مشتاقان از یاد تو بستان نع تو برهانها                   بر حج هاچونی، از ص  

  ...هاها                     بر علمِ قدیم تو، پیدا شده پنهاندر ذات لطیف تو حیران شده فکرت

  هااز عفو نهی تاجی، بر تارك عصیان!                نده توئی یا ربي عصیانیم، بخشماغرقه

  هابسیار گنه کردیم آن بود قضايِ تو                     شاید که به ما بخشی از رويِ کرم آن

  )18و 16: 1385سنایی، (

ل زیباي قصیده   :اوست 268ي و ابیات زیر  قسمتی از تغزّ

  و خدایی                       نروم جز به همان ره که توام راهنماییملکا ذکر تو گویم که تو پاکی 

  همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم                  همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

  ي فضلی تو سزاوار ثناییتو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی                     تو نماینده

  )602: همان(

  :  و ابیاتی از حدیقه

  اي روان همه تنومندان                                   آرزو بخش آرزومندان

  تر ز من توئی بر منتو کنی فعل من نکو در من                        مهربان

  رحمتت را کرانه پیدا نیست                         نعمتت را میانه پیدا نیست

  )149: 1387سنایی، (

  شعر زهد و عرفان  

وي در این زمینه پیشرو . تحولی که سنایی در شعر فارسی به وجود آورد وارد کردن موضوع زهد و عرفان در شعر بود   



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

150 

 

  .دیگران گردید

  :هانمونه

  تا کی ز هر کسی ز پیِ سیم بیمِ ما؟                           وز بیمِ سیم گشته ندامت ندیم ما

  ...م بیم است یار ما                           چون سیم رفت از پی او رفت بیم ما تا هست سی

  )57: 1385سنایی، (

ل قصیده 79: 1387شفیعی کدکنی،. (انددانسته»هاي شعرِ زهداز نمونه«را اي از سنایی غزنوي است که آنابیات فوق دو بیت او (
ي قسمتی از قصیده) 115: همان(» ي سلوك عرفانیهایی است در حوزهو آموزش ي عرفانی خالصبیشتر مایه«ابیات زیر نیز که 

  : اوست 101

کی بر دلت آسان نشود                          تا بد و نیک جهان پیشِ تو یکسان نشود   سوز و شوق ملَ

  یه چو طوفان نشودهیچ دریا نکشد زورق پندار ِ ترا                               تا دو چشمت ز جگرما

  تا چو بستان نشوي پی سپرِ خلق ز حلم                        دلت از معرفت عشق چو بستان نشود... 

  )172: 1385سنایی، ( 

ف و آموزش] در آن[مضمون غالب و عام «ي چهارده وي که و سه بیت اول قصیده شفیعی کدکنی، (» .هاي اخالقی استتصو
  :شودذکر می) 135: 1387

  !کارطرب اي نیکوان شیرین!                        طلب اي عاشقان خوش رفتار

ار!                        تا کی از خانه؟ هین ره صحرا تا کی از کعبه هین در خم  

  ي یارزین سپس دست ما و دامن دوست            بعد از این  گوش ما و حلقه

  )196: 1385سنایی، ( 

ابیات . هاي زهد و عرفان سخن گفته استدر زمینه 242و  215و 141ر است که شاعر در قصاید دیگري همچون الزم به ذک
  .هاي بسیار در اشعار وياي است از نمونهذکر شده براي هر یک از موضوعات یاد شده تنها گوشه

  

  قرآن عجم  
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ین محمد بلخی بزرگترین گویندهخداوندگار موالنا جالل    فه و از نامي مالد ات فارسی استتصوصفا، . (آورترین عارفان ادبی
را فقه اهللا االکبر اند و خود شاعر نیز آنبرخی مثنوي او را تفسیري عرفانی و شاعرانه از قرآن دانسته) 1/3، ج450و 448: 1388

همچنین احادیثی از رسول . ر کرده استموالنا بسیاري از آیات قرآن را با مشرب اهل تأویل تفسی) 17: 1386بلخی، . (خوانده است
ین کوب، . (در کتاب مثنوي معنوي تفسیر و تبیین گردیده است) ص(اکرم  لذا قرآن و حدیث جزو اجزاي ) 235و 234: 1384زر

 اگر قرآن و حدیث و تأثیر تعالیم آن را از اشعار موالنا حذف کنیم، عظمت شعر وي را از آن. جدایی ناپذیر اشعار وي هستند
  :هاي زیر توجه کنیدبه نمونه. اندرا قرآن عجم خواندهایم و بی جهت نیست که آنگرفته

  توحید و نبوت و معاد   

نظر کنیم، اشاره ي اعالي توحید که عبارت است از وحدت وجودي صرفاگر از اشعاري که مولوي در آن به مرتبه -توحید   
اولین نوع بیشتر در غزل و دومین نوع در مثنوي و معموالً در میان . مولوي نمود داردي آن نیز در اشعار به توحید به شکل ساده

  : بیان شده است ها و از زبان اشخاص داستانداستان

  گر بگویی احولی را مه یکیست                         گویدت این دوست و در وحدت شکیست

  )2، دفتر307: 1386مولوي،(

  :گویدشود از زبان نوح خطاب به پسرش میآورد و وارد کشتی نمیورزد و ایمان نمیسر نوح که کفر میوي در میان داستان پ

  هین مکن بابا که روز ناز نیست                      مر خدا را خویشی و انباز نیست

کیست                      اندرین درگاه گیرا نازِ کیست؟ تا کنون کردي و این دم ناز  

دم                           نه پدر دارد نه فرزند و نه عملم  یلد لم یولدست او از ق  

  )3، دفتر366: 1386مولوي،(

  :و به ابیات زیر توجه کنید

  اهللا سفتال اله گفت و الّا اهللا گفت                               گوهر احمد رسول

  )1، دفتر102: 1386مولوي،(

  :  کندفرعون را به توحید خداوند دعوت می )ع(از زبان موسی 

  گفت آن یک که بگویی آشکار                   که خدایی نیست غیر کردگار

ال                        مردم و دیو و پري و مرغ را خالق افالك و انجم بر ع  

  خالق دریا و دشت و کوه و تیه                ملکت او بی حد و او بی شبیه
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  )4، دفتر591: 1386ولوي،م(

  :ي وحدت وجودي وياي است براي اندیشهآوریم نمونهرا در زیر میکه مطلع آن 650کلّ غزل 

  ي زنگار برآمدآن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد                        امسال درین خرقه

  )274: 1384مولوي، ( 

. باشدبدان پرداخته شده است مسئله نبوت و موضوعات مربوط به آن می از دیگر مفاهیمی که در سخنان موالنا -نبوت   
د گاه که داستان حلیمه، دایهداند؛ و آنرا یاور و رهبر می) ص(مولوي پیامبر « کند که طفل را گم را نقل می) ص(ي حضرت محم

تعبیر زیبایی در خصوص نبی ) 392: 1386شیمل، (» خورد، از زبان پیرمردي که سعی در تسلّی حلیمه داشتکرده بود و غم می
  :بنددبه کار می) ص(اکرم 

  غم مخور یاوه نگردد او ز تو                         بلکه عالم یاوه گردد اندرو

  )4، دفتر535: 1386مولوي،( 

به وصف نبی از زبان جا ي مزّمل است که آناشاره کرده، در تفسیر سوره) ص(اي دیگر که وي به نبوت رسول اکرم نمونه
  : پردازدي خطیري که به او محول شده است میخداوند متعال و وظیفه

  خواند مزمل نبی را زین سبب                           که برون آ از گلیم اي بوالهرب

  سر مکش اندر گلیم و رو مپوش             که جهان جسمیست سرگردان تو هوش

عی                          که تو داري شمع وحی شعشعیهین مشو پنهان ز ننگ م د  

  )4، دفتر552: همان(

  :گویدو در رابطه با رستگاري دوستداران آن حضرت می) ص(در تعظیم مقام مصطفی 

  بود در انجیل نام مصطفی                            آن سر پیغمبران، بحر صفا

  چون رسیدندي بدان نام و خطاب        ي نصرانیان بهر ثواب       طایفه...

  بوسه دادندي بران نام شریف                  رو نهادندي بر آن وصف لطیف

دند و از شکوه1اندرین فتنه که گفتیم آن گروه                     ایمن از فتنه ب  

                                                        
  .کشت و در دفتر اول مثنوي نقل شده استي وزیرِ آن پادشاه جهود که نصرانیان را میفتنه 1
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  مستجیر ایمن از شرِّ امیران و وزیر                              در پناه نام احمد

  ...نسل ایشان نیز هم بسیار شد                     نور احمد ناصر آمد یار شد

  )1، دفتر47: همان(

  : کندنسبت به دیگر پیامبران را بیان می) ص(و درنهایت بیت معروفی که جایگاه رسول اکرم 

  تکه صد آمد نود هم پیش ماسنام احمد نام جمله انبیاست                   چون

 )1، دفتر61: همان(

ی یافته استاعتقاد به زندگی پس از مرگ نیز در کنار دیگر شاخصه - معاد    وي . هاي اعتقادي مسلمانان در اشعار مولوي تجلّ
زیر نبی با پرداختن به داستان به معاد اشاره ... و ) ع(ها با دعاي حضرت عیسی و زنده شدن استخوان) ع(هایی از جمله؛ داستان ع

  .ده استکر
اي عمیق قرار داشت با خواندن نام حق زنده هایی را که در حفرهاز وي خواست تا استخوان) ع(همراه حضرت عیسی    

ها متعلّق بود به شیري با اکراه اقدام به این کار کردند، از قضا استخوان) ع(گرداند، پس از پافشاري فراوانِ وي، حضرت عیسی 
نده در :  

  ق بر استخوان                        از براي    التماس آن     جوانخواند عیسی نام ح
  حکم یزدان از پی آن خام مرد                          صورت آن استخوان را زنده کرد

  اي زد کرد نقشش را تباهاز میان برجست یک شیر سیاه                             پنجه
  مغز جوزي کاندرو مغزي نیود                        اش برکند مغزش ریخت زود کلّه

  )2، دفتر192: همان( 
زیر نبی میي دیگري که در آن به زنده شدن پس از مرگ اشاره رفته است، قصهنمونه  باشد که خداوند بعد از صد سال ي ع

زیر به االغش افتاد، آن. وي را زنده کرد دید که استخوان حیوان نیز درحال پوسیدن است را متالشی شده دید و حتّیوقتی چشم ع .
  ): 350: 1380آزادمهر، (کنیماي عزیر اکنون به تو نشان خواهیم داد که چگونه مردگان را زنده می: گاه خداوند به عزیر فرمودآن

  هین عزیرا در نگر اندر خرت                             که بپوسیده و ریزیده برت
رد و دو گوش و پاش را پیشِ تو گ آوریم اجزاش را                 آن سر و دم...  

  ات در یوم دینچشم بگشا حشر را پیدا ببین                           تا نماند شبهه
  ام را تمام                               تا نلرزي وقت مردن ز اهتمامتا ببینی جامعی

  )3، دفتر384: 1386مولوي، (

  هاي دینیستاندا

و اولیاءاهللا که در ) ص(ي رسول اکرم هاي مربوط به پیامبران و صحابهاشعار مولوي و خصوصاً مثنوي او پر است از داستان   
انه در  هجر داستان. دهدهاي مورد نظر خود را به مخاطب انتقال میها شاعر پیاممیان هر یک از آن هایی همچون؛ نالیدن استن حنّ

، )147: همان(،ماجراي هاروت و ماروت ) 139: همان(، ماجراي تهدید نوح نبی قوم خود را )1، دفتر100: همان) (ص(رم رسول اک
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هاي دیگر که و بسیاري داستان) 2، دفتر277: همان(، داستان منافقان و ساختن مسجد ضرار )3، دفتر345: همان(داستان بلعم باعور 
  : شوده ذکر یک مورد بسنده میي کالم تنها بجهت پرهیز از اطاله

را به مخاطب که داستان را شروع کند ابتدا پیام اصلی آن؛ موالنا قبل از آن)ع(داستان خدو انداختن خصم بر روي حضرت علی 
  : کندگوشزد می

  از علی آموز اخالصِ عمل                         شیر حق را دان مطهر از دغل

  فت                  زود شمشیري برآورد و شتافتدر غزا بر پهلوانی دست یا

  او خدو انداخت در روي علی                          افتخار هر نبی و هر ولی

  گاهآن خدو زد بر رخی که روي ماه              سجده آرد پیش او در سجده

  اهلیدر زمان انداخت شمشیر آن علی                     کرد او اندر غزااش ک

  گشت حیران آن مبارز زین عمل            وز نمودن عفو و رحمت بی محل

  گفت بر من تیغ تیز افراشتی                      از چه افگندي؟ مرا بگذاشتی؟

  )1، دفتر162: همان( 

چرا پس از چیرگی خواهد تا راز این عمل را بازگو کند که شود از وي میخصمِ آن حضرت که از کار ایشان دچار حیرت می
  :فرمایندگاه حضرت میبر وي شمشیر خود را بر زمین انداخت؟ آن

م نه مأمور تنمزنم                    بندهگفت من تیغ از پی حق می   ي حقّ

م نیستم شیر هوا                       فعل من بر دین من باشد گوا   شیر حقّ

تی اندر غزا          ...    تیغ را دیدم نهان کردن سزا        چون در آمد علّ

  )1، دفتر165و 164: همان( 

  آیات و احادیث

در این میان . با سیر کوتاهی در آثار موالنا قابل دریافت است که آثار این مرد بزرگ پیوندي تنگاتنگ با قرآن و حدیث دارد   
عی است که فرشتگان مانع از که خود در مقدمهجا ي اعالي این پیوستگی با آیات و احادیث است، تا آنمثنوي وي نمونه ي آن مد

رون. نزدیک شدن ناپاکان به اسرار آنند الَّا المطه ههاي پیشین که  نمونهبه جهت آن) 1، ج49و  47: 1383زمانی، . (یمنعونَ أَن یمس
  :شودثیرپذیري وي از احادیث بسنده میي مفهومی از آیات قرآن بودند، به ذکر یک نمونه براي تأهر یک به نوعی دربردارنده
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قدمتم من الجهاد االصغر الی الجهاد االکبر مجاهده « : ي یاران خود از جنگ، به آنان فرمودندپیامبر به هنگام بازگشت فاتحانه 
  :مولوي در ابیات زیر به این مطلب پرداخته است) 444: همان(» العبد هواه

  ماند خصمی زو بتر در اندرون                    اي شهان کشتیم ما خصم برون        

  ي خرگوش نیستکشتن این کارِ عقل و هوش نیست                  شیر باطن سخره

  ...دوزخست این نفس و دوزخ اژدهاست              کو به دریاها نگردد کم و کاست

  ي آوردم به پیگار درونچونک واگشتم ز پیگار برون                                   رو

  قد رجعنا من جهاد االصغریم                                       با نبی اندرجهاد اکبریم

  )1، دفتر72: 1386مولوي، ( 

  دعا و نیایش  

ی ازکه در دین اسالم از جایگاه ویژهجهت آنمناجات و دعا به    تعالیم  اي برخوردار است شاعران و نویسندگان نیز با تأس
ی بخشیدهاسالم با به بان در به مناجات صمیمی و عامیانه. اندکارگیري آن به آثار خود لطافت خاص داستان «اي که مولوي از زبان شُ

بان   :کند توجه کنیدبیان می» موسی و شُ

  اي خدا و اي اله: دید موسی یک شبانی را به راه                       کو همی گفت

  ا شوم من چاکرت                           چارقت دوزم کنم شانه سرتتو کجایی ت

  هایت کُشم                           شیر پیشت آورم اي محتشمات شویم شپشجامه

  دستکت بوسم بمالم پایکت                             وقت خواب آید بروبم جایکت

زهاي من                اي به یادت هی هی و هیهاي من            اي فداي تو همه ب  

  )2، دفتر237و 236: همان(

  

  زهد و عرفان   

ین مولوي آنهاي لطیف عرفانی که جاللدیوان کبیر مولوي سرشار است از غزل    خویشی خود سروده و هاي بیرا در لحظهالد
  :غزل کوتاه زیر از اوست. ده استي خویش براي جهانیان عطا کرارمغانی از دنیاي شور و هیجان عارفانه
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  ي افیونم، زنهار سرم مگشاخواهی نشوي رسوا                   من خمره: یک پند زمن بشنو

  آتش به من اندر زن، آتش چه زند با من؟           کاندر فلک افکندم صد آتش و صد غوغا

  آن را، نی پا بهلم این راگر چرخ همه سر شد ور خاك همه پا شد                نی سر بهلم 

کرُ بنا أَولییا صافیه  اً و الس د ر نفراً لُ المولی                                     أَسک الخمرِ فی آنیه  

  )82: 1384مولوي، (

  دولت قرآن

ین محمد حافظ شیرازي از بزرگترین شاعران قرن هشتم هجري استخواجه شمس    الد .ه به قرائات وي قرآن را با توج
گاه وي معتقد است اگر ارتباط ما با قرآن برقرار گردد آن) 2/3، ج1067و 1065و  1064: 1388صفا، . (گانه از حفظ داشتچهارده

هرچه کرده از دولت قرآن کرده «مند از معارف قرآن است و او نیز مثل سنایی و موالنا بهره. رسی خواهد شتافت»عشق به فریاد«
  . اي از اشعار وي در این زمینه شاهد صادقی خواهد بودنمونه» .است

  توحید و نبوت و معاد   

  :مانند. ي وي گاه به صورت مستقیم استاشاره. حافظ نیز مانند دیگران در اشعارش اشاراتی به توحید داشته است -توحید   

  ي گنهیمهوشیار حضور و مست غرور                    بحر توحید و غرقه

  )381غ 308: 1382افظ،ح(

  و 

  ي توحید بشنويیعنی بیا که آتش موسی نمود گل         تا از درخت نکته

  )486غ 392: همان(

اج معتقد است که گو این. ي عرفا مبنی بر وحدت وجوديصورت غیرمستقیم ومطابق عقیدهو گاه به چون «که وي نیز چون حلّ
  : ي زیر از وي توجه کنیدبه نمونه) 1، ج570: 1384خرّمشاهی،(» .ات کرده استبنده خداوند را توحید کند، نفس خود را اثب

ت خاك درت بر بصري نیست که نیست   روشن از پرتو رویت نظري نیست که نیست            منّ

  ناظر روي تو صاحب نظرانند آري                    سرّ گیسوي تو در هیچ سري نیست که نیست

  )73غ66: 1382حافظ، (
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ري معتقد بودند این غزل جزو اشعاري است که اندیشه ل آني وحدت وجودي حافظ را نشان میشهید مطه را دهد و مصرع او
تقریباً از جهتی آن تعبیر کالم حضرت . کندکه به تو نگاه میکند الّا اینبه هیچ چیزي هیچ کس نگاه نمی«: کنندچنین معنا می

ا و رأیت اهللاَ قبلَه و بعده و معه: منسوب استصادق است و به حضرت امیر هم    )105: 1384مطهري،(» .مارأیت شیئاً الّ

هاي انبیا و ذکر نامی گیري از داستاناما با بهره. به این شاخصه در اشعار حافظ به صورت جداگانه پرداخته نشده است -نبوت   
  :بیات ذیلاز جمله در ا. هایی کرده استپردازيها مضموناز آن

  )ص(اشاره به حضرت رسول اکرم 

  خار کس نچید حافظ                    چراغ مصطفوي با شرار بولهبیستدرین چمن گل بی

  )64غ 59: 1382حافظ،(

  )ع(اشاره به حضرت مسیح 

  دل                 کُشت مارا و دم عیسی مریم با اوستبا که این نکته توان گفت که آن سنگین

  )57غ 54: همان(

  )ع(اشاره به سلیمان نبی 

  گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی                     او سلیمان زمان است که خاتم با اوست

  )57غ 53: همان(

و عناوین دیگري » روز داوري«، »روز حشر«، »روز بازخواست«هاي از معاد و جهان آخرت در شعر حافظ تحت عنوان - معاد   
  :شودبه ذکر چند نمونه بسنده می. شده است از این دست یاد

  اي نبرد روز بازخواست                          نانِ حالل شیخ ز آب حرام ماترسم که صرفه

  )11غ 17: همان(

  کنندگوئیا باور نمیدارند روز داوري                   کاین همه قلب و دغل در کار داور می

  )199غ 164: همان(

  خواري رند شرابز حشر عنان بر عنان رود                تسبیح شیخ و خرقهترسم که رو

  )246غ 202: همان(
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هایی هستند که در هرکدام به نوعی اعتقاد شاعر در دیوان وي از دیگر نمونه)57، ص4، بیت62غزل (و ) 12، ص6، بیت5غزل(
  .به عالم دیگر انعکاس یافته است

  هاي دینیداستان   

هایی که در بحث نبوت آوردیم نمونه. هاي مربوط به پیامبران و اولیاءاهللا استهاي حافظ اشاره به داستانویژگی یکی از   
آوریم که اشاره دارد در این قسمت اشعاري از وي می. ها بود که به ماجراي برخی فرستادگان خدا اشاره داشتبعضی از این داستان

بزرگ و صاحب کرامت بود و قرب سیصد مرید «شیخ صنعان عارفی . دختر ترسا دادن اوبه داستان شیخ صنعان و دل در گرو 
  : ي شاعران بوده استو از داستانهایی است که مورد عالقه) 259: 1389فروزانفر، (» داشت

  ي خمار داشتگر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن                     شیخ صنعان خرقه رهن خانه

  )77غ 70: 1382حافظ، (

) 194: 1387خطیب رهبر، (هجري  307بن منصور حلّاج از عارفانِ مشهور و مقتول به سالو یا اشاره به داستان بردار شدن حسین
  ):535و 534: 1384عطّار، . (جا که ائمه فتوا به قتل او دادندکه برخی از اصحاب ظاهر او را به کفر منسوب کردند تا آن

  کردر دار بلند                         جرمش این بود که اسرار هویدا میگفت آن یار کزو گشت س

  )142غ 119: 1382حافظ، (

-ها در حوصلهکه آوردن همه آن... و) 39غ  40: همان(، آب خضر )28غ 31: همان(هایی مثل داستان مور و سلیمان و یا داستان

  .گنجدي این مختصر نمی

  آیات و احادیث   

اي است در تأیید ابیات ذیل نمونه. فظ سرشار از مفاهیمی است که منبع آن را باید در آیات و احادیث جستجو کرددیوان حا   
  :این مطلب

  که منزلگه سلطان دل مسکین منستشناس این عظمت گو مفروش                زانواعظ شحنه

  )52غ 50: همان(

م؛ من که پروردگار جهانیانم در ضمیر «: فرمود بیت فوق برگرفته ازاین حدیث نبوي است که خداوند  نکسره قُلوبِهِ ند منا ع اَ
و اذا «ي اعراف سوره 172ي همچنین بیت زیر از وي که اقتباس شده است از آیه) 75: 1387خطیب رهبر، (» دالن جا دارمشکسته

کم ق یتهم و اشهدهم علی انفسهم الست برب ک من بنی آدم من ظهروهم ذر الوا بلیاخذ رب«:  

ر نمی اند عهد الستشود بی رنج                                 بلی به حکم بال بستهمقام عیش میس  
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  )25غ 29: 1382حافظ، (

  نیایش و دعا   

  :مکنیهاي وي را ذکر میچند نمونه از دعا و نیایش. حافظ گاه در اثناي غزل در یک بیت دعا و یا نیایشی با پروردگار دارد   

  دولت فقر خدایا به من ارزانی دار                  کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است

  )52غ 50: همان(

رمان نصیب من باشد روا مدار خدایا که در حریم وصال                          رقیب محرم و ح  

  )160غ 134:همان(

  که به رحمت گذري بر سر فرهاد کند     یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز                 

  )190غ 157: همان(

، بیت 395غ (، )312و 311، صص7و بیت4تا 1، ابیات 385غ(، )216، ص8، بیت264غ(، )157، ص 4، بیت199غزل(و 
  .ها اشاره کردتوان به آنهایی هستند که میدیگر نمونه... و ) 256، ص6، بیت317غ (، )319،ص8

  زهد و عرفان    

این . ي خوبی نداشته و زاهدان را به باد انتقاد گرفته استاي بود براي ورود به عرفان، اما حافظ با آن میانهزهد مقدمه: گفتیم   
ی نیست که عرفان یکی از درون. گردد به وضعیت فرهنگی زمان شاعر که ریا و ظاهرسازي رواج داشته استمسئله برمی -اما شکّ

مشاهی،.(دهدکیل میهاي شعر وي را تشمایه   .شودابیاتی از یک غزل عرفانی او براي نمونه ذکر می)1سیزده، ج: 1384خرّ

ی دم زد                          عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد   در ازل پرتو حسنت ز تجلّ

  داي کرد رخت دید ملک عشق نداشت              عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زجلوه

  خواست کز آن شعله چراغ افروزد               برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زدعقل می

عی خواست که آید به تماشاگه راز                   دست غیب آمد و بر سینه ي نامحرم زدمد  

  )152غ 127: 1382حافظ، (

    

  عبداهللا
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وي شعر هم . باشدمی ي قرن پنجم هجري و از مشایخ مشهور صوفیهاالسالم عبداهللا بن محمد انصاري هروي نویسندهشیخ   
ها سبک خواجه به نثر موزون مرسل آثار زیبا و دلکشی از وي به یادگار مانده که در غالب آن) 2، ج911: 1388صفا، .(سرودمی

ي شیخ که در آن با زبانی صمیمی هباشد عبارت است از مناجات نامیکی از رسائل او که مصداق کامل نثر موزون مرسل می. است
ي بسیاري از معارف اسالمی که خواهیم دید؛ این اثر دربردارندهچنان) 61: 1381شمیسا، .(به گفت و گو با حق تعالی پرداخته است

رف نیست ت دعا و نیایش در آموزه. است و نیایشی ص ین دست توان از علل آفرینش آثاري از اهاي دین مبین اسالم را میاهمی
  .دانست

از جمله . نامه به توحید و یگانگی حق تعالی نیز اشاراتی داشته استهاي خود در مناجاتخواجه عبداهللا ضمن نیایش -توحید
  :هاي زیردر نمونه

ایی...همتایی، قیوم توانایی یکتاي بی! الهی« لک خدایی... ، از عیب مصفّایی، از شرك مبرّ 1: 1383انصاري، (» .به تو رسد م (  

» .نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم... اي کامکاري که دل دوستان در کنف توحید تو است ! الهی«
  )همان(

ل بیمدد و اي واحد بیاي خالق بی! الهی« از بنده خطا آید و ذلّت و از تو عطا آید و ... نهایتهدایت و اي آخر بیعدد اي او
  )همان(» .رحمت

» .اقرار کردم به مفلسی و هیچ کسی، اي یگانه که از هرچیز مقدسی چه شود اگر مفلسی را در نفس آخر به فریاد رسی! الهی«
  )2: همان(

تا یگانگی بشناختم در آرزوي بگداختم کی باشد که گویم پیمانه بینداختم و از عالیق واپرداختم و بود خویش جمله ! الهی«
  )همان(» .درباختم

  : هاي زیراز جمله در نمونه. و رسالت اشارتی رفته است) ص(در  مناجات شیخ در ضمن کالم به رسول اکرم  -نبوت

» .به عنایت ازلی تخم هدایت کاشتی، به رسالت پیامبران آب دادي، به یاري و توفیق پروردي، به نظر خود بارآوردي! الهی«
  )5: همان(

  )7: همان(» .تو محمد غمگین شود و دشمن تو ابلیس شاد کردیم دوستما در دنیا معصیت می! الهی«

» .شاد بدانیم که اول تو بودي و ما نبودیم، کار تو درگرفتی و ما نگرفتیم، قسمت خود نهادي و رسول خود فرستادي! الهی«
  )10: همان(

  )14: همان(» .نا گفتیگونه که تو بر نفس خویش ثتو آنی که مصطفی گفت من ثناي تو را نتوانم و آن! ... الهی«

  : وي در مناجات خود از زندگی پس از مرگ و بهشت و دوزخ نیز سخن به میان آورده است - معاد
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  )13: همان(» .اي ده که از هر نظري بهشتی سازمبا بهشت چه سازم و با حور چه بازم، مرا دیده! الهی«

  )15: همان(» .اگر بهشت چشم و چراغ است بی دیدار تو درد و داغ است! الهی«

  )11: همان(» .جمال تو خریدار نیستمدار نیستم و اگر به بهشت فرمایی بیاگر به دوزخ فرستی دعوي! الهی«

  )17: همان(» .را با قیامت کار نیست                    کار عاشق جز تماشاي وصال یار نیستروز محشر عاشقان«

  هاي دینیداستان

هاي زیر که به ماجراي از جمله در نمونه. هاي دینی نیز توجه داشته استهایش به داستانتخواجه عبداهللا در ضمن مناجا
  : نظر داشته است» منصور حلّاج و اویس قرنی«و » کشتی نوح«، »سگ اصحاب کهف«، »سلیمان و مور«

  )20:همان(» .موري محتاجم کار اگر به گفتار است بر سر همه گویندگان تاجم و اگر به کردار است چون سلیمان به! الهی«

  )21: همان(» .چون سگ را در این درگاه بار است و سنگ را دیدار است عبداهللا را با ناامیدي چه کار است! الهی«

و مهر او بالنشینان را کشتی نوح عذرهاي ما بپذیر و ... نام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح به! الهی«
  )22: همان(» .ما مگیربر عیب 

اي نیافت جاوید ملعون شراب شوق در جان منصور حلّاج افزون شد آن شراب در آن نگنجید سر بیرون شد، ابلیس جرعه! الهی«
  )25: همان(» .اي از آن شراب اویس قرنی میمون شدشد، به جرعه

  آیات و احادیث 

ي احزاب سوره 72ي براي مثال قسمتی از آیه. ه آیات و احادیثي وي است بي شیخ اشارهنامههاي مناجاتدیگر از ویژگی
  : ي زیر مورد نظر وي بوده استدر  نمونه» خُلقَ االنسانُ ضعیفاً«ي نساء سوره 28ي و قسمتی از آیه» انّه کانَ ظلوماً جهوالً«

انصاري، (» یف جز خطا چه آید؟تو مارا جاهل خواندي از جاهل جز خطا چه آید؟ تو ما را ضعیف خواندي از ضع! الهی«
1383 :20(  

  : استي زیر مورد توجه بودهدر نمونه»العالمینانّ اهللا اصطفی آدم ونوح و ابراهیم و آل عمران علی«ي آل عمران سوره 33ي آیه

  )21: 1383انصاري، (» ...گوهر اصطفا در دامن آدم تو ریختی و گرد عصیان بر فرق ابلیس تو بیختی ! الهی«

نهج (» .گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی که تو را به خودپسندي وادارد«: که فرمودند) ع(روح کالم امیرالمؤمنین 
  : در نیایش زیر از خواجه دمیده شده است)46حکمت / البالغه

  )23: 1383انصاري، (» .من غالم آن معصیتم که مرا به عذر آورد و از آن طاعت بیزارم که مرا تعجب آورد! الهی«
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  :بوده است» و نحن اقرب الیه من حبل الورید«ي ق سوره 16ي ي زیر که تحت تأثیر قسمت آخر آیهو توجه کنید به نمونه

  )28: 1383انصاري، (» ...اي نزدیکتر به ما از ما، مهربانتر از ما به ما! الهی«

  نیایش و عرفان

هاي نغز هاي شیخ با حق تعالی است که سرشار است از نکتهز نام آن پیداست نیایشطوري که انامه هماندانیم که مناجاتمی
ت  تنها به ذکر مورد زیر بسنده می. هایی براي نیایش و دعا هستندهاي آمده همگی نمونهعرفانی، لذا نمونه   : کنیمبه همین علّ

ي ي به تو زندهي زندانی است و مردهي بی تو چون مردهجز شناخت تو شادي نیست و جز از یافت تو زندگانی نه، زنده! الهی«
  )30: همان(» .جاودانی است

  

  ابوالفضل بیهقی

ی (خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر مشهور عهد غزنویان  ترین اثر وي تاریخ اوست مهم. باشدمی) هجري 470متوفّ ّ
د نوشته شده بود ولی اکنون قسمتی از آن  890: 1388صفا، . (باقی مانده که به سلطنت مسعود غزنوي پرداخته است که در سی مجلّ

ت آن) 2، ج891و  ایم این مطلب است که وي مثالً مانند نجم دایه به نگاشتن که در میان بسیاري از نویسندگان به اثر وي پرداختهعلّ
هاي آن اي موضوع به آیات و حدیث و آموزهاثري جهت هدایت مریدان در سلوك عرفانی قلم در دست نگرفته است تا به اقتض

اما وي که تحت تعلیم فرهنگ اسالمی قرار داشته به چشم عبرت در . بپردازد، بلکه موضوع اصلی کارش نگارش تاریخ است و بس
ند نباید انتنظار هرچ. نگرد، لذا در ذکر وقایع مختلف سعی دارد پیامی را که آن واقعه دربر دارد به خواننده گوشزد نمایدتاریخ می

هایی را براي هر یک از آن ایم پرداخته باشد، اما نمونههایی که ذکر کردهرا داشت که بیهقی در تاریخ خود به تمامی شاخصهآن
اقل ما موفّق به یافتن نمونه. ایم که خواهد آمدها یافتهشاخصه اي براي آن نشدیم دعا و نیایش استتنها موردي که حد.  

  توحید 

گفت وصیت کنم شما را که خداي، عز «: کند، چنین آورده استر ذکر حکایت بزرجمهر که  بزرگان پارس را نصیحت مید
  )2، ج473: 1368بیهقی، (» .بیندوجل، به یگانگی شناسید و وي را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوي شما می

هارون «: گویدر سماك و درخواست از زاهد که او را نصیحت کند، چنین میدر حکایت رفتن هارون  به منزل زاهدي به نام پس
یا امیرالمؤمنین از خداي، عزوجل، بترس که یکی : گفت. ام تا سخنِ تو بشنوم و مرا بیداري افزایدمرا پندي ده که بدین آمده: گفت

  )2، ج738: همان(» .است و هنباز ندارد و به یار حاجتمند نیست

  نبوت 

و از آن «: کندمی) ص(اند، اشارتی به رسول اکرم که پادشاهان نیازمند اعوان و خدمتگارانی شایستهناسبت سخن در باب اینبه م
الم، تا خاتمِ انبیا مصطفی، علیه الم، و بباید پیغمبران،صلوات اهللا علیهم أجمعین، همچنین رفته است از روزگار آدم، علیه الس الس
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الم، یگانه نگریست که چون مصطفی، وي چه کردند و علیه الس ي روي زمین بود، او را یاران بر چه جمله داد که پس از وفات
  )1، ج152:همان(» .اسالم به کدام درجه رسانیدند

برادران را وصیبت کرد که در «: گویداز زبان بزرجمهر چنین می) ص(وي در ضمن حکایتی دیگر در باب فضیلت رسول اکرم 
م، اگر روزگار یابم، نخست کسی من کتب خوانده ی اهللا علیه و سلّ د مصطفی، صلّ ام که آخرالزّمان پیغامبري خواهد آمد  نام او محم

» .شما فرزندان خود را همچنین وصیت کنید تا بهشت یابید. باشم که بدو گروم، و اگر نپایم، امیدوارم که حشرِ ما را با امت او کنند
  )2، ج472: همان(

  معاد

در بیشتر مواقع که از مرگ و یا افراد درگذشته در تاریخ سخن به میان . هقی به مرگ و عالم پس از مرگ سخت معتقد استبی
  :ها روشنگر خواهد بودنمونه. آوردآید، بیهقی سخنی دربابِ آن به میان میمی

بانی با اشاره به آیهپس از ذکر حادثه و بسا رازا که آشکارا خواهد شد «: گویدن میي شعراء چنیسوره 90ي ي مرگ بوطاهر تَ
  )2، ج650: همان(» .روز قیامت، یوم ال ینفع مالٌ و ال بنونَ الّا من اتی اهللاُ بقلبٍ سلیمٍ

هرکس که او خویشتن را بشناخت که او زنده است و آخر به مرگ ناچیز شود و باز به قدرت «: گویدو در جایی دیگر می
: همان(» .اچار از گور برخیزد و آفریدگار خویش را بدانست و مقرّر گشت که آفریدگار چون آفریده نباشدآفریدگار، جل جالله، ن

  )1، ج154

از این قوم که من سخن خواهم ... کنم امروز که من این قصه می«: نویسدهمچنین در ابتداي فصل آوردن حسنک به دیوان، می
که از وي ه، و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آناي افتاداند در گوشهراند، یک دو تن زنده

  )2، ج226: همان(» .رفت گرفتار

از شرح دکتر خطیب رهبر و داستان دیدار هارون با زاهدي به نام  2جلد  473يهمچنین رجوع شود به حکایت بزرجمهر صفحه
ري صفحات  ماز همان منبع 738و  736ع.  

  اي دینیهداستان

را براي دهد و آنهاي دینی نمک خاصی به تاریخ خود میبیهقی پس از ذکر برخی وقایع تاریخی با آوردن برخی داستان
  :به دو نمونه زیر توجه کنید. کندخواننده دلپذیر می

وزیر به مناسبت ي این مطلب که در راه عقاید دینی فدا شدن، از صفت مردان بزرگ است پس از ماجراي حسنک در توصیه
کند که در راه دفاع از می) ع(اي به ماجراي امام حسین کشد و در ضمن داستان اشارهداستان جنگ عبداهللا زبیر را پیش می

اي فرزند، این خروج که تو بر بنی امیه : پس گفت«شود؛ قسمتی از سفارش مادرِ زبیر به وي نقل می. اعتقادات پاك خود شهید شد
. که نگرفتم یک درم از دنیا، و این ترا معلوم استبه خداي که از بهر دین را بود، دلیل آن: ا بود یا دنیا را؟ گفتکردي دین ر

ثله کردن، چنان: گفت شتن و م و نگاه کن که حسینِ علی، رضی اهللا عنهما، چه ... که برادرت مصعب کردپس صبر کن بر مرگ و کُ
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  )1، ج237: 1368بیهقی، (» .درندادد، عبید اهللا، تناو کریم بود و بر حکم پسر زیا. کرد

  آیات و احادیث

به دو نمونه بسنده . مند بوده استاشاره به آیات و احادیث در تاریخ بیهقی فراوان است و او از این شاخصه به نحو احسن بهره
  :شودمی

ن این پادشاه در سخن آمدي، جهانیان بایستی چو«: ي بقره استفاده کرده استسوره 247ي در توصیف سخنرانی مسعود از آیه
تا مقرّر گردد خوانندگان را که نه بر گزاف ... که در نظاره بودندي که در پاشیدي و شکر شکستی و بیاید در تاریخ سخنان وي 

، 17: 1368بیهقی، (» .ن یشاءالعلم و الجسم واهللا یؤتی ملکه مو زاده بسطه فی: است حدیث پادشاهان، قال اهللا عزّوجلّ و قوله الحقّ
  )1ج

پس اگر مرد از قوت عزم «: بخشدزینت می) ص(ي مشورت با دیگران سخن خود را با حدیثی از پیامبر اکرم و در توصیه
که مصطفی، علیه ... هاي وينمایند عیبتر که او را بازمیتر و فاضلخویش مساعدتی تمام نیابد، تنی چند بگزیند هرچه ناصح

الم، گفته استالس :1، ج158:همان(» .المؤمنِ المؤمنُ مرآت(  

  

  نتیجه گیري 

توان میزان تأثیرپذیري وي از قرآن و با بررسی آثار سنایی می. تأثیرپذیري ادبیات فارسی از تعالیم دین اسالم انکارناپذیر است
گیري از ي بارزي از بهرهمچنین مثنوي مولوي نمونهه. حدیث را به عینه دید، خصوصاً در حدیقه که سرشار از مفاهیم قرآنی است

ها صرف نظر از آیات و احادیثی که موالنا به تأویل آن. اندهاي دین اسالم است، تا بدانجا که به آن نام قرآن عجم نیز دادهآموزه
ي خود از قرآن دیگر اثر وي نیز به نوبهدیوان کبیر . هاي قرآنی را نیز در آن مشاهده کردتوان بسیاري از داستاناقدام کرده است می

همچنین حافظ خود معتقد است هر توفیقی که در کارش داشته همه از دولت قرآن بوده . ي فراوانی گرفته استو حدیث بهره
  . است

آثار  روند به نوعی درکه جزو اصول دین به شمار می» توحید، نبوت و معاد«با بررسی به عمل آمده مشخّص شد که موضوع 
اشاره به داستانهاي دینی و آیات و احادیث ویژگی مشترك دیگري است که . هریک از بزرگان یاد شده مورد توجه بوده است

صرف نظر از تاریخ بیهقی آثارِ دیگر از عنصر عرفان اسالمی که یکی از رهاوردهاي . اندمند بودهي آثار یاد شده از آن بهرههمه
در پایان یادآور . مندي نمک خاصی به آثار یاد شده بخش کرده استاین بهره. مند هستندشود بهرهیدین مبین اسالم محسوب م

شویم که ورود نیایش و مناجات به شعر فارسی از نتایج تأثیرات تعالیم دین مبین اسالم بر بزرگان ادب فارسی بوده است، زیرا می
ت ویژه دباشاي برخوردار میدعا در اسالم از اهمی .ي خواجه عبداهللا انصاري است که نامهي این نوع، مناجاتترین نمونهمهم

  .موضوع اصلی آن نیایش و مناجات با خداست
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313  

  :سازي ترجمه و بومی

  ابزاري براي حفظ و ترویج زبان فارسی 
  

  1ورپ احسان علی

 چکیده

تواند منجر به  این امر می. ي اینترنت شده است ویژه در حوزه هاي گونان به ي زبان انگلیسی در عرصه جهانی شدن منجر به سلطه
از یک سو . در این میان ترجمه نقشی متناقض دارد. تداخل واژگانی زبان انگلیسی در زبان فارسی شده و به تضعیف آن بیانجامد

اي باشد و به  و مداخله زبان انگلیسی در فارسی کمک کند و از سوي دیگر همچون سدي در برابر چنین مداخله تواند به نفوذ می
سازي، دو  ي مطالعات ترجمه و جهانی شده در حوزه در این مقاله با تکیه بر مباحث مطرح. حفظ و ترویج زبان فارسی بیانجامد

افزارها مورد بحث قرار گرفته و  ها و نرم سازي وبگاه با تمرکز بر بومی "به بازیابترجمه به مثا"و  "ترجمه به مثابه بازتاب"مفهوم 
  .پیشنهادهایی براي کمک به حفظ و ترویج زبان فارسی مطرح شده است

  

  

  سازي، مداخله زبانی، بازتاب، بازیاب ترجمه، بومی: ها کلیدواژه

                                                        
 رشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوي کارشناسی ا - 1

 



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

168 

 

  

  مقدمه- 1

شمار موسسات آموزش زبان، آموزش این زبان در مدارس  وجود خیل بی همه چیز حاکی از سلطه و نفوذ زبان انگلیسی است؛
اما چشمگیرترین حضور زبان انگلیسی در فضاي مجازي تحقق . آموزش و پرورش، پخش خبر انگلیسی در صدا و سیما و غیره

هاي اینترنتی به زبان  داده ها و درصد رایانامه 80کند که  گزارش می) 150. ، ص1998، نقل شده در کرانین، 1997(گري . یابد می
هاي  افزار محصوالت خود را به سرعت و یا با اندکی تأخیر به زبان هاي تولید نرم ها و شرکت با این حال، برخی از وبگاه. اند انگلیسی

گیرد  جام میهاي دیگر ان ها که با هدف جذب گویشوران زبان افزارها و وبگاه نرم 1سازي بومی. کنند دیگري نیز ترجمه و عرضه می
تواند از یک سو منجر به گسترش و غناي واژگانی زبان گردد و از سوي  این امر می. تواند تاثیرات متناقضی در زبان داشته باشد می

در . سازي است این مقاله کنکاشی در کارکردهاي متناقض ترجمه و بومی. هاي گسترده و تضعیف زبانی بیانجامد دیگر به تداخل
، مفاهیم و مباحثی درباره نقش ترجمه در فرایند جهانی شدن و تاثیرات آن در حفظ، ترویج یا تضعیف زبان مطرح بخش دوم مقاله

هاي  گیري از ظرفیت شده، پیشنهادهایی براي بهره گیري از مسائل طرح در بخش سوم و پایانی مقاله نیز با بحث و نتیجه. شده است
  .اند فارسی ارائه شدهسازي در حفظ و ترویج زبان  ترجمه و بومی

  

  سازي، بازتاب و بازیاب ترجمه، بومی- 2

تشدید روابط اجتماعی «: کند جهانی شدن را اینگونه تعریف می) 126. ، ص2009، نقل شده در کرانین، 64. ، ص1990(گیدنز 
پیشامدهاي بسیار دور شکل اي که رویدادهاي محلی تحت تأثیر  گونه گردد به هاي دور از هم می جهانی که منجر به پیوند مکان

، 1998کرانین، (مکان و امکان تبادل کاال و اطالعات با سرعت باال است -هاي جهانی شدن، فشردگی زمان از مشخصه. »گیرد می
زبان انگلیسی «؛ )153. همان، ص(در این میان، زبان انگلیسی به ابزاري جهانی براي چنین تبادالتی بدل شده است ). 151. ص
کند که با  گزارش می) 2007(آندرمن ). 96. ، ص2005دایاز فوسس، (» زبان جهانی شدن، و تنها زبان جهانی واقعی است تردید بی

معطوف گشته  ]...[ازپیش به تاثیرات آن  پردازان ترجمه بیش توجه نظریه«مثابه زبان میانجی و جهانی،  رشد سریع زبان انگلیسی به
هایی همچون آلمانی، فرانسوي و اسپانیایی  در زبان به بررسی نفوذ زبان انگلیسی از طریق ترجمه پردازان این نظریه). 61. ص(» است
معتقد است که اقتصاد جهانی که در ) 2009(کرانین . سازي است هایی مورد توجه این پژوهشگرانْ بومی یکی از حوزه. پردازند می

سازي را  بومی) 71. ، ص2009(پالومبو . سازي شده است رشد سریع بومی سایه تشدید روابط اجتماعی ظهور یافته منجر به پیدایش و
این واژه همچنین به . داند فرایند اعمال تغییرات زبانی، فرهنگی و فنی در محصول براي سازگار ساختن آن با بازار مورد نظر می

چنانکه اشاره شد، با پیدایش پدیده ). 71. ، ص2009پالومبو، (کند  ها و محصوالت مبتنی بر فناوري رایانه داللت می ترجمه وبگاه
به نقل از پیم ) 54. ، ص2009(پالومبو . سازي افزایش چشمگیري یافته است جهانی شدن و سلطه جهانی زبان انگلیسی، نیاز به بومی

                                                        
1 Localization  
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که انگلیسی در بسیاري از  درحالی«: داند تبدیل زبان انگلیسی به زبان میانجی و افزایش نیاز به ترجمه را اموري متناقض می) 2006(
مراکز بین المللی تولید اقتصادي به زبان ارتباطی مسلط تبدیل شده است، در سطح بومی توزیع و بازاریابی محصوالت نیاز 

، 2009(به باور کرانین . اند و از این قاعده مستثنی نیستند ها نیز محصوالتی اقتصادي افزارها و وبگاه نرم. »روزافزونی به ترجمه دارد
سازي وب، افزایش  یکی از دالیل گسترش بومی. سازي وب بوده است پهنا منجر به پیدایش بومی گسترش وب جهان) 127. ص

سازد  کرانین خاطرنشان می. شان در دسترس باشد دهند مطالب به زبان مادري تعداد کاربران غیرانگلیسی زبان است که ترجیح می
ر بدان معناست که آن زبان داراي توانایی الزم براي انجام وظیفه ارتباطی در جهان مدرن است که دسترسی مطالب به زبان مورد نظ
  .هاست بخشی نمادین ملت و همین امر عامل مهمی در هویت

هاي زمانی براي  هاي گوناگونی از محدودیت نمونه. ها امر مهمی است سازي محصوالت براي شرکت سرعت ترجمه و بومی
روز انجام گردید و طی آن حدود یک میلیون و  165در  95و آفیس  95سازي ویندوز  بومی. سازي وجود دارد میانجام ترجمه و بو

مواردي نیز وجود دارد که ). 153. ، ص1998، نقل شده در کرانین، 1. ، ص1996پور، (دویست هزار واژه به بیست زبان ترجمه شد 
تواند  افزایش محدودیت زمانی و فشار بر مترجم می. اند سخه اصلی آن عرضه شدهافزار همزمان با ن شده نرم هاي بومی در آن نسخه

  .هاي ترجمه و علت بروز مداخالت زبانی است همین امر یکی از آسیب. منجر به کاهش کیفیت ترجمه گردد

عات که در ترجمه چنین حجم بزرگی از اطال. شوند مشخصه دیگر جهانی شدن، حجم انبوه اطالعاتی است که مبادله می
سازد که  خاطرنشان می) 153. ، ص1998(کرانین . اند نیازهاي واژگانی وسیعی را موجب شده است هاي گوناگونی تولید شده حوزه

در صورت عدم وجود منابع واژگانی و . »براي یافتن معادل تحت فشار هستند ]...[ها  با گردش بسیار سریع اطالعات، تمام زبان«
گیري روي خواهد آورد و ناخودآگاه به تداخالت واژگانی و تضعیف زبان مقصد کمک  رجم ناگزیر به واماصطالحاتی کافی، مت

هاي قدرتمند سلطه ممکن است  تحت فشار از سوي زبان«هاي مقصد  کند که زبان تاکید می) 147. ، ص1998(کرانین . خواهد کرد
اي به مرور زمان به ناپدید  چنین ترجمه. »رونه زبان سلطه تبدیل شونددر سطح واژگانی و نحوي تسلیم و در طول زمان به بازتاب وا

دهنده زبان سلطه، زبان  هاي بیگانه خواهد شد و بازتاب به تدریج زبان مقصد مملو از واژه. ها خواهد انجامید ها میان زبان شدن تفاوت
و  1مثابه بازتاب ترجمه به: گذارد وع ترجمه تمایز میمیان دو ن) 148. ، ص1998(گونه است که کرانین  این. انگلیسی، خواهد بود

  .2مثابه بازیاب ترجمه به

، 1998کرانین، (» گردد هاي بسیار می که منجر به گرته ]است [جذب ناخودآگاه زبان سلطه «مثابه بازتاب به معناي  ترجمه به
گردد و در بدترین  زبان سلطه در زبان مقصد میمثابه همگونی است و موجب هضم  این نوع ترجمه برابر با ترجمه به). 148. ص

پردازد و راه را براي ورود انبوه  برداري از زبان غالب می گیري و گرته در این وضعیت، مترجم به وام. انجامد شرایط به نابودي آن می
زتابی وارونه از زبان سلطه تبدیل اي، زبان مقصد به با که در باال ذکر شد در نتیجه چنین ترجمه چنان. کند هاي خارجی باز می واژه

                                                        
1 Translation as reflection 

2 Translation as reflexion 
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ماند؛ زبان مقصد تبدیل به خود زبان  رود تا جایی که دیگر چیزي براي ترجمه باقی نمی شود و به مرور تمایز این دو از میان می می
  .شود سلطه می

رجمه باید دغدغه مترجمان و این نوع ت. اندیشه و بازاندیشی است-مثابه بازیاب قرار دارد که به معناي فرا در مقابل، ترجمه به
شود و چه چیز منجر به پسرفت و از دست رفتن  ایشان باید توجه کنند که چه چیز باعث گسترش زبان می«محققان ترجمه باشد؛ 

مثابه  توان برابر با ترجمه به این نوع ترجمه را می). 148. ، ص1998کرانین، (» گردد طیف درزمانی و همزمانی منابع بیانی آن می
تواند با توسل به این نوع  زبان مقصد می. گیرد دگرگونی دانست چراکه با هدف حفظ دگربودگی و ناهمسانی زبانی صورت می

  .ترجمه به حفظ و گسترش خود کمک و از آمیختگی اجتناب کند

  

  نتیجه- 3

ه منظور دسترسی کاربران بومی سازي ب تر اشاره شد، بومی گونه که پیش همان. هاي جهانی شدن است سازي یکی از بایسته بومی
توانایی زبان در ایفاي نقش ارتباطی در جهانی که حجم وسیعی از . گیرد شان انجام می به محصوالت خارجی به زبان مادري

وران آن  هاي باالي آن زبان و موجب سربلندي گویش شود، نشان از قابلیت هاي گوناگون به سرعت تبادل می اطالعات در حوزه
از زبان انگلیسی  ]...[هاي جهانی همه مردم  اگر در مبادله«کند نباید تصور کرد که  تاکید می) 1387(گونه که ولتون  نهما. است

همه جا باید «شده امروز  بلکه براي حفظ همزیستی فرهنگی در دنیاي جهانی) 130. ص(» شود استفاده کنند کارآیی خیلی بیشتر می
در کنار ). 130. ، ص1387ولتون، (» ها است این وظیفه مدارس و رسانه... ها را حفظ کرد هجههاي بومی و ل هاي ملی، زبان زبان

ایشان باید براي انجام . توانند در حفظ و گسترش زبان فارسی ایفاي نقش کنند ها، نهادهاي دیگري نیز هستند که می مدارس و رسانه
  .پذیر اهتمام بورزند ریزي دقیق و انعطاف امهریزي و باز برن چنین کار خطیري به همکاري، تالش، برنامه

توان سه پیشنهاد عمده را براي تبدیل ترجمه به ابزاري براي حفظ و گسترش زبان فارسی  با توجه به مسایلی که مطرح شد، می
د نهادي براي دومین آن مربوط به ایجا. هاي کارشناسی تربیت مترجم است اولین پیشنهاد مربوط به بازبینی در دوره. مطرح کرد

هاي به روز و تخصصی  نامه سومین پیشنهاد نیز درباره نگارش واژه. سازي یا حتی ارائه خدماتی در این زمینه است نظارت بر بومی
  .است

توانند از عهده  مترجمان زمانی می. تواند در گسترش زبان نقشی اساسی ایفا کند مثابه بازیاب می چنانکه بحث شد، ترجمه به-1
هاي ایران  هاي تربیت مترجم در دانشگاه رسد که دوره به نظر می. اي برآیند که از آموزش کافی برخوردار باشند رجمهچنین ت

ها و گنجاندن برخی دروس در آن  هاي درسی این دوره به باور نگارنده، اعمال برخی تغییرات در برنامه. بازدهی کافی ندارند
هاي کنونی، زبان فارسی  در برنامه. دانش باالیی در مورد زبان فارسی کسب کنند آموزان باید کفایت و ترجمه. ضروري است

هاي تربیت مترجم نباید محدود به تدریس فنون و  دوره. بخش نیستند جایگاه چندانی ندارد و دروس فارسی موجود نیز نتیجه
دست یابند تا بتوانند با بازاندیشی و نگاه انتقادي ) 1998(آموزان باید به بینش مورد بحث کرانین  هاي ترجمه باشد، بلکه ترجمه شیوه
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همچنین ایشان نیازمند آنند که به کاربرد رایانه تسلط یافته و با . متون بپردازند و مانع از زوال زبان فارسی گردند» بازیاب«به 
آشنایی مقدماتی با علوم اصلی . بهره گیرندهاي خویش از آن  اي ترجمه آشنا باشند تا بتوانند در بهبود کیفیت ترجمه ابزارهاي رایانه

عدم . گردد هاي گوناگونی تولید و تبادل می طور که اشاره شد، اطالعات در حوزه همان. ها قرار گیرد نیز باید جزو اهداف این برنامه
زبان انگلیسی در زبان فارسی هاي واژگانی  تواند به تداخل ها می ها و اصطالحات این حوزه آموزان و مترجمان با واژه آشنایی ترجمه

آموز بتواند پس از آشنایی مقدماتی با علوم اصلی، یکی  توانند طوري طراحی شوند که ترجمه هاي تربیت مترجم می دوره. بیانجامد
به پیشتر اشاره شد که سرعت تبادالت منجر . از آن علوم را برگزیند و در ادامه دوره به کسب تخصص در ترجمه آن حوزه بپردازد

هاي  یادگیري تکنیک. گردد ها و بروز مداخالت واژگانی می محدودیت زمانی و فشار بر مترجمان و در نتیجه کاهش کیفیت ترجمه
ها تأثیر چیمگیري  تواند در افزایش کیفیت ترجمه و مدیریت زمان می) 2005مراجعه کنید به پیم، (مختلفی همچون مدیریت خطر 

  . داشته باشد

ها به دنبال منافع مادي هستند و چندان  بیشتر این شرکت. اي فراوانی وجود دارد هاي خدمات ترجمه ن شرکتدر سراسر جها-2
مترجمان نیز به دلیل حجم انبوه کارها و فشار از سوي کارفرما فرصتی براي بازاندیشی و توجه به . دغدغه حفظ زبان فارسی ندارند

وجود نهادي که بر کیفیت . هاي بیگانه باشد ست که زبان فارسی مورد هجوم واژهدر این وضعیت بدیهی ا. متون ندارد» بازیاب«
پردازد ممکن  اي با کیفیت باال می کند و یا بهتر از آن، نهادي که به ارائه خدمات ترجمه شده نظارت می ترجمه محصوالت بومی

هاي دولتی و  اي، نهادي است که با استفاده از پشتیبانی کننده خدمات ترجمه منظور از نهاد ارائه. حلی براي این مشکل باشد است راه
تواند با تکیه بر  چنین نهادي می. پردازد سازي محصوالت در فضاي مجازي می دیده به بومی اي و آموزش با جذب مترجمان حرفه

جعی، لزوم نظارت کاهش در صورت وجود چنین نهاد مر. و بومی کند» بازیاب«شناختی و علمی، محصوالت بیگانه را  منابع زبان
سازي محصوالت خود هستند و اغلب براي انجام این کار از  هاي خارجی که به دنبال بومی توان به شرکت حتی می. خواهد یافت
اي به مرجعی خارج  اي براي سپردن کارهاي ترجمه کنند، خدمات رایگان ارائه کرد تا ایشان انگیزه سازمانی استفاده می منابع درون

اي براي  ایجاد چنین نهادي ممکن است فاقد توجیه اقتصادي باشد، ولی باید توجه نمود که هر هزینه. زمان خود داشته باشداز سا
توان این  با این حال، می. نقص نیست پیشنهادي که در این بخش مطرح شد به یقین بی. حفظ و گسترش زبان فارسی ضروري است

  .صورت نیاز از آن بهره برد طرح را مورد بازاندیشی قرار داد و در

درنگ در . هاي متنوع موجب نیازهاي واژگانی روزافزونی گردیده است پیشتر اشاره شد که حجم عظیم اطالعات در حوزه-3
هاي موجود در  یکی از شکاف. ناپذیري به زبان فارسی واردخواهد کرد هاي جبران یابی براي این واژگان آسیب تولید و معادل
هاي تخصصی و یا عرضه آن با  نامه سازي محصوالت، نبود واژه و در بومی –به خصوص علوم مبتنی بر رایانه  –فنی ترجمه متون 
برداري از واژه بیگانه دامن  گیري و گرته پردازند و خود به وام زبان انگلیسی می» بازتاب«ها نیز به  نامه برخی از این واژه. تأخیر است

گشا  تواند راه ها و علوم زیر نظارت فرهنگستان زبان فارسی می ها براي تمامی حوزه نامه ها و واژه نامه نگدرنگ فره تولید بی. زنند می
تواند با طرح  این بار نیز فرهنگستان علوم می. سازي است هاي ترجمه و بومی هاي معتبر برخط نیز از دیگر شکاف نامه نبود واژه. باشد
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شود و به صورت برخط در دسترس همگان است، یکی از نیازهاي مبرم مترجمان و  یوسته به روز مینامه که پ افزار واژه و توسعه نرم
  .سازان و حتی مردم عادي را پاسخ گوید بومی

شده حاضر  در دنیاي جهانی. تواند دوست باشد و هم دشمن معتقد است که ترجمه نقشی متناقض دارد؛ هم می) 1998(کرانین 
توان با تأمل و تالش این امر حتمی را به دوست زبان فارسی تبدیل کرد و از  یزناپذیر است، میکه در آن ترجمه امري گر

 .هاي آن براي حفظ و ترویج زبان فارسی بهره برد ظرفیت
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  اثر ادبی و تحلیل فرایند نوشتار
  در پارامترهاي تعالی بخش پسامتنی

  1پورعلی) صدیقه(پوران 

  چکیده
پیشامتن، متن، کتاب و پسامتن است که : ، حاوي عناصري از جمله...)شعر، داستان و(ي فرهنگی  اثر ادبی به عنوان یک بسته

ي کتاب جریان دارد و نوشتار  ، همواره در زمان گذشته، حال و آیندهتحت تأثیر فرایند نوشتار در جهت تکوین حقیقت معناي متنی
نفسه یک  پس نوشتار به قول نیچه، فی. پردازد اش در این بسته به تثبیت سخن می اي به عنوان یک دگرگونی ساده در سرشت رسانه

وشتار از طریق کتاب جریان دارد؛ اما البته گفتنی است که ن. شود دستاورد عظیم فرهنگی است که در سیماي انسانی ناپدید می
کوشد تا در این  اي در امر نقد متنی آثار ادبی دارد، این مقاله می از آنجایی که این موضوع، اهمیت ویژه. کتاب مقصد آن نیست
را از آغاز نیت ژرف  ي ادبی، پرداخته و فرایند نوشتار ي خلق اثر؛ به عنوان یک بسته هاي مربوط به حوزه راستا، ابتدا به بیان نظریه

اش در غیاب مؤلف،  ي روند حیات روحانی مؤلف در گسترش فضامندي زمانی و مکانی پیشامتن و تبدیل آن به کتاب، تا ادامه
سپس ضمن تبیین حضور متافیزیک گونه و شهودي متن، پارامترهاي تعالی . ي تأویلگر، بررسی نماید هایی از خواننده کتاب و ر

  . در جهت تکوین معناهاي مکشوف اثر، مورد تحلیل قرار دهد بخش پسامتنی را،
  
  

  .اثر ادبی، غیاب مؤلف و کتاب، فرایند نوشتار، هرمنوتیک، پارامترهاي تعالی بخش پسامتنی: هاکلید واژه

  

  

                                                        
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر - 1
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  مقدمه

کند  اي مطرح می ان رسانهبطور کلی، نزد کسانی چون هگل و ماالرمه خود را به عنو» اثر«. مهمترین مقوله در امر نقد، اثر است
یابد که خود بر خویشتن آگاه است و پس از بیرونی شدن در همه اشکالش که ربط دیالکتیکی  اي وجود می که در آن یا آگاهی

 زمان در متن یابد که پیشاپیش بر تأیید نوشتار خویش احاطه دارد؛ در حالیکه هم کند یا معنایی وجود می دارند به خود ارجاع پیدا می
ي کاغذي صحافی شده؛ به عنوان یک محصول فرهنگی به نام  شاید در خصوص فرایند شکل گیري اثر در بسته .محو شده است
ي حضورش در غیاب مؤلف و  هاي بسیاري مطرح شده باشد؛ اما در مورد فرایند تأویلی آن در زمان متنیت و ادامه کتاب، گفتمان

کوشد تا مفهوم اثر را؛ به عنوان یک  این مقاله میده، کمتر بدان پرداخته شده است؛ لذا کتاب در پسامتنیت؛ بجز در مواردي پراکن
ي  ي ادبی، در روند فرایند نوشتار از آغاز نیت شدنش در ذهن مؤلف و آفرینشش در فضاي جسمانی در کالبد کتاب تا ادامه بسته

  .اش در مفهوم معنا پس از کتاب، مورد بررسی قرار دهد حیات روحانی

  :اکنون، الزم است تا پیش از ورود به بحث اصلی، تعاریفی از اصطالحات مرتبط با مقاله ارائه گردد

   

  اثر  •
ي زبان، خود را  گردد تا به واسطه می» اثر ادبی«قابل ذکر است که سخن ادبی، پس از متن و تبدیل شدن آن به کتاب، تبدیل به 

  .در نوشتار آشکار سازد
که عالوه بر اینکه مترادف معناي ...)شعر، داستان و(ي ادبی است حاوي سخن ادبی  ز اثر، بطور کلی یک بستهمنظور این مقاله ا

فانه  ت مؤلّ در آن، » متن«گیرد و از سوي دیگر  را نیز در بر می) کتاب(شود، یک موضوع فیزیکی  می) پیشامتن(ثابت، ارتباط و نی
ه در برخی آثار آزاد شده است، به هیچ وجه جز دارایی آن آثار  شود که اگر چه به مترادف نیروي نوشتاري می صورت بالقو

ري از معناها را به جریان می محسوب نمی اندازد؛ بلکه از گقتمان هاي متعددي به هم بافته  شود و متن در پسامتنیت خود، نه تنها تکثّ
  . اي از معناي از پیش موجود نیز هست شده و آمیخته

را؛ چرا که متن خود، موضوع » بیرون«دهد و نه کالً یک  را تشکیل می» درون«هاي متعدد متن، نه کالً یک  نالبته این گفتما
؛ اما وقتی که در فضاي کتاب تعبیه شد، از )98-97آلن، صص (ثابتی برایش قائل شد » درون و بیرون«متّحد مجزایی نیست که بتوان 

ت درون متنی و برون متنی اي را اندیشید که در توصیف زیبایی شناختی اش بر حسب توان برایش مناسبا طریق فرایند نوشتار، می
هاي  هاي بیرونی، کژتابی کمتر شود؛ هرچند که در نگریستن به طبیعت زیباشناسانه ما بیشتر به نسبت هاي درونی در برابر نسبت نسبت

نه به نسبت آن با محیط بیرون از اثر یا حتی به نسبت آن با  کنیم؛ یعنی به موضوع ادراك زیباشناختی و صفات آن و درونی توجه می
مونروسی، (مؤلفی که آن را  خلق کرده یا نسبت به دانش مخاطب از فرهنگی که به عنوان پیشامتن بر اثر تأثیر گذاشته است 
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یزي قابل محاسبه شد، اثر، یک موضوع است که وقتی پایان یافت و چ: نویسد بارت می). 81: 1387بیردزلی و جان هاسپرس، 
ي روش شناسانه است؛  تواند در فضایی فیزیکی مثل کتاب و در قفسه واقع شود و متنی را در خود تعبیه کند که خود یک حوزه می

  )39ص : 1981بارت، (» . اثر در دست است و متن، در زبان«بدین ترتیب 
شود؛ بدین گونه که اثر در  ست، در پیوند مکان و زمان حادث میطور که دریدا در گفتار و پدیدار آورده ا بنابراین، اثر، همان

دهد و هر دو عامل زمان و مکان در فراگرد نوشتار قابل  ي زمان معنا می پذیرد و بقاي آن در گستره تحقق می) کتاب(ظرف مکان 
) 190: 1386ضیمران، (افتد  بور مییابد و با غیاب نویسنده عامل زمان در فراگرد مز تشخیص است؛ چون نوشتار در مکان تحقق می

گردد تا از طریق بازخوانی و تأویل ادامه یابد و اثر، همچنان گشوده  و بدین ترتیب، فرایند نوشتار در بعد زمانی پسامتن واقع می
ي خواندن، از  فهوظی» . متن، خالی از داللت نیست«ریکور، معتقد است که . ماند تا در جهان هستی، خود را همواره بازیابی کند می

زند  پس تأویل، متنی را که رها و فاقد از وابستگی به جهان است، به جهان پیوند می. راه تأویل این است که داللت را مؤثّر کند
  ). 168ص : 1380آلن، (

  

  کتاب•
سوسور و (ق افتاده هاست؛ تقلیدي که گم شده است و براي همیشه به تعوی بافتی از نشانه: کتاب آن طور که سوسور باور دارد

  ).172: 1380دیگران، 
گشاید و این گشایش را به صورت تداوم حضوري در خود  پیچد و از هم می بالنشو معتقد است که کتاب زمان را درهم می

وان بنابراین کتاب براي آن است که نه فقط دیالکتیک سخن؛ بلکه سخن به عن. یابند دارد که در آن، حال، گذشته و آینده تحقق می
چنانکه انگار باید کتاب باشد تا زبان بر وجود زبان آگاهی بیابد، به : کتاب کار زبان بر روي خودش است. دیالکتیک تحقق یابد

نظام . کند اي است که منتقل می کتاب به عنوان یک موجود متمدن، حافظه. خود آید و با ناتمامی خود را توسط نوشتار تمام کند
شود؛ چون  یابد؛ اما غیاب کتاب به نوشته متکی نیست به نوشته متوسل می دهد؛ زمان در کتاب انسجام می یمناسباتی است که نظم م

  ). 161-163: 1374حقیقی، (گردد تا اثري را که گذاشته است، پاك کند  پذیرد، البته برهم نمی تعهدي نمی
ها و  ها، واژه هاي شکل ي ترکیب نیست که در آن همه ها، این هزار تویی ، کتاب کتابخانه»کتاب«البته منظور این مقاله از 

که . از آن جهت که باید نوشته و خوانده شود» کتاب، کتاب است«: آیند؛ بلکه منظور، به قول بالنشو ها در مجلداتی گرد می نوشته
ونه خواندن و نوشتنی را تشکیل همیشه پیشاپیش نوشته شده و همیشه پیشاپیش بر اثر خواندن از پا در افتاده است و شرط امکان هرگ

و بازیابی آن نه تنها محدود به زمان و مکان نیست؛ بلکه از طریق پارامترهاي تعالی بخش متنی در امتداد ) 159همان، (دهد  می
ي دانش است و ما حقیقتاً هیچ چیز  پس کتاب شرط اولیه. اش ادامه دارد فرایند نوشتار در غیاب مؤلف، در حیات روحانی

  .ي غیر فردي کتاب وجود نداشت دانستیم اگر همواره پیش از ما حافظه نمی
  

  غیاب کتاب •
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کشد  ي خویش را به پرسش کشیده و او را به چالش می معتقد است که کتاب، اساساً خود، پژوهنده Hartmanهارتمن 
  ).142: 1380موریس، (

ها سر و کار داشته باشیم و البته خود متن، امر بی  ها و نه با کتاب نهارتمن باور دارد که این امکان وجود دارد که ما همواره با مت
  ).178همان، (ثباتی است که باید تعریف شود 

شود و شکل  ي آغاز و پایانش تعیین می خواند؛ هنگامی که کتاب که در رابطه غیاب کتاب همانست که ما را به نوشتن فرا می
ي بیرونی ناب دیگر، خود را بر ما  ي آن است، تحت تأثیر یک جاذبه یین کنندهگیري فضاي کتاب که خود گسترش از مرکز تع

پس غیاب کتاب زوال یابی پیشاپیش کتاب . کوشد که همواره حیات خود را پس از کتاب ادامه دهد کند؛ بلکه می تحمیل نمی
ر از زبان و نوشتن در خارج از کتاب است ي هر کتابی با دیگري، فراتر از سخن و فرات است و مردن مقدماتی آن و نوشتن، رابطه

  .گیرد که در حالتی از شهود و متافیزیک حضور شکل می) 165همان، ص (
میرد، روح آزاد  هنگامی که جسم می. شود؛ همان گونه که جسم محبس روح در عصر دریدا، کتاب محبس معنا شمرده می

ي جسمانی زبان است؛ هرچند که  یرهاي نوشتار، در بند زندان ــ خانهشود؛ اما با این حال صداي روح، در همه جا دربند زنج می
- 196، صص 1380احمدي، (ي جسم متنی اند، مظنون است  به چنین خوانش هاي روحانی اي که تحقیر کننده 3گراماتولوژي 

198.(  
ح را از جهان کون و فساد به نیروي شناسایی که در روح نهفته است، باید به همراه خود، رو: گوید افالطون در جمهور می 

ي هستی حقیقی خو گیرد و بتواند دیدار خورشیدي را که در آن  سوي جهان هستی جاویدان حرکت دهد تا به تدریج به مشاهده
ي ابهام انگیز آن است در غیاب مؤلف  روح اثر که در واقع همان معناي درهم تنیده). 518: 1367افالطون، (درخشد تحمل نماید  می
یابد تا در حقیقت معنایی که همواره در حال مکشوف شدن است، محو  یاب کتاب، همچنان از طریق فرایند نوشتار ادامه میو غ

  . گردد
این سن تز . کند را مجسم می» سن تزي«ي من  بینم تجربه کنم و کتابی را می وقتی من به جلوي رویم نگاه می: گوید کانت می

این دو عنصر با عمل تخیل . شود ، که با ادراك همراه می)کتاب(» مفهوم«دهد و  ه حواس ارائه می، ک»شهود«: داراي دو عنصر است
در این جا تخیل با مفاهیم . ي دیدن یک کتاب آورد؛ یعنی تجربه ي واحدي در می ها را به صورت تجربه یابد و آن ترکیب می

ي آن شکل  بینم تا عقاید معینی را درباره ه بر خُلق و خویم میشود؛ به عبارت دیگر چگونه من جهان را با تکی ادراك درگیر می
ي کروچه نیز، یک اثر ادبی مرکب از یک  طبق گفته). در این مورد، عقیده این است که جلوي روي من کتابی وجود دارد(دهم 
بژه نیست؛ بلکه داراي نوعی  واقعه ل ادراك زیبایی شناختی ذهنی است که مخاطب آن را در موقع عم» شهود«ي فیزیکی یا اُ

ي متن در تعاقب مؤلف، کتاب را نیز به  ؛ چیزي که با حضور کنش گرانه)105ص : 1379هاسپرز و اسکراتین، (کند  دریافت می
  .دهد غیاب سوق می

  

 غیاب مؤلف •



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

177 

 

تنی هستند که با هاي م بعد از آن این گزاره. شود؛ یعنی دیگر حضور ندارد غیاب مؤلف زمانی است که مؤلف در متن محو می
  .شود خواننده وارد گفتمان می

نوشتن، از رهگذر یک نا مشخص بودن . گوید، نه مؤلّف این زبان است که سخن می: کند بارت در مرگ مؤ لّف اشاره می
آن : کند می او صراحتاً اظهار). 108ص : 1380آلن، (» من«کند نه  عمل می» زبان«رسد که در آن جا تنها  اي می الزامی، به آن نقطه

ف هیچ ضرورتی ندارد  ت دارد، تنها فضاي عملکردي متن است که براي مخاطب باز است و وجود مؤلّ کرنز، (چه در متن اهمی
  ).45ص : 1999

ت متمدنانه. او معتقد است که مؤلّف به عنوان یک نهاد، مرده است او خلع ید . اي او ناپدید شده ي پرشور و زندگی نامه شخصی
آن پدرانگی مهیبی که تاریخ ادبیات، تعلیم و تعلم و افکار . کند گر، پدرانگی مهیب خود را بر اثر ادبی تحمیل نمیشده و دی

ت استوارسازي و باز برقراري و الیوت معتقد است که مؤلف، صرفاً ) 48ص : 1382بارت، (اند  اش را بر عهده داشته عمومی، مسئولی
ي نگارش متن را فراهم کند؛ زیرا آنچه موجب نوشتن متن شده،  تواند زمینه یک میانجی، می با درگذشتن از خود و تبدیل شدن به

ساخت گرایان نیز به جاي آن که بگویند زبان ). 19-20: 1388پاینده، (کنار گذاشتن شخصیت، باورها و خُلق و خوي مؤلف است 
ت را منعکس می تواق«کند، بر این نظرند که ساخت زبان  مؤلّف واقعیشدید » رمز زدایی«این دیدگاه نمایشگر . کند را تولید می» عی

ات است ات و تقابل منشأ معنا، دیگر تجربه. ادبی ف و خواننده نیست؛ بلکه عملی معنا دیگر به هیچ وجه . هاي حاکم بر زبان است ي مؤلّ
و به قول ) 125 -124صص : 1372سلدن، (د کن شود؛ بلکه این نظام زبان است که بر فرد حکومت می ي فرد تعیین نمی به وسیله

از آن بدست دهد؛ بلکه فضایی چند بعدي است که ) پیام مؤلف(سوسور، متن تنها سطري از کلمات نیست که یک معناي واحد 
  ).170-171: 1380سوسور و دیگران، (دهد  معناهاي مختلفی را همواره از خود بروز می

پدید آمده » هاي پیشین نوشته«گفتاري در کمند زبان اسیر است و به این تعبیر، هر متنی از  هاي فوق، هر گونه با توجه به دیدگاه
ا کردن نظام زبان، تاریخ را نیز حذف می کنند و به ابن امر که نوشتار منشائی ندارد،  است که البته ساخت گرایان در نهایت، با مجزّ

مؤلف و کتاب به . شود ي کتاب خود، تلقی می ؤلف، همیشه در حکم گذشتهبخشند؛ اما از نظر نگارنده گفتنی است که م اصالت می
شوند و خواننده یا منتقد در انتهاي این خط  اند که به یک قبل و یک بعد تقسیم می اي خودکار، روي خط واحدي ایستاده گونه

  . ماند ها گشوده می ادبی همواره از طریق آنرسانند؛ بلکه بدین وجه که اثر  واقعند؛ نه به این معنا که اثر ادبی را به پایان می
  

  هرمنوتیک •
کند تا بپذیرد که آن معنایی را که باید بفهمد، چیزي بیگانه است که مدام او را به بد  هرمنوتیک خواننده یا منتقد را وادار می

این وظیفه از طریق روند . ذف کندآید، ح ي اوست که هر عنصري را که از راه آن بد فهمی پدید می کند و وظیفه فهمی وسوسه می
. رسد ي تربیت تاریخی، نقد تاریخی و روش قابل کنترلی که با نیروهاي همدلی روانی نیز ارتباط داشته باشد، به انجام می کنترل شده

و  هاي زیبایی شناسانه، تاریخی هایی است که در پس آگاهی ي خواننده، تعالی بخشیدن به پیش داوري بدین ترتیب وظیفه
بنابراین منتقد براي نقد اثر، باید بتواند بر . ي سوء تعبیرهاست اند که باز دارنده اند و محدود به شگردي شده هرمنوتیکی متن نهفته

  .ي این ابهامات نیز، چیره شود هاي حاضر در همه بیگانگی
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ر عکس ما در تسخیر چیزي هستیم و ب. ي هرمنوتیکی بدین معنا نیست که چیزي بیرون است و آرزوي ورود دارد سرشت تجربه
گشاییم؛ پس قدرت راستین  ي همان چیز است که به روي چیزي تازه، چیزي متفاوت و چیزي حقیقی آغوش می دقیقاً به واسطه

و هدف هر تأویلی ) 92-99: 1386نیچه و دیگران، (آگاهی هرمنوتیکی توانایی ماست در فهمیدن اینکه چه چیز پرسش پذیر است 
تأویلگر با فائق . هاي فرهنگی متفاوتی که متن و تأویل گر متعلق به آنند، وجود دارد اي است که میان دوره ر دوري و فاصلهغلبه ب

سازد؛ یعنی  او غریب را آشنا می. تواند معناي متن را از آن خود کند آمدن بر این فاصله؛ یعنی با هم روزگار ساختن خود با متن، می
ها و  ي نیتی ژرف است، نیتی مبتنی بر کنار زدن فاصله و کنش تأویل، آشکار کننده) 129همان، (کند  یآن را متعلق به خود م

هاي فرهنگی، برقرار کردن پیوند خواننده با متنی از یاد رفته و بیگانه شده و ادغام معناي آن در فهم امروزینی که انسان  تفاوت
  ).111ص :همان(تواند از خود بروز دهد  می

تواند موجباتی فراهم  است که فرایند نوشتار در اثر ادبی، از طریق هرمنوتیک پی گرفته خواهد شد و هرمنوتیک می گفتنی
گیرد، متن محور  ي هرمنوتیک از اثر ادبی شکل می بنابراین نقدي که بر پایه. سازد که متن در غیاب کتاب و مؤلف ادامه پیدا کند

بان مکتوب هستند که در بازخوانی فرامتنی از انزواي معنایی خارج شده و فرصتی دوباره براي هاي ز است و متون نیز از جمله نمونه
  .هاي نوین تأویلگرانه اي چون پارامترهاي تعالی بخش پسامتنی، خواهند بود هاي روش شناختی و پدیده تولید فرضیه

  نوشتار •
کشد تا  نوشتار پیوسته معنایی را پیش می. نه آنکه به آن رخنه کردفضاي نوشتار، فضایی است که بر فراز آن باید چرخید و 

  ).172: 1380سوسور و دیگران، (نوشتار نوعی رهایی نظام یافته از معنا را در بر دارد . پیوسته آن را از میان بردارد
ثار و یا جاي پا که بر جا مانده و قابل ها، آ اي از نشانه مجموعه«متن به طور کلی عبارت است از . نوشتار با مفهوم متن پیوند دارد

محسوب داشت؛ بلکه خود گفتمان نیز ) discourse(توان عبارت از گفتمان و سخن  بدیهی است که متن را نمی... خواندن است
راي کنش بدون توجه به معنایی که مؤلف در نظر داشته دا   استقالل عینی بوده» به عبارتی دیگر، نوشتار داراي. اي متن است گونه
دریدا نیز بر همین اعتقاد است که براي آنکه نوشتار، نوشتار باشد باید کماکان کنش داشته باشد و خوانا باشد، حتی اگر . است

  ).     188ـ  190صص : 1383سجودي، ... (مؤلف نوشتار دیگر پاسخگوي آنچه نوشته است نباشد
ی دیداري زبان است ه بر این که به ظاهر و در خطوط الفبایی باز نمود آواهاي گفتار است، ي نوشتار عالو رسانه. نوشتار تجلّ

اي متنی پدید  ي خود است که درون هر متن کالنی، از آن الیه اي داراي امکانات داللتی ویژه خود به مثابه یک رمزگان رسانه
  . گذارد هاي کلّ متن می ي خود را بر داللت آورد که تأثیرات ویژه می

اي غیر مادي و در ذهن، نه گذرا و شفاف سوار بر امواج صوتی هوا؛ بلکه استوار و ماندگار به شکل  ه گونهنوشتار، نه ب
  ).179-188ص : 1380سوسور و دیگران، (یابد  ي کاغذ وجود می بر صفحه marksهایی  عالمت

در پاسخ به پرسش، خاموش سازد، مردگانی که  ، نوشتار همچون نقاشی است که تصاویري غیر زنده می1از نظر سقراط 
  ). 257: 1386نیچه و دیگران، (ها نسبت به مخاطبان خود بی تفاوت هستند  مانند و گذشته از این، نوشته می

نوشتار، . نوشتار حامل مرگ است. نوشتار در مفهوم متداول، همان لفظ مرده است: نویسد دریدا، در کتاب ازگراماتولوژي می
اي است که  ز آن روي دیگر همین فرضیه، نوشتار در مفهوم استعاري، نوشتار طبیعی، الهی و زندها. ي زندگی است تهی کننده
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شود؛ نوشتار حرمتی همتراز با حرمت خاستگاه ارزش، حرمت آواي وجدان، به عنوان قانون الهی، حرمت دل،  محترم شمرده می
  ).92ص : 1380آلن، (حرمت احساسات و نظایر آن دارد 

شود این نوشتار، وراي صورت بندي صریح خود بایستد؛  کند که نه تنها موجب می وشتار، گشایشی را کشف میکریستوا در ن
زبان، تنهـا از آن رو امکان وجود دارد که هر سـخن گویـی خود را با ارجاع به . کشد اش را نیز به پرسش می بلکه بنیان متافیزیکی

به شخص دیگري اشاره دارد، » من«از آن جا که این . کند یک سوژه مطرح میدر سخن خویش، به عنوان » من«خود به عنـوان 
  ).270ص : 1380پین، (بیگانه است » من«کامالً با » او«شخصی که به عنوان 

اش، با مسئلۀتثبیت سخن در یک حامل بیرونی  اي ي نوشتار به عنوان یک دگرگونی ساده در سرشت رسانه به طور کلی، مسئله
اپیروس، کاغذ یا هر چیزي جز صداي آدمی، یکی است و به قول نیچه، فی نفسه یک دستاورد عظیم فرهنگی همچون سنگ، پ

  ).241-242: 1386نیچه و دیگران، (شود  است که در سیماي انسانی ناپدید می
قاله؛ یعنی تحلیل ها وارد بحث اصلی م هاي فوق و آشنایی با اصطالحات و مبانی نظري مرتبط با آن اکنون با توجه به تحلیل

  :پردازیم شویم و سپس در بحث پسامتن به تحلیل پارامترهاي تعالی بخش متن می فرایند نوشتار می
  

  فرآیند نوشتار
آن، تنها صداي خواندن . ي خواننده دریافت شود نوشتن، یک انتقال پیام نیست که از نویسنده شروع و به وسیله: نویسد بارت می

بارت، (» . کند در متن، فقط خواننده صحبت می«ي بعدي؛ یعنی مخاطب است؛ اما  خود مؤلّف و خوانندهاولین خواننده؛ یعنی 
بارت، (شوند  آنان به خاطر وجود شکافی غریب، فقط خوانده می. اند از دید باشالر هم نویسندگان هرگز ننوشته) 151ص : 1974
تر کردن ارتباط خواننده با متن خود  د آن به عنوان ابزاري براي نزدیکآن چه لکان از نوشتن انتظار دارد، کارکر). 59ص : 1382
ي جز وارد شدن به این متن ندارد؛ و از سوي  این امر، از یک سو، منجر به دادن این اطمینان به خواننده می. است شود که هیچ مفرّ

ا انتظارش از گفتار، ایجاد حس فور یت و هماره نو بودن است، حتّی اگر به قیمت پنهان دیگر مرجح د انستن دشواري متنی است؛ ام
  ).127-128صص : 1380پین، (کردن دشواري موجود در مبحث او باشد 

ي  دریدا، به عبارتی از سوي همه. کند ها کشف می از نظر دریدا، نویسنده معناي کلمات خود را، فقط هنگام نوشتن آن
ر چیزي است بیش از آن چه معناي مورد نظر من است و معناي مورد نظر من نویسندگان اعتراف می کندکه براي من دال، بیانگ

ي خوب و خود انگیخته که داللت بر  داند و جایگزینی براي حافظه او نوشتار را، یک یادافزار می. فرمانبردار است ونه فرماندار
  ).197ص : 1380سوسور و دیگران، (فراموشی دارد 

ي بنیادینی براي معنی وجود  تواند هر صورتی را بپذیرد و هیچ هسته مدلول در پیوند با دال می: گوید کالر نیز در همین مورد می
ي میان دال و مدلول اختیاري است و  این امر واقعیت دارد که رابطه. ندارد که معنی بر حسب آن، مدلول مناسب آن دال تلقی گردد

  .)22-23صص : 1379کالر، (ست هاي جهانی ثابت ا دلیل آن، همین فقدان مفاهیم و دال
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هاي مادي  ها صرفاً نشانه گیرد و دال ها صورت نوشتار به خود می هاي زبانی؛ یعنی دال ي نوشتن از طریق نشانه در هر حال، پدیده
گري اشارت ها قبل از هر چیز داللت کننده اند؛ یعنی به دور از خود و به دال دی آن. خنثی بر کاغذ و چیزي در دنیاي چیزها نیستند

  .این، نوعی حرکت از دال به دال است. کنند می
نیروي آن نوعی ابهام ناب ... استلزام بی پایان است؛ ارجاع بی پایان دالی به دال دیگر... معناي معنا«: گوید دریدا در این باب می

کند، به ترتیبی که همه  خود درگیر می دهد؛ بلکه بی وقفه آن را در نظام و بی پایان است که لحظه اي سکون به معناي مدلول نمی
اما باید آن را با . نامیده است disseminationدریدا این حالت زبان را، منش انتشار » . افتد کند و باز به تعویق می حال داللت می

پایان معناست که تحقّق بیانتشار، حالت عدم . چند معنایی یا حالتی که مدلول معانی متعدد در ذهن خواننده دارد نیز متفاوت دانست
  ).  197ص : 1380سوسور و دیگران، (ها در نوشتار وجود دارد  ي مدلول در غیاب همه

چیزي نوپا و خام . دهد، تحقق کامل چیزي است که در یک وضعیت بالقوه قرار دارد بنابراین، آنچه در فرآیند نوشتار رخ می
سخن، . اي دقیق آن و سخن، رویدادي است که بر شکل گزاره اي آن داللت داردکه در گفتار زنده وجود دارد؛ یعنی گفته به معن

توان آن را به  وحدت دیالکتیکی رویداد و معنا در جمله است؛ پس اگر سخن به تمامی به عنوان یک رویداد تحقق یابد، آنگاه می
این . یکی هویت و دیگري اسناد: ش تعریف شودتواند در مقام ترکیب دو نق عنوان معنا فهمید؛ یعنی یه عنوان گزاره اي که می

کند؛ اما چندان نیست که بتواند ساختار بنیادین سخن  دیالکتیک رویداد و معناست که جدایی معنا از رویداد را در نوشتار ممکن می
نیچه و دیگران، (است استقالل معناي متن که اکنون نمایان شده است، همچنان تحت تأثیر دیالکتیک رویداد و معن. را بهم بریزد

1386 :240.(  
  : عبارتند از» 1«ي  فرایند نوشتار تحت تأثیر دیالکتیک رویداد و معنا، اساساً از سه مسیر گذر دارد که طبق نمودار شماره

  پیشامتن: اول
مثالً ؛ )323آلن، ص (گیرد  شکل می) همچون طرح نخست متن(یعنی آن چه پیش از نگارش متن » پیشامتن«به نظر ژنت 

ي زبان و از طریق فرایند نوشتار، به کتاب تبدیل شود؛  ي شناسا یا حتّی نیت مؤلف و به طور کلی اثر قبل از آنکه به واسطه سوژه
ي اجتماعی از  ي یک پدیده حال آنکه این پیش متن در عین اینکه به ظاهر، از سرچشمه اي نامعین نشأت گرفته است، خود به گونه

  .رسد می پیش نوشته به نظر
اي، از موضعی بسیار پر قوت به طرح دیدگاه ساختگرایانه پرداخت و استدالل کرد که ضمن مقاله 1968روالن بارت در سال 

هاي از قبل موجود را با یکدیگر مخلوط کنند، ترکیب نمایند یا دوباره گسترش دهند؛ نویسندگان  توانند نوشته نویسندگان فقط می
توانند به طرح واژگان زبان و فرهنگی بپردازند که ــ به عبارت  به کار گیرند؛ بلکه تنها می» بیان حال خویش«در توانند نوشته را  نمی

و » ها سرچشمه«بارت معتقد است که تالش براي یافتن ). 96ص : 1372سلدن، (» همواره قبالً نوشته شده است«مورد پسند بارت ــ 
بی است ن به دام اسطورههاي یک اثر، به معنی افتاد تأثیرپذیري شوند، بی نام،  هایی که عازم ساخت یک متن می نقل قول. ي پیوند نَس

ص : 1380آلن، (ي نقل قول هستند  هایی بدون عالمت مشخصه ها نقل قول آن. اند غیر قابل ردیابی و با این حال از پیش خوانده شده
100(  
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چشم انداز، توجه مشخّص را به وجود از قبل این . هستند) لوگوس(سوسور و دریدا از ساختگرایان، دربند کالم محوري 
  .در آغاز کلمه بود و کلمه متن را آفرید: رسد که کند؛ چنانکه به این اقرار می موجود زبان معطوف می

از  بند است، صورت بسیطیکند و سوسور بدان پاي یاد می) لوگوس(بنیادگراییی که دریدا از آن به کالم یا خرد محوري 
ضیمران، (ي افالطون و ارسطو، معرفت در پرتو این حضور امکان تحقق دارد  گردد که در فلسفه متافیزیک حضور محسوب می

1386 :170.(  

در دوران کالسیک متأخر، مفهوم افالطون از یک نظم برتر صحبت . دانند می) لوگوس(برخی اولین متن را معادل کلمه 
شود که معموالً لوگوس  تواند به آن برسد، با مفهومی ادغام می اش میدو صورت کالمی و ریاضی بر اساس آن زبان که در. کند می

دگرسانی نه تنها در بدن ما که در «: افالطون در ضیافت آورده است) 26ص : 1379فراي، (نام دارد؛ یعنی یگانگی آگاهی یا عقل 
ي یک مطلب به اندیشه فرو  کنیم درباره هنگامی که گمان می. درون آیند و می روان و جان ما جاري است و شناخت ها نیز می

: 1386افالطون، ب (شود  رویم، در همان لحظه آگاهیم که شناختمان از بین رفته است و از راه یاد آوري، شناخت تازه ایجاد می می
  ). 8ص : 1367افالطون، (نوشتن بیش از یادآوري با فراموشی مرتبط است » : گوید و در فدروس می) 118ص 

گردند؛ خواه این آگاهی ناخودآگاه در  صدر المتألهین باور دارد که علوم و معارف گاهی ناخودآگاه بر قلب انسان وارد می
در نظر شالیر ماخر نیز دریافت شهودي ). 480، ص :1385صدرالمتألهین، (دنبال طلب و اشتیاق درك و فهم مطلبی باشد یا نه 

توان شناخت و طرح هر گونه توضیحی دربارة جزء مستلزم  ۀ کل است؛ چرا که جزء را تنها از طریق کل میعمدتاً دریافت بی واسط
ي اندیشه نشده اي جریان  اندیشه از همان آغاز در حوزه: و هایدگر نیز معتقد است که) 360ص : 1374ولک، (درك کل است 
  ).339ص : 1977یدگر، ها(کوشد که باز گردد  گریزد و همواره می دارد که از آن می

» گیرد اش گفتمانی صورت می آشکار کردن آنچه درباره«کند؛ یعنی  چیزي که هایدگر آن را به معناي سخن مطرح می 
از دیر باز . شود پوشانده می) graphe(لوگوس یعنی گوهر گفتاري که در لباس نوشتار «در حقیقت ). 56ص : 1382احمدي، (

نتیجه این برداشت چیزي است که دریدا آن را . پیوند یافته و از صورت و پدیدار فاصله گرفته استحقیقت با مدلول و یا محتوا 
روست  از این. هیچ گونه حضوري میان نویسنده و نوشتار وجود ندارد» بدین گونه که در نوشتار، . متافیزیک حضور نامیده است

: 1386ضیمران، (یابد  نویسنده و نوشتار حاکمیت می ب بر مناسبت میانیابیم، اما در نوشتار، غیا که ما در گفتار حضور متعلق می
  ).17-20صص 

در پی آن بر آمد تا این انگاره مسلط را واژگون سازد و ) Gramatology(البته دریدا در نهایت، با طرح نوشتار شناسی 
م است که آگاهیدر هر حال این امر م. هاي نوشتاري را به اثبات برساند و اولویت نشانه   برتري ها در پیشا متن؛ چه از طریق  سلّ
اي بر  و غیره موجودند و به طرز فزاینده) فرهنگ و دانش از پیش موجود(ها  ي پیش فهم ي کالم محوري باشد و چه در حیطه مسئله

  . گذارند مؤلف، متن و خواننده تأثیر می

  متن: دوم
 .دهد شده، ارزش می بافت ساختارمند مکتوب نوشتار است که به اثرِ کتاب 
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پذیرد  توان متن را خیر و یا دعایی شمرد که معنا در آن تحقق می در واقع می. به زعم دریدا متن همواره گوهر پتیاره دارد
  ).293: 1386ضیمران، (

ي اثر است و همان طور که بارت می اي آرایش  متن، بافت کلماتی است که اثر را ساخته و به شیوه: گوید متن، همان ثبت ماد
متن در اثر، آن چیزي است که ضمانت موضوع مکتوب را تأمین . ي معنایی ثابت و تا حد ممکن یکتاست یابند که وضع کننده می

متن از یک سو، ثبات و پایداري نوشته را که براي تصحیح . کند کرده، کارکردهاي ایمنی حفاظتی خویش را یک جا عرضه می
ت در اثر آسیب پذیري و ابهام حافظه طر ت لفظ و بطور فرضی معنایی را که مؤلّف با قصد و نیح ریزي شده؛ و از سوي دیگر قانونی

متن سالحی علیه زمان، فراموشی و سحرانگیزي گفتار است که در گذر خوانش، به . کند خویش جاي داده است؛ تضمین می
  . شود سهولت تمام تغییر یافته و نفی می
سازد؛ اما اگر ما  متن یکی می» ضمنی«را با معناي  signifiance، اصطالح »ي متن نظریه«توا در بارت در بحث خود از کریس

داللت معنایی، . ایم خوانده» داللت معنایی«متنی را خوانده و فرض کنیم که این متن، یک معناي ثابت داشته؛ متن را در سطح 
بوده و سرآغاز یک رمزگان » ایستایی سنجیده«لت ضمنی، یک متوجه این فرض است که هر دال، یک مدلول اصلی دارد و دال

  ).76ص : 1382بارت، (شود  و تبیین آوایی است که در متن بافته می) رمزگانی که هرگز دوباره متشکل نخواهد شد(
مانند نشانه تبیین این تصور از متن، حاکی از آن است که پیام مکتوب ه. از نظر بارت نسبت متن با اثر، نسبت دال با مدلول است

یت ارتباط آن(شود، از یک سو دال  می یت حروف و ماد و از سوي دیگر مدلول، ) ها ها با کلمات، جمالت، بندها و مفصل ماد
ت نشانه) زمان اصیل، تک سویه و قطعی بوده معنایی که هم( 90-91آلن، ص (شود  هاي حامل آن معین می یا صح .(  

بنابراین متن، سطري از کلمات نیست که یک . ي نوشتن ، مؤلّف هیچ گاه نیست مگر در لحظهاز لحاظ زبان شناختی سوسوري
عی از نوشتار  به دست می) پیام مؤلّف ــ خدایگان(معناي واحد تئولوژیکی  دهد؛ بلکه فضایی چند بعدي است که در آن طیف متنو

هاست که از تعداد بی شماري از مراکز فرهنگ  افتی از نقل قولب. ها اصل و منشأ نیست با هم آمیخته و درگیرند که هیچ یک از آن
توانیم متن را به سوي چیزي جز خود آن  ما نمی«: نویسد و دریدا می) 168-169صص : 1380سوسور و دیگران، (اند  گرفته شده

تی متافیزیکی، تاریخی، روان ــ زندگی شناسیک و غی ره؛ هیچ چیز بیرون متن وجود هدایت کنیم، مثالً به سوي مدلولی یا واقعی
  . »ندارد

تواند  هایدگر می گوید که ما محصور در زبان هستیم و زبان نمی. ي هایدگر جست بنیان فلسفی این نظریه را باید در اندیشه
ت را داده. داللتی به واقعیت خارج خود داشته باشد یم داشتاي خارج از زبان بدانیم، راهی براي شناخت آن نخواه اگر واقعی.  

ما همواره . تواند به خارج گام نهد و آن را از جایگاهی دیگر بنگرد هرگز نمی. آدمی درون زبان جایی دارد و وابسته بدان است
  ).393ص : 1380احمدي، (دهد  بینیم که خود زبان به ما امکانش را می گوهر زبان را از جایی می

ی دریدا، معنا در متن، فرا پاشی از اي باختین در این جا راه را براي  گفتمان مکالمه. معناي از پیش موجود است بر حسب تلقّ
کند و خواننده،  هیچ مدلولی معنا را تثبیت نمی. شود اي صرفاً به یک چیز معنی نمی کند که در آن، هیچ واژه نگرشی به متن باز می

صص : 1380آلن، (کند  یا واپس نشینی اش، دنبال می/ شی ونکرده؛ بلکه مسیر معنا را به هنگام سیالن فرا پا» کشف«دیگر معنا را 
96-97.(  



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

183 

 

ها بسته به دخالت الیافهاي  هایی مرکب از الیافند که قوت هرکدام از آن مفاهیم همانند رشته«: ویتکنشتاین نیز اقرار دارد که
  »)30-39صص : 1953ویتکنشتاین، (دیگر است 

  ) 127ص : 1975کالر، (» .سازد ها را میسر می هایی دارند که فهم آن خود نشانهمتون ادبی همواره در درون «: گوید کالر می

در » جهان متن«مفهوم . اي انگاشت و با متن مناسبت کامل برقرار کرد ریکور نیز چون بارت نوشته است که باید نویسنده را مرده
ا » جهان متن«که البتّه . آثار ریکور، از نتایج همین استقالل متن از مؤلّف برخاسته است ف رابطه دارد؛ ام با دنیاي خواننده و دنیاي مؤلّ

  ).626ص : 1380احمدي، (آن چه تعیین کننده است، نه این مناسبات بل حدود جهان متن است 
د ها به متنیت، نیروهایی را مور هاي بی قید و بند آن فوکو، بر خالف بارت و دریدا و نگرش: نویسند کالیتون و روتشتاین می

اگر چه هر متنی تالقی گاههاي بی شماري با دیگر متون دارد، این . کنند دهد که گردش آزاد متن را محدود می توجه قرار می
هاي موجود قدرت قرار داده، هم زمان توانایی متن براي داللت را خلق کرده و تحت انضباط  پیوندها یک اثر را در چارچوب شبکه

ي قدرت است  ي مکتوب تعبیه شوند و شاید همین حوزه تا بتوانند در یک بسته) 27ص : 1991تشتاین، کالیتون و رو (آورند  در می
هایدگر، (اش را خودش بیآفریند  اثر توانایی این را داشته باشد که گستره: شود تا همان طور که هایدگر معتقد است که باعث می

  ).167ص : 1977
اي نه  چندگانگی. کند عنا که چند معنا دارد؛ بلکه متن چندگانگی معنا را محقق میدر هر حال، متن چندگانه است؛ نه بدین م

که ) 183ص : 1374حقیقی، (هاي بافنده  دال) استریو گرافیک(ي  تنها قابل پذیرش که کاهش ناپذیر؛ یعنی چندگانگی بعدنگارانه
  .  ف و خواننده در هم تنیده شونددهد تا متن، مؤل ساختار معنایی متن را به شبکه ارتباطی زبان پیوند می

ر است و تکثّر متن در مفهوم تحقّق بخشیدن به  نهایتاً اینکه متن، به خاطر نیروي نوشتاري که مد نظر قرار گرفته، اساساً متکثّ
ند و معناي ما همان کثرت معنایی است و این صرفاً نشانه گر ابهامی است که در گذر خوانش هاي متعدد، همچنان قابل شناسایی می

ي یک بازخوانی  ماند تا به واسطه ، همواره در حالتی از متافیزیک حضور در غیاب کتاب باقی می)اثر(موجود در بسته ضبط شده 
  . زبانی، در جریان باشد

  پسا متن: سوم
ي شده در شود و بدین ترتیب کتاب به عنوان یک فرهنگ دیدار فضاسازي زبان در نوشتار با پیدایش صنعت چاپ کامل می

ی  ي ثبت سخن انجام پذیرد؛ همان کند تا شکل یافتگی نوشتار به واسطه پسامتن، به خلوت انسان راه پیدا می : معتقد است 2طور که بتّ
  ).  68: 1387پالمر، (ما باید فرض کنیم کتاب چیزي براي گفتن به ما دارد، چیزي که مستقل از فعل فهم ما وجود دارد 

ي کتاب تألیف شده  خواهد مؤلف دوباره یعنی وقتی که خواننده میکند؛  اینجاست که مفهوم پیدا میي غیاب کتاب  مسئله
بنابراین، نه تنها پایان نوشتن، در کتاب یا اثر نیست؛ حتی وقتی که ما در . ي اثر است ي چندگانه باشد؛ در حالیکه او فقط خواننده

شود که نیروي نوشتن، توسط آن بر سخن اتکا  داریم و کتاب جادویی می ي غیاب آن قرار حال نوشتن اثر هستیم، تحت جاذبه
کند، به فرهنگ برمی گرداند و اثر را به غیاب کتاب  هایی که فرهنگ را تهدید می دارد؛ همچون جادوي سخنی که دگرگونی

  ). 163: 1374حقیقی، (رساند  می
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کتاب و پس از متنیت، تحت تأثیر حالت شهود، همچنان براي البته گفتنی است که آنچه که حقیقت معناي اثر را در غیاب 
اي است که زبان را از طریق فرایند نوشتار و باز خوانی  دارد، مناسبات تعالی دهنده هاي تازه، در تعلیق نگه می رسیدن به کشف

 . دارد ي اثر، به تداوم تولید فکر و معناي جدید وامی هرمنوتیکی همواره

  
  ي کتاب پس از متنیت دهمناسبات تعالی دهن

هایی که خارج از آن واقع  ي متن قرار گرفته یا تحلیل ي پسامتن، نشانگر آن عناوینی است که در آستانه مناسبات تعالی دهنده 
ها،  ترین عامل در روند شکل گیري آن گردیده است تا دریافت یک متن از سوي خوانندگان را جهت دهی و کنترل کند و اصلی

  . است هرمنوتیک
ت شناسی و تأویل: هاي متن، دو مرحله را قائل است السن از نظریه پردازان نقد جدید، براي دست یابی به الیه او معتقد . هوی

اگر مؤلّف و خواننده نباشند؛ نه . توان از تجربیات مؤلّف و خواننده جدا کرد در یک اثر عمد و قصدي است که آن را نمی«: است
نه معیاري براي شناسایی آن؛ و این یک حقیقت قطعی است نه احتمالی که دنیاي بدون بشر، مساوي است با  اثري خواهد بود و

شود، به روي تعداد  متن چیزي است که وقتی تأویل می: پل ریکور نیز معتقد است که) Olsen, 1987: 21-22(» .دنیاي بدون اثر
 ).24: 1382ریکور، (د نوشتار را به گفتار زنده تبدیل کنند توانن ها گشوده شده است که می نامحدودي از خواندن

به عنوان یک » ي متن گنجینه«اي که تصور  به گونه. داند آیزر در روش نقد خود واکنش خواننده را مؤثرترین عامل می
جارهاي تاریخی، یا فرهنگ ي ارجاعات به آثار پیشین یا به جامعه و هن اي است که فقط در خواننده وجود دارد و به وسیله گنجینه

پس متن در غیاب مؤلف و کتاب، به خواننده تعلق دارد و خوانندگان درك . Iser, 1978: 69()کند  موجود در متن، بروز پیدا می
ا در تجزیـه و تحلیـل شان بقول تادیه، مناظره آغاز می» افق انتظار ادبی«متن را از  خود از جهان کنند؛ ام که بر اي را با درك خاص ،

بخشند  و به شکل داللتی بالفعل بدان عینیت می. کنند شود، وارد می ي همان خوانندگان تعیین می اساس جامعه و طبقه و زندگی نامه
  ).212ص : 1378ایو تادیه، (

باورها ساختار  ها؛ یعنی در هر پلۀ متفاوت تکامل زبان، البته گفتنی است که اثر در هر بار پذیرفته شدن از جانب انبوه مخاطب 
احمدي، (یابد  اي می هاي جدید اندیشه گرانۀ اخالقی، سیاسی و غیره، کیفیت تازه ها، کنش اجتماعی تازه و نظام جدید ارزش

ي  بدین ترتیب، متن، نه تنها از مؤلف و کتاب؛ بلکه به قول ریکور از خواننده نیز رهاست و به عنوان یک ابژه). 698ص : 1384
ي  اینجاست که مسئله. که همواره از طریق فراگرد نقد هرمنوتیکی زنده و پابرجاست) 24: 1382ریکور، (شود  یمطلق انگاشته م

  . کند ي متن، جایگاه پیدا می مناسبات تعالی دهنده
بت افق درونی؛ یعنی معناي متن که گسترة کار تأویلگر است و افق بیرونی که نس: هرش براي هر اثر دو افق معنایی قائل است

گنجد و البته گفتنی است که ناقد خود قبل از داوري بایستی تأویل گر هم  معنایی متن با دیگر چیزهاست و در گسترة کار ناقد می
پس . مایه یا معانی یک اثر مستلزم ایجاد ارتباط بین اثر و جهان بیرون آن است کشف درون). Hirsch, 1967: p.p.17-18(باشد 
ر ا بزرگ اي که کشف کرده تا چه حد معتبرند؟ آیا این مفاهیم واقعاً در اثر  مایه ین است که دریابد مصالح درونترین مشکل مفس
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ها با جهان را خود متن،  ي ارتباط ؟ و باالخره آیا مجموعه»کنیم بار می«یا این که بر اثر » کشیم بیرون می«ها را از اثر  هستند؟ آیا آن
ري بسیار  ها را به دلخواه خود بر آن تحمیل نموده است؟ زیرك آنالقا کرده یا این که مفس  

  :نماییم ه دو افق را؛ بطور مجزا تحلیل می» 2«ي  ي متن، طبق نمودار شماره در زیر براي تحلیل مناسبات تعالی دهنده
  

  )پیرامتن ها( periworkالف افق درون اثري 
  : شود افق درون اثري، شامل دو گونه عنصر می

  . ها و پی نوشت ها که در ساختار متنی اثر وجود دارند ها، مقدمه عناوین کلی، عناوین فصل: اولعناصري چون
هاي مختلف به قلم ناشر، دوستان  مدل صحافی کتاب، فهرست نگاري، صفحه آرایی، آرایش جلد، مقدمه: دوم عناصري چون 

 .شود تعبیر می» پیرامتن«ر دو مورد؛ به عنوان و دیگران و غیره که در ساختار کتاب و خارج از متن وجود دارند و از ه

هایش که  ي متن در پیکر کتاب با ویژگی پیرامتن، در واقع مناسبتی دیریاب و ناروشن است که ژنت آن را متعلق به شکل ارائه
یرامتن، هم در ساختار پ. ها نیز نیازمند است منتقد براي کشف معناهاي متنی، عالوه بر خود متن، به بررسی تاریخ تکامل این ویژگی

  .یابد و هم در غیاب مؤلف و امتداد حضور نوشتار در پسا متن متنی کتاب به عنوان تعالی دهنده حضور می
ژنت، اثبات کرد که با . ، در واقع شکل نوشتاري متون ادبی به ویژه شکل کتاب است»پیرامتنی«ي موردنظر ژنت در طرح  نکته

کند که اگر جویس نام رمان خود را اولیسس  براي نمونه او سؤال می. یابد عنایی دیگر می، متن م»ها زمینه«دگرگونی این 
بالنشو نیز چنین باور دارد؛ وقتی . )323ص : بینا متنی، آلن(خوانیم؟  خواندیم که امروز می گذاشت، آیا باز هم ما آن را چنان می نمی
تواند  شود؛ چون بدین گونه می از خود، به منزلت یک نام متوسل میگمنامی و غیاب کتاب چنان است که براي حمایت : گوید می

 -169صص : 1374حقیقی، (ماند  کند، در نهایت، بی تفاوت می همیشه امضا شده باشد؛ هرچند که نسبت به کسی که امضایش می
167.(  
بوده؛ بلکه یک داد و ستد  texteــ  horsبنابراین، به قول ژنت، پیرامتن، نه تنها نشانه گر منطقه گذاري میان متن و نامتن  
ل دقایق متنی سوق می رویکردي که خواننده را به سمت مطالعه. است ي کتاب و به همین نحو، حروف  براي مثال اندازه. دهد ي مطو

  ).148-150صص : 1380آلن، (هاي پیرامتنی گوناگونی باشد  تواند نشانه گر داللت چاپی انتخاب شده، می
شود، تمایز میان پیرامتن هاي خود  اي که در سرتاسر بحث پیرامتن هاي ژنت مطرح می ز جمله تمایزات عمدهبطور کلی، ا

این . زندگی نگارانه، به قلم مؤلف و پیرامتن هاي دیگر زندگی نگارانه، به قلم شخصی جز مؤلف، نظیر ویراستار یا ناشر است
ترین وجه و  هاي ژنت، مهم در واقع بر اساس گفته. ل متن اهمیتی اساسی دارنددهد، در تأوی پیرامتن ها همان طور که ژنت نشان می

توان در  پیرامتن ها را می). 152– 153همان، صص (مؤلف است » تأمین تقدیري براي متن در راستاي مقصود«ي پیرامتنیت  یکتا جنبه
  :نهایت، به دو صورت دسته بندي کرد

  مکتوبات چاپی: اول
متنی «کتاب هرگز همچون » اختراع«آورده است، متون ادبی پس از » پیرامتنی«ي  ها درباره ر کتاب زمینهآن طور که ژنت د

اي دارد، عنوانی که با رسم روز شکل  اند و این کتاب اندازه اند؛ بلکه معموالً به شکل کتابی درآمده به خوانندگان ارائه نشده» برهنه
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مکتوبات چاپی؛ به عنوان مکمل کتاب، در واقع . شود ز سوي سازمانی انتشاراتی منتشر میاي خاص ا یابد و احتماالً در مجموعه می
ي عنوان، نام نویسنده یا نویسندگان، و احتماالً نام  حروف، صفحه: شکل نوشتاري متون ادبی است که به صورت پیرامتن هایی چون

ها،  ي تقدیم نامه، پیش گفتار، مقدمه عرفی کتاب، صفحهمستعار نویسنده، عنوان متن، چه بسا نقش جمالتی بر پشت جلد در م
یا در معنا (متن از سوي خواننده » پذیرش«شوند و همه در  ها و غیره ظاهر می ها و یادداشت عناوین فصول، عناوین فرعی، فهرست

تعالی بخشیدن به معناي آن متن یک کتاب هستند که در » هاي داللت معنایی زمینه«این همه در حکم . تأثیر دارند) گرفتن متنی
  .بسیار اهمیت دارند

رات چاپی: دوم مصو  
ها نیز  ، تنها شکل نوشتاري متون ادبی نیست؛ بلکه شکل تصویرهاي ملحق شده به آن»پیرامتنی«ي موردنظر ژنت در طرح  نکته

توانند اشاعه  ي مصورات چاپی می شکل کتاب بطور کلی و ساختارهاي شکلی الحاقی آن؛ یعنی همه. گیرد این گستره را در بر می
  .ي معنا از طریق پیرامتنیت باشند دهنده

هاي چاپ شده بر پشت جلد، نمودارها، یا  ها یا نقاشی طرح روي جلد، عکس: ي مواردي از قبیل مصورات چاپی دربرگیرنده
ي این موارد، در واقع اثبات  ه همهشود ک ي مصورات بیرون یا درون کتاب که زیر نظر خود مؤلف یا ناشر به اثر الحاق می همه
  . یابد هاي پیرامتنی، متن معنایی دیگر می ي دگرگونی زمینه کند به واسطه می

  

  )ها فرا متن( epiworkب افق برون اثري 
گر هاي تبلیغاتی، تفاسیر، نقد و نظرات منتقدان و دی ها، آگهی افق برون اثري؛ بطور کلی، عناصر بیرون از کتاب؛ نظیر مصاحبه

  .شود تعبیر می» فرامتن«ها به  گیرد که از آن مباحث مؤلفانه یا ویراستارانه را در بر می
ادانه«توان  فرامتن، در واقع، مناسباتی معموالً تفسیري و تأویلی است که از نظر ژنت، بهترین شکل این مناسبات را می » تفسیر نقّ

فرامتنیت، از نظر ژنت دقیقاً همان چیزي است که بوطیقا . اسبات فرامتنی استاي از من خود گونه» تاریخ نقدنویسی«نامید و اساساً 
این تالش به . اند توصیف کند اي که تاکنون مورد بحث بوده تالش دارد تا آن را از طریق ابزارهاي مغشوش و گمراه کننده

ي مضمونی، وجهی، ژانري و صوري ها پردازد و مقوله بندي هاي گفتمان می موضوعات محاکات، دگرگونی، طبقه بندي سنخ
تی را در بر می   ). 142-143صص : بینا متنی، آلن(گیرد  بوطیقاي سنّ

: میلر معتقد است که. کند و تأویل محصول این رابطه است فرامتنیت اساساً از طریق علم هرمنوتیک و توسط زبان شکل پیدا می
کند، چون متن و منتقد در واقع هردو از قبل، توسط همین  ارتباط برقرار می ي زبان، به درون متن راه یافته و با آن منتقد به وسیله

از تعبیرهاي رمزي عهد باستان . البته جستجوي معناي پنهان متن، تاریخی طوالنی دارد). 36: 1977میلر، (اند  زبان به وحدت رسیده
ي  هاي الیه به الیه، با ایده اي از داللت باره نوشته شدهگرفته تا برخی انواع نقد هرمنوتیک مدرن و تصور متن به عنوان لوح چند 

ي دریدا، به شاهد زایمان بودن تعبیر  خوانشی زایشگر انه که بنا بر استعاره). 203ـ  206: 1379اسکولز، (خوانش مرتبط است 
ي  اي آماده ت تازه؛ اما نام نایافتهشود که همواره، حیا ي بارداري تصور می اي که در آن، متن در مراحل پیشرفته استعاره. شود می
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هاي هرمنوتیکی پیوند  و حاصل این زایش، چیزي است که متن را پیوسته، به تأویل) 34: 1380پین، (دهد  زاده شدن را، ارائه می
  . زند می

  :این مقوله نیز به دو صورت قابل دسته بندي است
  ها و تفسیرها تحلیل: اول

  . گردد کنند که توسط منتقدین، اساتید و اهل فن و غیره ارائه می تیک و توسط زبان شکل پیدا میها از طریق علم هرمنو تحلیل
 1: توانند متنی را تحلیل نمایند ها مفسرین و منتقدین می کند که تحت تأثیر آن کریستوا چهار موقعیت برون متنی را ترسیم می

هاي نهایی  قاعده 3. آید دانش مشترکی که به چشم همگان واقعیت می فرهنگ همگانی یا 2. هاي اجتماعی یا جهان واقعی واقعیت
که به نظر مواردي محدود به نظر ) 328: 1380به نقل از احمدي، (یاري گرفتن و تکیه متنی به متون همسان  4. ژانرهاي هنري

  .رسند می
  : ند ازها مؤثر دانست، عبارت توان در تحلیل اي را که می از نظر نگارنده، موارد عمده

  .هستند) 31: 1383زرین کوب، (هنجارها که به قول زرین کوب منطبق با نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  1
  ). 75: 1976ایگلتون، (اند  ها که به قول ایگلتون، بسته به زمان خود به متن نیز سرایت کرده ایدئولوژي 2
ي معنا، طبیعت و فرهنگ، کارکرد روان انسان و روابط میان  ر مطالعهدهند که د هایی بدست می ها که به قول کالر تبیین نظریه 3

  ).45: 1373کالر، (آیند  ي فردي بکار می نیروهاي بزرگتر تاریخی با تجربه
  .هستند) 49: 1383زرین کوب، (ي نقادي  هاي هنري که به قول زرین کوب، موضوع عمده حقیقت 4
) 43: 1377سعید، (شود  ها، قضاوت اخالقی و اجتماعی پدیدار می که بر میناي آن واقعیات اجتماعی که به قول ادوارد سعید، 5

  . هاي فردي است که خود همواره قابل نقد هستند ها، بدون شک تأویل ي آن و موارد دیگر که حاصل همه
هاي فرهنگی  ها و تفاوت فاصلهي معناي ژرفی هستند که مبتنی بر کنار زدن  ها و تفسیرها، اساساً، آشکار کننده بنابراین، تحلیل

کوشند تا با استفاده از ابزارهاي  است و در مواردي نیز میان خواننده با متنی که از یاد رفته و بیگانه شده، پیوند برقرار می کنند و می
  .تواند خود حاصل کند، ادغام نمایند خود، معناي اثر را در فهم امروزینی که انسان می

ها؛ یعنی با هم روزگار ساختن خود و مخاطب با متن، به قول نیچه  گر در واقع با فائق آمدن بر فاصلهدر این موارد، تأویل 
  ).129: 1380پین، (تواند معناي متن را متعلق به خود گرداند  می

  
  ها تبلیغ: دوم
ها وکتابهاي  معرفی از طریق برنامه ها، گفتگوها، مصاحبه: پذیرد؛ مواردي نظیر هاي عمومی انجام می ها بیشتر از طریق رسانه تبلیغ

. شوند اي دیگر از بیان، آشکار می ي تأویلی دارند که به گونه ها، جنبه مخصوص چون کتاب ماه و غیره که اینها نیز همچون تحلیل
صدد ایجاد شوند و در هایی تعریف شده، در جهت نمایاندن صورت و محتواي اثر بکار گرفته می ها معموالً به صورت نشانه تبلیغ

  .هاي فرهنگی مختلف با خواننده هستند ارتباط میان نگرش
  : ها مؤثر است؛ عبارتند از اي که بر تبلیغ از نظر نگارنده، عوامل عمده
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هر کسی در «: گوید طور که جعفري در آفرینش و انسان می سالیق فردي که برگرفته از جهان بینی خاص مبلغ است؛ همان 1
  »).242: 1351جعفري، (کند  طبیعی از نگرش فردي خود پیروي می نگرش به مسایل، بطور

هاي سیاسی، اجتماعی، اخالقی، دینی و  طور که احمدي نیز بیان داشته است، تبلیغات همراه با پیش فرض اهداف تبلیغ، همان 2
  ). 224: 1384، احمدي(اي دارند  ها، اهمیت تعیین کننده ها و داللت غیره هستند که در فهم خواننده از ارزش

اي که باورها، ساختار  گردانند؛ به گونه هاي متفاوتی از تکامل زبان نزدیک می مخاطبان که با پذیرفتن اثر، آن را به پله 3
بخشد  اي می ها را کیفیت تازه ي آن ي اخالقی، سیاسی و غیره هاي جدید اندیشه گرانه اجتماعی تازه و نظام جدید ارزشها، کنش

  .)698همان، (
اي از تاریخ و  ها نیز، به عنوان یک محصول اجتماعی، انسان را به مناسبات معنایی گسترده بدین ترتیب اثر، تحت تأثیر تبلیغ

  .گرداند اجتماع، نائل می
  

  نتیجه گیري
و مکان اي در آن ثبت شده، قابل انتقال است و بازیابی آن محدود به زمان  ي جمعی است که معناهاي گسترده اثر یک پدیده

، )پیشامتن، متن و پسامتن(کند که از طریق سه رویکرد در فرآیند نوشتار  اي می همین عدم محدویتش، آن را تبدیل به رسانه. نیست
گشاید و در این  هاي مختلف زمانی را از هم می همواره حیات خویش را در غیاب کتاب و مؤلف در پیش گیرد؛ چنانکه فاصله

اي که در آن، حال،  دهد؛ به گونه ه و به صورت حضوري متافیزیک گونه و شهودي در خود تکوین میگشودگی، معنا را، پیوست
  . یابند ي پارامترهاي تعالی بخش، در پسامتنیت تحقق می گذشته و آینده، از طریق خوانش تأویلگرانه

هاي  هایی که در پس آگاهی داوري پس خواننده به عنوان یک عنصر اصلی در امتداد فرایند نوشتار، به تعالی بخشیدن پیش
تواند به کمک علم هرمنوتیک و بازخوانی تأویل  او حتی می. پردازد زیبایی شناسانه، تاریخی و هرمنوتیکی متن نهفته است، می

، آن ي نیت ژرف متن باشد هاي حاضر در متن منزوي شده نیز، تسلط یابد و ضمن اینکه آشکار کننده ي پسامتنی، بر بیگانگی گرانه
  . را در فهم امروزین ادغام کرده و معناي جدیدي را بدست دهد

در نتیجه اثر، دستاوردي از فرایند نوشتار است که همواره در هنگام بازخوانی از طریق مناسبات تعالی دهنده، از انزواي معنایی 
ي دیگر پیش خواهد آورد؛ چه بر  یلگرانههاي نوین تأو هاي روش شناختی و پدیده بیرون آمده و فرصتی تازه براي تولید فرضیه

. اي متنی در غیاب کتاب و مؤلف، جستجو شود ي مؤلف و کتاب بچرخد و چه در ساختارهاي نشانه ي تفکر و اندیشه چرخه
 اش، در ي ابعاد شخصیتی، دانش شناختی و اقتضائات فرهنگی و ایدئولوژیکی ي تأویلگر و منتقد؛ هرچند که با وجود همه خواننده

سازد تا همواره به روي  ي تک محوري خوانش نیز رها می گراند؛ اما در نهایت گفتنی است که اثر، خود را از مقولهمتن مداخله
  .معناهاي تازه و مکشوف، گشوده بماند

  

  یادداشت
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حروف ي خداي توت در فایدروس افالطون است که  هاي شاه تب در اسطوره این سخن مربوط به شرح سقراط به گفته -1
تواند مصریان را  ي اختراعش پرسیدند؛ اعالم کرد که دانستن این حروف می الفبا را در شهر تب اختراع کرد و وقتی که درباره

شاه تب به او پاسخ گفت که با این اختراع، روح آدمیان بیشتر به جانب فراموشکاري . داناتر و در به یاد سپردن چیزها تواناتر کند
نیچه و (، )فایدروس(کنند  هایی بیرونی اعتماد می که به عوض تکیه به نیروي یادآوري ذهنی خود، به عالمت شود؛ چرا کشیده می

  ) 257دیگران، ص 
ی مورخ اینتالیایی علم حقوق و بنیانگذار مؤسسه اي براي نظریه -2 : 1387نگاه کنید به پالمر، (در رم  1995ي تأویل در  امیلیو بتّ

64.(  
گراماتولوژي یعنی این که متن به تمامی، خود را . یعنی عالمت یا نشانه ي نوشته شده Grammatologie: گراماتولوژي -3

. شوند ها به متن و باز هم به متن ختم می همه ي نشانه. برد؛ نه این که به توصیفی خارج متنی در خود متن و خود نوشتار به پایان می
/ اي  دهد مرده نوعی نبش قبر که نشان می. رسد نبش قبري که از عمق به سطح می .گراماتولوژي نوعی نبش قبر کردن وارونه است

نشریه ي الکترونیکی ویکی (معنایی خارج از این متن وجود ندارد و ما با زنجیره ي مسطحی از تفاوت و تکرارها در متن روبروییم 
  ).پدیا

  
  

فرآیند نوشتار

پسامتن  پیشامتن   

متن 

كتاب

  
  »1«نمودار 
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پارامترهاي تعالی 
بخش متن

فرامتن هاپیرامتن ها

تبلیغ ها تحلیل ها
مصورات 
چاپی

مکتوبات 
  چاپی

  
»2«نمودار 
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315  

  تحلیل ساختار فرمولی دیالوگ و تناسب آن با پیرنگ

  »ن و منیژهبیژ«در روایت داستانی 
  

  1پورعلی) صدیقه(پوران

  چکیده

افتد و  اتفاق می) dialogue(اساساً آفرینش روایت؛ پس از آفرینش دیالوگ . است» دیالوگ«یکی از عناصر مهم در روایت 
عان نظر داشت البته باید ام. یابد ي همدلی ایجاد شده است؛ معموالً از طریق یک گفتمان جمعی بروز می از آنجایی که روایت بر پایه

در واقع . گیرد که مهمترین مسئله در ایجاد یک روایت، آکسیون است که از طریق دو عنصر زیربنایی پیرنگ و دیالوگ شکل می
. شوند دهند و در نتیجه موجب پیش بردن عمل داستانی می ها از این جهت است که پیرنگ ها را گسترش می اهمیت دیالوگ

ترین آثار روایی ادب فارسی است که روایات متعددي را در خود واگفته است و پرداختن به  جستهي فردوسی یکی از بر شاهنامه
هایی از این دست در آن حائز اهمیت است؛ لذا، این مقاله بنا دارد تا ابتدا به بررسی مبانی نظري مرتبط به بحث دیالوگ در  مقوله

فرمی مختلف گفتگو در روایت بیژن و منیژه، عنصر دیالوگ را در  ي ساختارهاي روایت پرداخته و سپس ضمن واکاوي و ارائه
ي فرمولی مورد تجزیه و تحلیل  تناسب با جمالت داستانی و پیرنگها، براي دست یافتن به آکسیون هاي داستان، در قالب یک معادله

  . قرار دهد

  

  

  تان بیژن و منیژهي فردوسی، داس ي فرمولی، شاهنامه روایت، دیالوگ، معادله :هاکلید واژه

                                                        
  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر - 1
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  مقدمه

. گردد هاي داستانی مورد استفاده واقع می ترین نیازهاي بشر است که به عنوان ابزاري مؤثر در روایت دیالوگ یکی از طبیعی
تئودوروف معتقد است که دیالوگ برگرفته از ذهنیت زبان است و عمل گفتگو معرف خاستگاه فکري و ذهنیت انسان است 

  ).191: 1371اخوت،(

ها و بیش از همه، یه عنوان آشکارترین رابط بین راوي و خوانندگان یا  ها و شخصیت ي راوي دیالوگ، به عنوان تجزیه کننده
ترین رابطه مفسر با متن دیالوگ است  از نظر گادامر مهم). 117ص : 1999کرنز،(یابد  ترجیحا ً بین مؤلف و خوانندگان، توسعه می

از همین لحاظ است که پیشرفت در رمان نویسی منوط به عمق ). 7: 1388گادامر، (پذیرد تنی انجام میکه بین خواننده و عناصر م
 ).105: 1384باختین، (بخشیدن به مکالمه؛ هم در کاربرد و هم در ایجاد ظرافت است 

و خنده آمیز فاقد هاي طنزآلود  ها به جز در مورد قصه ها و قصه در ادبیات غرب تا اوایل قرن بیستم دیالوگ در رمان
گردیده  ي روایت حایز اهمیت  ها بوده؛ اما از قرن بیستم به بعد گفتگو به منزله عنصر شکل دهنده خصوصیات بیان معمولی انسان

: 1376میرصادقی، (ها براي اولین بار زبان گفتگو را به شیوه عادي و طبیعی در داستان به کار بستند  ناتورالیست). 254: 1378داد، (
هاي  هاي آن را به واسطه دیالوگ اند تا درون مایۀ داستان و شخصیت در ایران، در دوران معاصر داستان نویسان کوشیده). 471

ي متنی داستان نشان دهند و با پیشرفت رمان توجه به آن فزونی گرفت و نویسندگان بسیاري  هاي داستانی و زمینه متناسب با جمله
باختین معتقد است که نویسنده روایت، اساساً ). 1179: 1376انوشه، (ها پدیدآورند  ناسب با شخصیتآثار خود را با گفتگوهاي مت

اخوت، (گردد  شود و منجر به ایجاد کنش می کند؛ گفتگویی که به واسطه آن هستی او پدیدار می شخصیت را براي گفتگو خلق می
1371 :127 .(  

اي به تعاریف برخی از این عناصر  کوشد ابتدا اشاره این مقاله می. تحلیل است بحث دیالوگ در روایت از زوایاي مختلفی قابل
ي دیاگرام فرمولی عناصر مرتبط با دیالوگ در روایت، به بررسی و تحلیل فرمولی این عناصر  و زوایا داشته باشد و سپس ضمن ارائه

ي ساختاري دیالوگ را در تناسب با  ي تناسبی، رابطه هدر روایت داستانی بیژن و منیژه بپردازد و در نهایت از طریق یک معادل
پیشروي پیرنگ هاي داستانی و در نتیجه شکل گیري آکسیون نمایش دهد؛ لذا قبل از ورود به بحث اصلی، ابتدا الزم است تا به 

 . ي دیالوگ و پیرنگ اشاره شود رابطه

  پیرنگ و دیالوگ

ظرف داستان است که . دهد اي است که حوادث داستان در آن رخ می مانیز –ي شرایط مکانی  ي کلیه پیرنگ بستر و زمینه
اي است  در واقع قاب بندي و نقش مایه). 232: 1374ولتی، (گنجد تا بستر حوادث را مشخص کند دیگر عناصر داستان درون آن می
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ها و حوادث  چارچوبی که ساختار کنشدربرگیرنده وقایع و رویدادهاي پیاپی که قانون علت و معلولی در آن مستتر باشد؛ یعنی 
  ).13: 1378پارسی نژاد، (دهد  ریزد و بدین ترتیب داستان را شکل می ها می داستانی را بر اساس نظم و به کمک شخصیت

از . گفتگو جزو پیکره روایت است. نماید شود و عمل داستانی را جلوه می گفتگو در روایت اساساً باعث گسترش بیرنگ می
و مهمترین ) 464: 1376میرصادقی، (برد  ها در متن پیرنگ، عمل داستانی را پیش می اللی ندارد؛ اما ضمن معرفی شخصیتخود استق

کند تا دو طرف گفتگو بتوانند صحت و سقم فهم خود را ارزیابی کرده و اجازه دهند که اثر حقیقت  نکته این است که کمک می
براي نمونه در گفتگوي هاي زیر در داستان بیژن و منیژه، دروغ از فحواي کالم گویندگان ؛ )7: 1388گادامر، (خود را منتشر سازد 

  :شود براي مخاطبینشان افشا می

  :ي پري جادویی ي او در خصوص دیدارش با منیژه به واسطه بیژن با افراسیاب و خیال پردازیهاي دروغ مآبانهگفتگوي 

  ...گفتار همداستان بگویم ترا سر به سر داستان       چو گردي ه
  به زیر یکی سرو رفتم به خواب       که تا سایه دارد مرا ز آفتاب

 ...پري اي بیامد بگسترد پر         مرا اندر آورد خفته به بر

  .. مرا ناگهان در عماري نشاند      بران خوبچهره فسونی بخواند
  )225: 1373فردوسی، ( 

  :ا و دروغ پردازي هایش در خصوص تعقیب گور توسط بیژن و ناپدید شدنشگفتگوي گرگین با کیخسرو و خیالبافی ه

  »...باز آر هوش       سخن بشنو و پهن بگشاي گوش«بدو گفت گرگین که 
 بر آمد یکی گور زان مرغزار       کزان خوب تر کس نبیند نگار

 بر بیژن آمد چو پیلی نژند      بر او اندر افگند بیژن کمند

  ...د و رفتن همان       دوان گور و بیژن پس اندر دمانفگندن همان بو
  بکردار دریا زمین بردمید      کمند افکن و گور شد ناپدید 

  )232: 1373فردوسی، (
مشخص شده، عنصر دیالوگ در روایت بیژن  ساختاري دیالوگ نموداراکنون با توجه به توضیحات فوق، همانطور که در 

  .گیرد رد تحلیل قرار میو منیژه از زوایاي مختلف مو

  

  :از جهت لحن بیان) الف

شود و گاه حتی شکل یک  لحن داستان به یاري گفتگو منتقل می. یکی از وظایف توضیحی گفتگو اشاره به لحن داستان است
  ). 380 -389: 1351یونسی، (گیرد  تحلیل روانی را به خود می



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

196 

 

گفتگویی که فکر و اندیشه را مستقیماً ارائه : نماید فتگو استفاده مینویسندگان معموالً براي نقل روایت خود از دو لحن گ
دارد که در این مورد  هایی که بیشتر جنبه نمایشی دارد و افکار و اندیشه نویسنده را به طور غیرمستقیم بیان می کند و داستان می

  ).478: 1376میرصادقی، ( کند خواننده از طریق حدس و گمان منظور نویسنده را از طریق گفتگو دریافت می

  :شود در داستان بیژن و منیژه هر دو لحن دیده می

  :هاي زیر دهند؛ مثل نمونه ي آشکاري را ارائه می شوند و مکالمه ها رو در روي هم واقع می که در آن شخصیت :لحن مستقیم

  :ي کیخسرو و بیژن براي دستور مبارزه با گرازان مکالمه -

  ... ها سپر ر هنر       همیشه به پیش بدياي پ: بدو گفت خسرو که

  )216: 1373فردوسی، (

  ي بیژن و منیژه براي ابراز عشق مکالمه -

  ي بیژن و افراسیاب در خصوص خشم افراسیاب از تعرض بیژن به حریم توران مکالمه -

  ي رستم و کیخسرو در خصوص نجات بیژن  مکالمه -

  :شود، مثل مورد زیر نماد یا هر صورت غیر مستقیم دیگري بهره برده میکه در آن از زبان رمز،  :لحن غیر مستقیم

  : ي رستم از طریق مرغ بریان که وسط آن انگشتري رستم پنهان است توسط منیژه به بیژن فرستادن پیغام رمز گونه -

  یکی مرغ بریان بفرمود گرم       نوشته بدو اندرون نان نرم

  در نهان کرد انگشتريسبک دست رستم بسان پري      بدو 

  بدان چاه بر       که بیچارگان را تویی راهبر : بدو داد و گفتش

  )254: 1373فردوسی، (

  ي بیان از جهت شیوه) ب

ي گفتگو ممکن است  ي ارائه گیرد؛ اما شیوه اساساً گفتگو در روایت معموالً یا میان دو شخصیت و یا بیشتر صورت می
  :شود رفی داشته باشد که به طور جداگانه با ذکر مثال بیان میهاي متعارف یا نا متعا صورت
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ي حضوري بین اشخاص داستان که در داستان بیژن و منیژه  یعنی همان صورت گفتگوي رو در رو و مکالمه: ي متعارف شیوه
  :بیشترین کاربرد را دارد؛ براي نمونه

  :گفتگوي بیژن و گرگین

  ...و گر نه ز یک سو بپرداز جاياندر آي        : به گرگین میالد گفت
  ... پیمان نه این بود با شاه نو: به بیژن چنین گفت گرگین گو        که

 )216: 1373فردوسی، (

  :گفتگوي بیژن و دایه منیژه

  ...چو دایه بر بیژن آمد فراز      بر او آفرین کرد و بردش نماز
 ... يچنین پاسخ آورد بیژن بدوي     که من اي فرستاده خوبرو

 )220: 1373فردوسی، (

  :ي غیر حضوري بین اشخاص داستان؛ چه از طریق پیغام و چه از طریق نامه؛ مثل موارد زیر یعنی مکالمه: ي نامتعارف شیوه

  :از طریق پیغام شفاهی

  :پیغام گرگین به رستم در خصوص شفاعت خواهی
  چو گرگین نشان تهمتن شنید       بدانست کآمد غمش را کلید

  ... اي تیغ بخت و وفا را نیام: تاد نزدیک رستم پیام      کهفرس
 )246: 1373فردوسی، (

  :از طریق پیغام کتبی    

  :ي کیخسرو به رستم و احضار او براي کمک به بیژن نامه

 ..به رستم یکی نامه فرمود شاه      نوشتن ز مهتر سوي نیکخواه

 )238: 1373فردوسی، . (

در روایت بیژن و منیژه، گفتگوي نامتعارف مربوط به . اي که صورت معمول را نداشته باشد مکالمهیعنی : ي نامتعارف شیوه
این گفتگو از طریق گزارش تصویري وضعیت بیژن در کشور توران توسط جام جم خطاب به . ي کیخسرو با جام جم است مکالمه

  :گیرد کیخسرو انجام می

 ...رون هفت کشور پدیدیکی جام بر کف نهاده نبید        بدو اند

 ...زماهی به جام اندرون تا بره       نگاریده پیکر همه یکسره

  سوي کشور گرگساران رسید       به فرمان یزدان مر او را بدید
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  ... به چاهی ببسته به بند گران       ز سختی همی مرگ جست اندران

  )236-237: 1373فردوسی، (

  از جهت طرفین مکالمه) ج

گو معموالً یکی با یکی یا یکی در برابر دو یا چند مخاطب هستند، اما گاه نیز ممکن است گفتگو فقط در ذهن طرفین گفت
  :شخصی واحد محقق گردد که با دو عنوان زیر در بحث روایت مطرح است

ت مختلفی را به مایه، اطالعا ها و بیان درون که در متن عالوه بر پیشبرد عمل داستان و معرفی شخصیت: گفتگو با دیگري
کند و موجب پذیرش حقیقت مانندي داستان و باورپذیري وقایع آن در ذهن  داستان را به نمایش نزدیک می. دهد خواننده ارائه می

که در روایت بیژن و منیژه اغلب گفتگوها از ) 247: 1380کادن، (شود  گردد و موجب تعقیب کانون روایت یا زاویه دید می مخاطب می
  :هاي مختلفی دارد؛ براي نمونه هستند و البته مخاطب مکالمه عالوه بر انسان گونهاین نوع 

  :مکالمه بیژن با خدا

  بپیچید بر خویشتن بیژنا       به یزدان بنالید آهرمنا

  ... اي کردگار ار مرا          رهایی نخواهد بدن ز ایدرا: چنین گفت ك

  )222: 1373فردوسی، ( 

  :مکالمه بیژن با باد

  ...اگر بر سرم کردگار            نوشته ست مردن به بد روزگار: همی گفت

  ..ایا باد بگذر به ایران زمین            پیامی بر از من به شاه گزین

  )226: 1373فردوسی، . (

: 1376 میرصادقی،(گفتاري است که به قول میرصادقی ممکن است مخاطبی داشته باشد یا بدون مخاطب باشد: گفتگو با خود
افتد که نویسنده بخواهد در یک وضعیت عاطفی شدید و هیجان زیاد به بیان افکار خود یا  و معموالً زمانی اتفاق می) 410

  . هاي داستانی بپردازد شخصیت

هاي داستان را در سطوح مختلف ذهن در مرحله پیش از گفتار بیان  این گفتگو در واقع احساسات درونی و عاطفی شخصیت
غرض از این گفتگو تبادل احساسات ). 77-78: 1387بیات، (ید که معموالً در آن از ترتیب زمانی و نظم منطقی خبري نیست نما می

  ).192: 1378مقدادي، (و نظراتی است که مستقیماً به ساختار داستان مرتبط است؛ لذا داراي انسجام دستوري و معنایی است 
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  : در داستان بیژن و منیژه براي نمونه

ي بیژن به کشور توران و تصرف  گفتگوي افراسیاب با خودش در بیان هیجانات ناشی از خشم او به خاطر ورود گستاخانه -
  :ها باهم دخترش منیژه و ازدواج آن

  :به دست از مژه خون مژگان برفت           برآشفت و این داستان باز گفت

  ...د بد اختر بودکه را از پس پرده دختر بود            اگر تاج دار

  )222: 1373فردوسی، ( 

  از جهت نقش آفرینی ) د

برد و با ذهنیت  گفتگو اساساً در داستان جنبۀ زینتی ندارد؛ بلکه با نقش آفرینی خود، عمل داستان را در جهت معینی پیش می
آنکه در واقع طبیعی باشد  بی کند؛  میخوانی دارد؛ لذا احساس طبیعی و واقعی بودن را به خواننده القا  ها هماهنگی و هم شخصیت

  :شود از این زاویه گفتگو سه گونه در داستان ظاهر می). 471-472: 1376میرصادقی، (

  :گفتگوهاي کنشی) الف

شود؛ پس هر  سخن گفتن منجر به کنش می. کند باختین معتقد است که نویسنده داستان، شخصیت را براي گفتگو خلق می
این نوع گفتگوها حرکت و عمل داستانی را به جلو سوق ). 126: 1371اخوت، (شی برابر با سخن گفتن سخن کنشی است و هر کن

  :کنند دهند و عموماً در چند وجه نقش آفرینی می می

ل در جهت تبادل فکر: او  

: 1376ادقی، میرص(از نظر میرصادقی گفتگو تنها به معناي مکالمه و صحبت کردن نیست؛ بلکه مبادله افکار و عقاید است 
  :؛ مثل موارد زیر در داستان بیژن و منیژه)470

  :گفتگوي پیران ویسه با افراسیاب در خصوص عواقب کشتن بیژن

  ...مکش گفتمت پور کاووس را        که دشمن کنی رستم طوس را
  اگر خون بیژن بریزي برین       ز توران برآید همان گرد کین

 ... چشم خرد باز کن بنگرا خردمند شاهی و ما کهترا       تو

  )228: 1373فردوسی، (
  

  :گفتگوي کیخسرو با رستم با در خصوص تدبیر براي نجات بیژن 
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 ...اي نیک پیوند و به روزگار: به رستم چنین گفت پس شهریار       که

 ...کنون چاره کار بیژن بجوي       که او را ز توران بد آمد به روي

 ...نید       زمین را ببوسید و دم در کشیدچو رستم ز کیخسرو ایدون ش

  ...کلید چنین بند باشد فریب       نه هنگام گرز ست و روز نهیب
  )246: 1373فردوسی، ( 

  
  در جهت تبادل احساس: دوم

 ؛ براي)1179: 1376انوشه، (ها میان دو یا چند شخصیت است  ها و اندیشه گفتگو از نگاه دیگر به مفهوم داد و ستد احساس
  :نمونه

  :گفتگوي منیژه با بیژن در خصوص اظهار عشق و عالقه

  منیژه بیامد گرفتش به بر      گشاد از میانش کیانی کمر
  با تو که آمد به جنگ گراز: بپرسیدش از راه و رنج دراز      که

 ... تو با این چنین روي و برز کیان      چرا از کمر رنجه داري میان

  )221: 1373فردوسی، (
  :تگوي افراسیاب با پیران ویسه در خصوص رنج و اندوه به خاطر ننگ بی آبروییگف

  نبینی کزین بدهنر دخترم       چه رسوایی آمد به پیران سرم
 ...کزین ننگ تا جاودان بر سرم       بخندد همی کشور و لشکرم

 )228: 1373فردوسی، ( 

  در جهت تقابل و ستیزه: سوم

توانند در یک محور مفهومی  کنند که در این صورت می زه و تقابل یا کشمکش خودنمایی میگاهی گفتگوها به صورت ستی
ها عالوه بر  کشمکش). 126ص : 1975کالر، (در تقابل با محور دیگر مفهومی قرار بگیرند تا به قول کالر تعابیري تازه بدست دهند 

  :داستان بیژن و منیژهکنند؛ براي نمونه در  پیشبرد عمل داستانی ایجاد تعلیق نیز می

 :گفتگوي خشمگینانه و تهدیدآمیز افراسیاب با بیژن و دستور بدار آویختن او به گرسیوز

 ...ز یژن چو این گفته بشنید چشم       بر او بر فگند و بر آورد خشم

  بفرماي داري زدن پیش در       که باشد ز هر سو بر او رهگذر
 ...ز او نیز با من مگردان سخننگونبخت را زنده بر دار کن       و

  )225-226: 1373فردوسی، ( 
  :چال انداختن او گفتگوي پرخاشگونه و دشنام آمیز کیخسرو با گرگین و دستور به سیاه
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  ...چو گفتارها یک به دیگر نماند       بر آشفت و ز پیش تختش براند
 ... بند گران ساز و مسمار سر: بفرمود خسرو به پوالدگر      که

 )235: 1373فردوسی، (

  
  ها در جهت تهییج شخصیت: چهارم

کند تا حرکت داستان را در یک نقطه به  در این صورت یا گفتگو به عنوان عامل بازدارنده و مانع و مخالف نقش آفرینی می
  :توقف وادارد؛ مثل موارد زیر

 :رانگفتگوي گیو با بیژن براي بازداشتن او از رفتن به نبرد گرازان در مرز تو

 ...این جوانی چراست       به نیروي خویش این گمانی چراست: به فرزند گفت

  ...به راهی که هرگز نرفتی مپوي       برِ شاه خیره مبر آبروي

  )215: 1373فردوسی، ( 

  :گفتگوي رستم با بیژن در خصوص باز داشتن او از کشتن گرگین

  ی آرزويکنون اي خردمند آزاده خوي      مرا هست با تو یک

  ...به من بخش گرگین میالد را       ز دل دور کن کین و بیداد را

  )258: 1373فردوسی، ( 

  : نماید؛ براي نمونه هاي داستانی را به سمت جلو ترغیب می و یا به عنوان محرّك شخصیت

  :گفتگوي گرگین با بیژن در جهت ترغیب او براي رفتن به اردوگاه منیژه
  شنگاه      شویم و بتازیم یک روزه راهاگر ما به نزدیک آن ج

  بگیریم از ایشان پریچهره چند      به نزدیک خسرو شویم ارجمند
 چو گرگین چنین گفت بیژن جوان      بجوشیدش آن گوهر پهلوان 

  )218: 1373فردوسی، (
  :گفتگوي کیخسرو با رستم در جهت ترغیب او براي نجات بیژن از کشور توران

  اي نیک پیوند و به روزگار: ت پس شهریار       کهبه رستم چنین گف
 ...ز هر بد تویی پیش ایران سپر       همیشه چو سیمرغ گسترده پر

 ...بدین کارگر تو ببندي میان       پذیره نیایدت شیر ژیان
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  ...چو رستم ز کیخسرو ایدون شنید      زمین را ببوسید و دم در کشید
  ...تو باید که باشی به آرام شاد     مرا مادر از بهر رنج تو زاد  

  بفرمود شاه   دل و جان نهاده به سوي کاله       بران ره روم که
  )246: 1373فردوسی، (

  :گزارشی) ب

یکی از مزایاي این امر پیش بردن آکسیون . ي وقایع قرار دهد تواند مخاطب را در جریان همه روایت اساساً از طریق گزارش می
گردد و به دو صورت زیر  ها ایراد می و عموماً یا از طریق راوي و یا از طریق شخصیت) 354-355: 1351نسی، یو(داستان است 

  :یابد نمود می

ل در جهت خبر دهی: او  

داند که خود بستر الزم را براي تنظیم روایت  پیشاب، منتقد روایت شناسی، یکی از کارکردهاي مهم گفتگو را اطالع رسانی می
  :؛ مثل موارد زیر)25-35: 1374پیشاب، (نماید  ر ساختن وقایع فراهم میو باور پذی

  :ها هاي آن ي گرازان به چراگاه گفتگوي نماینده گله بانان مرز ایران و توران با کیخسرو در خصوص حمله -

  ...ز شهري به داد آمده ستیم دور        که ایران ازین سوي زان سوي تور

  ... مار       گرفت آن همه بیشه و مرغزارگراز آمد اکنون فزون از ش

  )214: 1373فردوسی، (

  . :گفتگوي نگهبان با افراسیاب در خصوص حضور بیژن در قصر منیژه -

  ...چو بگذشت یک چند گاه این چنین        پس آگاهی آمد به دربان ازین

  دختت ز ایران گزیده ست جفت: بیامد بر شاه ترکان بگفت      که

  )222: 1373 فردوسی،( 

  در جهت شرح حادثه یا رویداد: دوم

گیرد و  اي است که نویسنده آن را به منظور تصویرگري کامل حادثه در متن داستان به کار می در این صورت عمل دوجانبه 
  :؛ مثل موارد زیر در داستان بیژن و منیژه)174: فکر، بیتا روشن(گسترد  دامنه سخن را با آن می

  :ي نبرد بیژن با گرازان مخاطب در خصوص شرح حادثه گفتگوي راوي با -
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ید بر بیژنا گرازي بیامد چو آهرمنا      زره را بدر  
  بزد خنجري بر میان بیزنش      به دو نیمه شد پیل پیکر تنش

 چو روبه شدند آن ددان دلیر       تن از تیغ پر خون دل از جنگ سیر

ید پست      به فتر   ... اك شبرنگ سرکش ببستسران شان به خنجر ببرّ
  )217: 1373فردوسی، (

  :ي گرفتاري بیژن در چاه افراسیاب گفتگوي منیژه با رستم در خصوص شرح حادثه -
  چو بیچاره بیژن بدان ژرف چاه       نبیند شب و روز خورشید و ماه
 ... به غلّ و به مسمار و بند گران      همی مرگ خواهد ز یزدان بران

 )253: 1373فردوسی، (

  :وصفی) ج

). 254: 1378داد، (شود طرح داستانی گسترش پیدا کند  گفتگو گاهی همسنگ توصیف است که در این صورت موجب می
  :یابد این مورد به اشکال مختلفی نمود می

ل معرفی شخصیت : او  

گفتگو ). 11: 1352موام، (هاي داستانی تأثیرگذار است  هاي اخالقی، روحی و فکري شخصیت گفتگو در معرفی ویژگی
شود تا  و این معرفی توصیفی موجب می) 353: 1351یونسی، (ها را به روشنی به خواننده باز گوید  تواند خصوصیات شخصیت می

  : ؛ مثل موارد زیر در داستان بیژن و منیزه)254: 1378داد، (عمل داستانی پیش رود 

  :گفتگوي راوي با مخاطب در خصوص توصیف شخصیت رستم
  به رخش اندر آورد پاي        کمر بست و پوشید رومی قباي بیامد

  به زین اندر افگند گرز نیا       پر از جنگ سر، دل پر از کیمیا
 به گردون بر افراخته گوش رخش       ز خورشید برتر سر تاجبخش

  )243: 1373فردوسی، ( 
  :گفتگوي ندیمه با منیژه در خصوص شخصیت بیژن

  دایه باز        به گوش منیژه سرایید راز چو بیژن چنین گفت شد
 رویش چنین است و باال چنین      چنین آفریدش جهان آفرین: که

 )220: 1373فردوسی، (

  معرفی فضاي داستان: دوم

، انوشه(دهد  کند و صحنه داستان به خوبی را نشان می متن داستان را تعدیل می. کند گفتگو فضاي داستان را طبیعی و جاندار می
شود و اساساً فضا و  ي شرایط مکانی و زمانی مخصوصی است که داستان در آن واقع می فضاي داستان دربرگیرنده). 1179: 1376



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

204 

 

- 374: 1351یونسی، (شود؛ لذا گفتگو باید حتماً با محیط داستان سازگار باشد  محیط داستان از طریق گفتگو به خواننده منتقل می
  :؛ مثل موارد زیر)372

 :وي راوي با مخاطب در خصوص وصف حضور منیژه بر سر چاه بیژنگفتگ

  

  ...منیژه برهنه به یک چادرا       برهنه دو پاي و گشاده سرا
  خروشان بیامد به نزدیک شاه       یکی دست را اندرو کرد راه
 ...چو از کوه خورشید سر برزدي    منیژه ز هر در همی نان چدي

  )230: 1373فردوسی، ( 
  :ي گرگین با بیژن در خصوص وصف تفریحگاه منیژهگفتگو

  یکی دشت بینی همه سبز و زرد     کز او شاد گردد دل رادمرد

 ...همه بیشه و باغ و آب روان       یکی جایگه ازدر پهلوان

 )218: 1373فردوسی، (

ت و پیرنگ هاي اصلی داستان هاي کلیدي در متن جمال هاي فوق، ضمن ترسیم جدول بسامدي دیالوگ حال با توجه به تحلیل
ها براي بدست دادن آکسیون یا آکسیون هاي داستان، به شرح زیر ارائه  ي فرمولی تناسب پیرنگ با دیالوگ بیژن و منیژه، معادله

  : گردد می

، Dها  با دیالوگ Pي پیرنگ هاي داستانی هستند، گفتنی است که تناسب پیرنگ ها  ها گسترش دهنده با این باور که دیالوگ
  .دهد را نیز بدست می Xي داستانی، آکسیون  ضمن ایجاد بن مایه

P: پیرنگ هاي اصلی  
D: (تاثیر گذار) هاي کلیدي دیالوگ 



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

205 

 

  

- G :ها گزارش  
- K :ها کنش 

- DV :دیالوگ وصفی  
- Dk :دیالوگ کنشی 

- Mf :مبادله فکر  
- Me:مبادله احساس 

- J :جلوبرنده 

- B :بازدارنده 

- R: رویداد 

- S: ستیزه 

-  

Hحمله گرازان: 

C:  گیو با بیژن در خصوص
 ممانعت او از رفتن بیژن

 )بازدارنده(

B:  کیخسرو و فرمان حمله و
 پذیرش بیژن

 )جلو برنده(

A: ه گزارش نگهبانان ب
 کیخسرو از حمله گرازها

 )شبه رویداد(

E: دیدار منیژه با بیژن 
C: بیژن با منیژه 

 )مبادله احساس(

B:  منیژه با ندیمه در خصوص
 بیژن

تعریف / مبادله فکر (
 )شخصیت

A:  گزارش گرگین به بیژن از
 منیژه

جلو / وصف شخص و مکان (
 )برنده

Z:  زندانی شدن بیژن در چاه
 افراسیاب

C: ویسه با افراسیاب و  پیران
 شفاعت خواهی از بیژن

 )بازدارنده/ مبادله احساس (

B: بیژن با افراسیاب 

 )ستیزه(

A:  گزارش نگهبانان به
افراسیاب از حضور بیژن در 

 کاخ منیژه

T: تدبیر رستم 
C: کیخسرو با رستم 

 )جلو برنده/ تبادل فکر (

B:  گرگین با رستم و حقیقت
 ماجرا

 )تبادل فکر(

A: ارش دروغین گرگین گز
 به کیخسرو از قتل بیژن

 )شرح رویداد(

N: نجات بیژن 
C: بیژن و رستم و افراسیاب 

 )ستیزه(

B: بیژن و رستم 

 )تبادل فکر(

A:  گزارش منیژه به رستم از
 زندان بیژن

 )شرح رویداد(

X: آکسیون 
کند، افراسیاب از  ج میبیند، ازدوا رود و منیژه را می بیژن به دستور کیخسرو به نبرد گرازان می
 .دهد کند و رستم او را نجات می خشم او را در چاه می
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P (H(a,b,c)+E(a,b,c)+Z(a,b,c)+T(a,b,c)+N(a,b,c) ) α D(G+K+V) 

 .شوند ها از طریق دیالوگ گفته می گزارش

 .شوند ها انجام می کنش

 .گیرند پیرنگ ها شکل می

  .رود آکسیون پیش می

  ها شود که پیرنگ ها متناسب هستند با دیالوگ معلوم می

P (H(a,b,c)+E(a,b,c)+Z(a,b,c)+T(a,b,c)+N(a,b,c) ) α 

DK(Mf4+Me2+S2+J3+B2+R3) + DG(A5)  

P (H(a,b,c)+E(a,b,c)+Z(a,b,c)+T(a,b,c)+N(a,b,c) ) α 

DK(18)+DG(5)+DV(3)  

  : اگر کیو یک ثابت باشد 

X =QP (D) 
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 نتیجه گیري

کند تا  ها و آشکارترین رابط بین راوي و خوانندگان است که کمک می و شخصیت ها ي راوي دیالوگ، به عنوان تجزیه کننده
از همین لحاظ است که . ي درون متنی آن با دیگر عناصر متنی به تفسیر روایت بپردازد تحلیل گر را از طریق این رابطه و رابطه

  .اند پیشرفت در رمان نویسی را منوط به عمق بخشیدن به دیالوگ دانسته

راوي؛ . شود ي مؤلف مستتر؛ که توسط متن القا می وگ اساساً، بر مدار یک هیئت گفتمانی چرخش دارد که در برگیرندهدیال
روایت شنو؛ که همان . هاي هنري جامع آن را به دیگران منتقل سازد ي متن قرار دهد تا نشانه کوشد خود را در قلمرو تجربه که می
ستان باز نموده شده است و داستان پردازي و تجسم ذهنی او بر اساس استراتژي فرهنگی ي مستتر است که در درون دا خواننده

هاي  هاي متن که داراي ویژگی هاي مختلف آدم ها یا تیپ خودش که اصلی کلی براي خواندن روایت است؛ و باالخره شخصیت
گذارند و  هاي روایت را به نمایش می اقب آن کنشها و در تع ها دیالوگ اند و برخی از آن ي پیش شناخته شده اخالقی و آگاهانه
  . دهد تا در بستر جمالت داستانی و پیرنگ، عمل داستانی انجام بگیرد ها برایشان رخ می برخی دیگر، کنش

شود و  ي روابط میان اعضاء این هیئت گفتمانی در پیرنگ روایت، وارد عمل می بنابراین عنصر دیالوگ به عنوان تجزیه کننده 
  .برد سیون داستان را در مسیر شکل گیري تدریجی پیرنگ ها، پیش میآک

  نمودار ساختاري دیالوگ
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لی در نامه هاي سیمین دانشورتأم  
  

  1زادهناصر علی

  2فریده چوپانی
  چکیده

آثاري که روایت متفاوت و روشن تري از نگاه و نگرش ادبی . نامه هاي سیمین دانشور را می توان جزو آثار نظري قلمداد کرد
در دسته بندي محتوایی این نامه ها، با     دیدگاه هاي ادبی و هنري متعددي برخورد می کنیم . ویسنده را شامل می شوداین بانوي ن

می توان گفت در خالل این گفتگوهاي ساده و صمیمی، نظریه پردازي نیز . که مستقیماً، با زبانی ساده و صادقانه بیان گردیده اند
ها، در قالب نثري ادبی، زیبا و در عین حال موجز و ارزشمند، دربارة مسائل گوناگون ادبیات و  این    نظریه. صورت گرفته است
در مقالۀ حاضر، عمده ترین آراء و نقطه نظرات ادبی را که در نامه هاي این نویسنده انعکاس یافته، مورد . هنر بیان گردیده اند
  . بررسی قرار داده ایم

  
  

  . ها، نقد، نظریه، داستان نویسی، زیبایی شناسی دانشور، نامه: هاکلید واژه
  

                                                        
  فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان دانشیار زبان و ادبیات 1

  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ادبیات فارسی و کارشناس ارشد زبان 2
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مه - 1 مقد  
نامه هاي انتشار یافته از سیمین دانشور، حجم بسیار کم و در عین حال محتواي باارزشی را شامل می شود، که در دو دورة 

که دانشور با  1331ط است به سال بیشترین نامه هایی که از این نویسنده در دسترس قرار دارد، مربو. مختلف زمانی نوشته شده اند
این فرصت علمی، براي تحصیل در زمینۀ زیبایی شناسی و داستان . استفاده از بورس تحصیلی به دانشگاه استنفرد امریکا رفته بود

سیاري از نامه بنابراین، خانم دانشور در ب. تعدادي از نامه ها نیز به سفرهاي کوتاه وي مرتبط است. نویسی، در اختیار او گذاشته شد
هایش دیدگاه هاي قابل توجهی در خصوص فعالیت هاي ادبی و هنري، کالس هاي دانشگاهی،   کلوب ها و سخنرانی هاي ادبی و 

بنابراین بار . نکتۀ قابل توجه آن که این نامه ها صرفاً خطاب به همسرش جالل آل احمد نوشته شده اند. فرهنگی عرضه کرده است
از همین . ی حاکم بر این نوشته ها، چهارچوب فکري و نظري دانشور را هر چه بهتر و بیشتر نمایان می سازدعاطفی و فضاي صمیم

در خالل همین . ادبی، بازتاب وسیعی در این نامه ها دارد-رو تبادل نظر با آل احمد و حمایت ها و تشویق هاي متقابلِ علمی
، در واقع در مورد مسائل مختلف ادبیات و هنر، نظریه پردازي هاي ارزنده گفتگوهاي به ظاهر ساده و گزارش هاي روحی و عاطفی

الزم به ذکر است که نقد و تحلیل هاي مورد استناد در مقالۀ حاضر، در قالب نظریه؛ با تعریف امروزي . اي صورت گرفته است
در اشکال بیانی متفاوت، می تواند یک زاویۀ  با در نظر گرفتن این نکته که هر نظریه حتی. نظریه در حوزة نقد ادبی، متفاوت است

این موضوع، . دید نو به شمار آید؛ در بررسی گونه هاي مختلف ادبی و هنري، به نقد و تحلیل هاي جدیدي می توان دست یافت
که نگارنده و  چرا. جایگاه ارزشی نامه ها را در فرهنگ معاصرمان به عنوان نوعی ادبی و سندي تاریخی، به خوبی نمایان می سازد

بازخوانی آثار آنان نیز، به نوعی بازخوانی یک دورة تاریخی است که . مخاطب، هر دو از نویسندگان مطرح و تأثیرگذار می باشند
با وجود این که نامه نگاري، امري دوره اي و گذرا است، . بخش هایی از حیات اجتماعی و ادبی جامعۀ ما را بازگو کرده است

ل همین گفتگوها، با بیانی روشن، ساده و زیبایی شناسانه عرضه شده، شناختی ملموس تر از زوایاي فکري نویسنده آرائی که در خال
  .    بنابراین گردآوري و بررسی این آراء و دیدگاه ها، خالی از لطف نخواهد بود. را موجب گردیده است

لذت انسان از اثر ادبی با "ین می توان به این نتیجه قائل بود که بنابرا. هر نوع ادبی، تأثیر خاص خود را به مخاطب القا می کند
ی ] 270:  1373ولک، [ "مفهوم بداعت و مفهوم بازشناسی ترکیب شده است به طوري که آثار ارزشمند در حوزة ادبیات، تلقّ

اثر ادبی را سندي مهم در تاریخ  و از آن جا که می توان. جدیدي از زندگی و مفاهیم اجتماعی را به خوانندة آگاه ارائه می کند
بنابراین آثار ادبی مبین . قلمداد می شود "بازتابی از تاریخ اندیشه و حتی موازي با آن"افکار و فلسفه به حساب آورد تاریخ ادبیات، 

ا اجتماعی یک نویسنده نیز حتی زمانی که در بند نظام فکري ی. نگرش هاي کلّی و جزئی، به سبک و کیفیت انواع زندگی هاست
] 127و  121: همان . [خاصی نباشد به سؤاالت ناگزیر فلسفی پاسخ می دهد و به طریقی مستقیم، با علم و هنر و فلسفه، پیوند می یابد

چرا که به شکلی بی واسطه، از کیفیت زندگی و طرز . در نامه هاي دانشور هم، این مسأله به خوبی قابل تشخیص و پی گیري است
می توان گفت با کسب تجارب بیشتر در زندگی، در فنونی چون ادبیات نیز مستعد . یک نویسنده حکایت می کنندتفکر و تأمل 

غناي فوق العاده، بافت متنوع "بنابراین با باال بردن ظرفیت هاي ذهنی، و تقویت ژرفاي اندیشه، می توانیم . تجارب بیشتري می شویم
آثاري که به هر شکل به نظریه تبدیل می ] 23:  1387تایسن، . [هنري را درك کنیم در آثار ادبی و "و سایه روشن هاي معنایی

این تبیین ها می تواند در مطالعۀ . شوند، تبیین هایی ادبی و هنري هستند که توانمندي هاي نقد و بررسی خواننده را بیشتر می کنند
در نتیجه، این گفتار درست ] 10:  1389کالر، . [ی، به کار رودفرهنگ، روابط انسانی و اجتماعی، و بازخوردهاي ناشی از آثار ادب

همین امر، به بداعت دخیل در لذت از . می نماید که شاعران و نویسندگان ما در تعدادي از آثار خود به نظریه پردازي پرداخته اند
مستقیم سیمین دانشور در باب برخی آثار در واقع نامه نگاري ها فضاي مناسب تري را براي بیان نظرات . اثر ادبی، وجهه می نهد

نکتۀ قابل توجه آن که نامه ها به سادگی آشکار می کنند . فراهم آورده است... ادبی، مباحث داستان نویسی، هنر، زیبایی شناسی و 
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یعنی جالل آل -بش تمامی نقد و نظرهاي او براي مخاط. که دو مقولۀ هنر و ادبیات، در اندیشۀ دانشور جایگاه ویژه اي داشته است
عا، از نوشته هاي نامه هایشان، آشکار می شود. بسیار مهم و ارزشمند هستند -احمد مثالً  آل احمد در پاسخ نامه اي از . این اد

همین کاغذ کوچکت را با این که سرم . خیلی از تو متشکرم. اگر بتوانم حاضرم یک کتاب درباره اش بنویسم": دانشور، می نویسد
] 262:  1384آل احمد، [ ".وغ است از دیروز تا به حال هفت بار خوانده ام دربارة هر کلمۀ آن ده صفحه مطلب دارمخیلی شل

تا به حال چهل کاغذ مختلف از تو ": نوشته است 1331دي ماه  12همچنین وي در نامۀ مورخ ] 31آذر  6شب پنجشنبه  5/9ساعت [
آل احمد ] 31دي  12بعد از ظهر جمعه  3ساعت ] [362: همان[ "! ک کتاب ذیقیمتی. از یک صفحه اي تا دوازده صفحه اي. دارم

درست مثل این بود که من و ... نمی دانی چه عوالمی با این کاغذها داشتم ": در جواب یکی دیگر از نامه هاي همسرش، می نویسد
نی که تو به آنها کاغذ نوشته بودي یا آنها به تو آن جمع عبارت بودند از کسا. تو با هم به حضور جمعی در یک مجلس رفته باشیم

  ] 1952سپتامبر  27/  1331مهر  5شب شنبه  10ساعت ] [64: همان[ ".نوشته بودند
تبیین کیفیت این اندیشه ها، از طریق مطالعۀ آثار داستانی دانشور نیز قابل استخراج و بررسی است، اما چهارچوب تحقیق حاضر 

شر شدة این بانوي داستان نویس است، که با توجه به بررسی هاي انجام گرفته، تا امروز به طور مستقل و مبتنی بر نامه هاي منت
  . مبسوط مورد پژوهش قرار نگرفته است

  
  نقد و تحلیل - 2

و نمایشنامه، و نقد متون ادبی اعم از داستان و مقاله . در مطالعۀ نامه هاي سیمین دانشور، با اقسام نقد و تحلیل ها مواجه می شویم
به خصوص آن که در دوران تحصیل در استنفرد، . تحلیل برخی شخصیت هاي ادبی و هنري، از مضامین مکرّر در این نامه ها هستند

در » نقد«با عنایت به جایگاه ویژة . بیشتر تکالیف درسی و فعالیت هاي علمی و دانشگاهی او مربوط به این مسائل بوده است
  . هاي ادبی، اهمیت پرداختن به این موضوع، از دیدگاه یک نویسندة معاصر در نامه هایش، کامالً نمایان استمطالعات و پژوهش 

پدیدة نقد ادبی هم در کنار دیگر پدیده هاي ادبی "از آن جا که آثار ادبی، آئینۀ رخداد هاي اجتماعی و فرهنگی نیز می باشند، 
در حقیقت با استفاده از ابزارهاي ] 72: 1373براهنی، [ ".ن کوتاه؛ با هستی سر و کار داردمانند شعر، نمایش، رمان، فیلمنامه و داستا

ل ادبی نیز متمایز می شود»نقد«متنوع  مقتضیات هر زمان، و حوائج ذوق و "در این میان، آثار ادبی به این دلیل که . ، خطّ سیر تحو
شمگیر می شود، چرا که نقد به آینده چشم می دوزد و شاعر و نویسنده را در را در نظر دارند، نقش انتقاد چ "فکر هر نسل و هر قرن

طبیعی است که نامه ها، تلفیقی از خاطره و یادداشت روزانه ] 60و 59:  1372زرین کوب، . [طریق تحول و تکامل، رهبري می کند
ما اعتبار نامه هاي مورد بررسی در نوشتۀ ا. و سفرنامه است که از زندگی و احوال فردي نویسنده و مخاطبش، حکایت می کنند

التی که بسیار ساده ولی آگاهانه و با نگاهی . حاضر، به تأمالت ارزندة نویسنده در مسائل گوناگون ادبی و هنري، باز می گردد تأم
  .   نقّادانه، به نگارش در آمده اند

، در نظر گرفتن ]111:  1380محمدي، [ "گونه بنویسم؟اساس کار هر نویسنده اي این است که چه بنویسم و چ"به نظر دانشور 
چرا که تحلیل آثار با این دیدگاه، ذوق و سلیقۀ ادبی نویسندگان را بیشتر مشخص می . این امر در نقد آثار، بسیار ارزشمند است

اثري به قلم وي منتشر نشده که به بعد، هیچ  1329دانشور در نقد آثار در مرتبه اي قرار داشت که به نوشتۀ آل احمد، از سال . کند
مثالً در نامه اي به این موضوع اشاره می شود که استاد باگدین به ] 51:  1376آل احمد، [ "سیمین اولین خواننده و نقادش نباشد"

ر همه اگ. می گوید اگر همه از شما تعریف کردند، باور نکنید. دانشور و دیگر همکالسی هایش می آموزد که از انتقاد نهراسند
و این که نقدها همیشه به . تکذیب کردند، باز هم انتقادها را بخوانید و اگر مورد قبول بود، در پیشبرد کارتان، از آنها بهره بگیرید

معموالً هفته اي یک "] استنفرد 1331آبان  22/  1952نوامبر  13] [149:  1383دانشور، . [دور از غرض ورزي یا عدم ادراك، نیستند
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هفته اي یک یا دو نمایشنامۀ قدیمی از یونان و . مه می خوانیم و آنالیز می کنیم، هفته اي یک داستان، و تاریخ درام را همنمایشنا
از جمله تراژدي ها و ] 1331آبان  7/  1952اکتبر  29] [124: همان [ ".روم و غیره می خوانیم و تاریخ آن را هم یاد می گیریم

و ) Aristofan ( ، اریستوفان )Avrypyd(، یوري پید )Sophocles(سوفوکل ، )Khylvs(کمدي هاي آخیلوس 
ل "و از جمله دروس امتحانی با عناوین ] استنفرد 1331آبان  11/  1952نوامبر  2] [134: همان ). [Mnandr(مناندر تاریخ تحو
هد که یک نمایشنامه را از نظر نقشه، سن، زبان، در ادامۀ نامه هم توضیح می د. "اصول داستان نویسی"و  "نمایشنامه نویسی"، "تئاتر

  ]1331آذر  26/  1952دسامبر  17چهارشنبه ] [199: همان . [آنالیز می کنند... موسیقی، کشش درام، طلوع و افول عمل و 
  

  داستان نویسی - 3
ي داستانی، فضاسازي و در تعدادي از این نامه ها، به برخی تکنیک هاي نویسندگی، سوژه پردازي، شخصیت سازي، طرح ها

این که با . مثالً از اتفاق هاي کوچک و در ظاهر بی ارزش براي همسرش آل احمد          می نویسد. اشاراتی به چشم می خورد... 
 تیزبینی و خلّاقیت، در ذهنش تصویرسازي می کند، به اطرافیان و رفتارهایشان توجه می کند، و چنان که بارها در مصاحبه هایش هم
. اشاره کرده، از واقعیت ها بهره می گیرد و آنها را با مهارت، در بطن دیالوگ ها و مونولوگ هاي داستان هایش، به کار می گیرد

موضوعاتی که . تعریف و توصیف برخی صحنه هاي مناسب داستان پردازي در نامه ها، نشان دهندة همین موضوع می تواند باشد
شخصیت ها را با . ش، می تواند از آن ها به عنوان تم هاي اصلی چند داستان خوب استفاده کنداذعان می کند با تکمیل و پرور

حتی برخی از این سوژه هاي . منش هاي دلخواه بپرورد و با فضاسازي و انتخاب سبک مناسب، سخن اصلی را در داستان وارد کند
مثالً . می کند که در مورد آنها فکر کند و برایشان قالبی مناسب بیابد داستانی را در نامه ها توضیح می دهد و به     آل احمد پیشنهاد

این دو تا دختر، هم براي من و تو سرمشق خوبی . بگذار دو تا دختر را که تازه شناخته ام به تو معرّفی بکنم": در نامه اي نوشته است
... اشتم می نوشتم، ولی تو بهتر می توانی آن را بپرورانی اگر خودم وقت د. هستند، هم مایه اي براي دو داستان به دست تو می دهند

براي داستان  "مایه اي"این نشان     می دهد که وي به سبک زندگی دیگران و وقایع ظریف و کوچک محیط پیرامون، به عنوان  "
یک دنیا سوژه ... ": ان می کنددر نامه اي دیگر بی] 1331آبان  30/  1952نوامبر  21] [166:  1383دانشور، . [نویسی می نگریست

اسمش را هم . دارم که وقتی آمدم به فارسی می نویسم و آنقدر شخصیت که می توان از آن شخصیت ها یک رمان حسابی نوشت
  ]1332اردیبهشت  8/  1953اپریل  28شب سه شنبه  9ساعت ] [378: همان [ ".»داستانهاي ینگه دنیا«می گذارم 

یزدگرد سوم و کشته شدن او به "س هاي سناریو نویسی اشاره می کند؛ از اولین سناریوي خود با عنوان در چند نامه نیز به کال
می کند، بنابراین چندان خوب نمی شود و نمی تواند خوب حلّاجی  "ندانم کاري"که به دلیل بی تجربگی، خیلی "دست آسیابان

می نویسد، یعنی این داستان را دراماتیزه  "]The Magic Doll[عروسک سنگ صبور "اش کند؛ ولی سناریوي دوم را، راجع به 
سوم صحنه از کجا شروع می . دوم داستان اصلی. اول خواص عروسک سنگ صبور": می کند و طرح آن را چنین توضیح می دهد

حنه می شوند و ، اشخاص بازي و سناریوي اصلی یعنی کی ها وارد و خارج ص]آشپزخانه و دختره که منتظر هدیه اش است[شود 
. واقعاً خیلی کوشش کردم... معرکه شده ": و بعد می نویسد "کی ها حرف می زنند و چه مطالبی را مورد بحث قرار خواهند داد

بودن داستان در نظرم  Magicآن کم است، ولی چنان که از عنوان آن بر می آید، اصالً جنبۀ ] واقع نمایی[ Realityالبته جنبۀ 
حتی به آل احمد پیشنهاد می کند که بعدها آن را به . همین دالیل مورد پسند استاد و بقیۀ شاگردان قرار می گیردبه  ".بوده است

هم چنین از پروفسور فیلبریک می خواهد که ] استنفرد 1331مهر  25/  1952اکتبر  17] [104و  103: همان . [شکل بازي درآورند
نیز از نوشتن قصۀ جدیدي  1341آبان  16نامۀ مورخ ] 1331آبان  2/  1952اکتبر  24ه جمع] [117و  116: همان . [آن را نقد کند
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لهم از . حکایت می کند، قصه اي دربارة سه راهنورد در جستجوي اسم اعظم، در نقش هاي شاعر و فیلسوف و عالم که اشاره شده م
  ] 1962نوامبر  7] [257:  1385آل احمد و دانشور، . [منطق الطیر عطار است

بنابراین گزارش هاي مفصل یا مختصر دانشور از کالس هاي دانشگاه استنفرد، سیر داستان نویسی، و انتقال برداشت ها و اندیشه 
حضور سیمین یک "به عنوان یکی از اساتید نیز معترف شده است که ) Stegner(واالس استگنر . هاي وي را در آن نشان می دهد

نقشی . و از طریق نوشته هایش، همکالسی هایش را به درك نقش عمیق و آگاه ادبیات هدایت کرد، ا"سر کالس را دگرگون کرد
با ظهور سیمین در کالس، نویسندگی دیگر نه تمرینی در مهارت هاي فنی ". از ملزومات آن است "قدرت کالم"و  "وجدان"که 

د، یک وظیفه  -هانه تر و صادقانه ترنویسندگی تبدیل به پدیده اي شد آگا. بود و نه سوداي بالقوه پر سود بی نا، [ "... یک تعه
  ]248:  1389تیر -فروردین

 
  فرم آثار از نگاه دانشور     - 4

 7"اصالت تفکر"زبان ساده و گویاي وي، در کنار . مبرهن است که دانشور سبک خاص و مستقلی در نویسندگی دارد
ه این استقالل ادبی و عدم تأثیرپذیري از سبک همسرش جالل آل احمد، به طوري ک. برجستگی خاصی را به آثارش بخشیده است

در تعدادي از نامه ها، در . نامه هاي وي نیز این نکته را کامالً آشکار     می سازد. در اظهار نظرات منتقدان هم به چشم می خورد
استاد استگنر اشاره شده که در تحلیل داستان مثالً در نامه اي، به نظرات . خصوص طرز نوشتن یا سبک خود توضیحاتی داده است

قوت سبک به اسم ها . تو داستانت را زیر قیود و اوصاف دفن کرده اي) 1": موارد زیر را به دانشور تذکر می دهد» صفحۀ شکسته«
این حزن روشن  قهرمان تو بیشتر احساساتی است و بی جهت محزون است باید دلیل) 2. و خاصه افعال است، نه به اوصاف و قیود

رمانتیسم بر رئالیسم در انشاي تو ) 3. بشود، نه این که فقط با گفتن نگاه هاي         حزن انگیز و یا آه هاي سوزناك قناعت بشود
دانشور بعد از ذکر این مطالب در ادامۀ نامه اش خطاب به آل  ".غلبه دارد و آنجا که رئالیست نوشته شده، اوصاف رمانتیک است

. بهتر می توانستی اینها را بگویی و دم به دم هم می گفتی، ولی کو گوش شنوا؟ البته این امر ناامیدم کرد... تو  ": ی گویداحمد م
در نامه اي دیگر هم عوامل ] 1331بهمن  29/  1953فوریه  18] [278:  1383دانشور، [ "من اگر نویسنده هم نباشم پس چه هستم؟

آنچه تو داري و          همکالسی هایت ندارند این ": ان نویسی، از نگاه استاد، چنین ذکر شده استموفقیت دانشور در عرصۀ  داست
و از همه ) 4.] این طنز را رها نکن اما در آن هم افراط نکن. [اندوه و طنز) 3. همدردي و ادراك) 2. درخشش بومی) 1: هاست

بی این که در داستان هایت مستقیماً به این برداشت اشاره بکنی و راز داري ] conception[مهمتر، تو برداشت سیاسی و اجتماعی 
ضعف کار تو این است که ": اما در مورد عیوب نثر دانشور در روایت داستان هایش می گوید ".موفقیت تو هم در همین است

و دانشور در  ".ست حذف بکنبی رحمانه آنچه زیادي ا. کمی خواننده را چرخ می دهی و بعد به راه خودت       می کشانیش
من از جمع میان منحنی و مستقیم یعنی از خطّ زیبایی هوگارت ": مقابل، چنین پاسخ و برداشتی نسبت به کارهایش دارد

)Hogarth(8  ه است پیروي می کنمه در قصت کشور خودم که قص مثل حرکت ماهی در آب که اول به طور افقی به چپ ... و سنّ
اپریل      21بعد از ظهر سه شنبه  8ساعت ] [368: همان [ ".و بعد از چند تا چرخش به قعر آب شیرجه می رود و راست می چرخد

  ] 1332اول اردیبهشت /  1953
ناامید نیستم زیرا اوالً ... شب عیدي در آتش خاموش یادت است؟ آن را به سبک رئالیسم نوشتم ": در نامۀ دیگري می نویسد  

... باید از تو یاد گرفت که از صفر شروع می کنی و خسته هم نمی شوي . ثانیاً باید از نو شروع کرد... ویسنده هستی تو را دارم که ن
 10/ مارچ  1یکشنبه ] [294و  293: همان [ "... من از اول عاشق نویسندگی بودم و اولین   مقاله ام در چهارده سالگی چاپ شد 

می ... اصالً نپسندید ) Dostoyevsky(مقاله ام را راجع به داستایوسکی "می کند که استاد  و در نامۀ بعدي ذکر] 1331اسفند 
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در صورتی که من یک بحث تطبیقی کرده بودم و حاالت روحی ... گفت این مقاله اصالً علمی نیست و احساساتی است 
) Hamlet(و هاملت ) Shakespeare(را با شکسپیر ) Raskvlnykf(و راسکولنیکف ) Dostoyevsky(داستایوسکی 

 ]1331اسفند  28/  1953مارچ  19] [318و  317: همان [ ".خالصه آب پاکی روي دستم ریخت. مقایسه کرده بودم

متقابالً از نامه هاي آل احمد نیز آشکار است که وي می خواهد دانشور به سبک خاص خود دست یابد؛ نه ترجمه، نه تقلید، نه 
دائماً او را تشویق می کند که از مورد پسند قرار نگرفتن برخی داستان هایش، اصالً . د خود را نادیده گرفتندر جا زدن و نه استعدا

راستش ": به عنوان نمونه در پاسخ یکی از نامه هاي دانشور، چنین می نویسد. از نقدها براي رسیدن به نثري پخته، بهره گیرد. نهراسد
نس پیدا کنیمن دلم می خواهد تو بعد از این، بی البته نمی . به این خوبی که نقل می کنی، بنویسی. بیشتر بنویسی. شتر با قلم خودت اُ

دلم می خواهد این کار را با میل دل قبول کنی، لزوم آن را احساس . نه. خواهم این خواهش دل مرا مثل یک امر آسمانی بپذیري
درسش را هم . مایه اش را هم داري. بلد هم هستی. می توانی. ع استتمام شرایط آن هم در تو جم. کنی و اصالت آن را درك کنی

خالصه می خواهم تو هم مثل من بشوي ... به هر صورت درین مورد خیلی بیشتر از قبل از سفر، کارکشته شده اي ... که خوانده اي 
ت این که استگنر داستان هایت را .. . "] 31دي  9شب سه شنبه  5/9ساعت ] [350و  349: همان[ "! ... یک نویسندة پروفسیونل به علّ

این را بدان ... نپسندیده و آنها را رمانتیک دانسته، دچار نومیدي شده بودي و نوشته بودي که اگر نویسنده هم نباشی پس چه هستی 
ه تو باید سبک خودت را چه لزومی دارد همه رئالیسم را پیروي کنند؟ و در اواخر کار به این نتیجه رسیدم ک... که نویسنده هستی 

ل در اشک ها نشان داده اي. ادامه بدهی هر کس سبکی دارد ... و کوشش من و دیگري بی فایده است . همان را که بار او ...
تو که       نمی توانی زندگی گذشتۀ ... کوشش براي رئالیست کردن آثار تو احمقانه است و تو را باید به راه اصلی خودت انداخت 

لهم رمانتیسم تو است کنار بگذاري خودت  من عقیده دارم به جاي کوشش براي رئالیست کردن کارهاي خودت، توجه ... را که م
تو باید دیگر خودت را ... بلندي هاي بادخیز امیلی برونته را حتماً بخوان، در همان جا و امثال اینها را . بیشتري به آثار رمانتیک بکنی

ن که بگویی که چرا استگنر  آن طور گفته، درك کن که چرا رمانتیک می نویسی و بپذیر که زورکی الزم به جاي ای. شناخته باشی
و در ] 1953فوریه  25/  1331اسفند  6بعد از ظهر چهارشنبه  9ساعت ] [518: 1384آل احمد، [ "... نیست خودت را عوض کنی 

یک است و یک مقدار تمرین و تجربه و تو این همه را داري و دیده نویسندگی یک مقدار تکن": نامۀ دیگري به دانشور می نویسد
طرح چنین مباحثی ] 1953مارس  15/  1331اسفند  24بعد از ظهر یکشنبه  5/10ساعت ] [580: همان [ ".اي و ذوقش را هم داري

ن چهارچوب ذهنی، و سیر در نامه ها،نشان گر     دغدغه هاي دانشور و آل احمد در خصوص سبک نویسندگی هر دو و هم چنی
  .  به طوري که آراء ادبی وي در دیگر برهه هاي زمانی، تا حدي متفاوت و متغیر است. فکري و ادبی دانشور می باشد

، نمایش دهندة شیوه اي است که نویسنده به وسیلۀ آن، »زاویۀ روایت«یا » زاویۀ دید«می دانیم که در ادبیات داستانی، اصطالح 
این روایت معموالً به شیوه هاي اول شخص یا ) 234:  1366میرصادقی، . (داستان خود را به خواننده ارائه می کندمصالح و مواد 

. شیوة نویسنده در روایت داستان، با تکنیک و سبک و نگرش خاص آن نویسنده ارتباط می یابد. سوم شخص، صورت می پذیرد
نري از جمله زاویۀ دید، سبک، تکنیک و کیفیت بیانی نویسنده در بیان آراء خود در تعدادي از نامه ها در مورد فرم آثار ادبی و ه

جالب توجه این که        نامه هاي دانشور، روایت متفاوتی از تکنیک و سبک و نگاه فردي، اجتماعی و . اشاراتی دیده می شود
  . ادبی وي را شامل می شود

در ابداعات هنري می نویسد، و بحث جالبی را که در این خصوص، با استاد  در نامه اي، از اصل خلّاقیت هنري و لزوم آن   
ل بهش گفتم اسم درس ": باگدین و همکالسی هایش صورت گرفته، براي آل احمد شرح می دهد همان روز اوcreative 

fiction  ها را انتخاب کرده ایم که ما شما": و باگدین با قبول کردن این حرف می گوید ".خلّاقیت را نمی شود درس داد. است
احتمال می دهیم داراي این موهبت هستید و سعی من این است که با نشان دادن این که دیگران چه کرده اند کمکتان بکنم که 
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خودتان تکنیک خود را با راحتی بیشتر پیدا بکنید و اگر نتوانستید، از تکنیک نویسنده اي که تصور می کنید، به شما نزدیک تر 
  ]استنفرد 1331آبان  22/  1952نوامبر  13] [148: همان [ "... به صورت یک جاپا یا راهنما کمک بگیرید  است

من . مگر من کم در سایۀ حمایت فکري تو کار کرده ام"در مورد زاویۀ روایت خود در داستان هایش، چنین اظهار می کند که 
چندین داستان نوشتم که تو نپسندیدي و چقدر با من ور . تاب چاپ زدمدر زندگی مشترکمان چندین مقالۀ آبدار نوشتم و چند ک
و این که در یک داستان کوتاه، تنها بایستی از دید یکی از قهرمان ها یا . رفتی تا به من بفهمانی که ساخت داستان چقدر مهم است

   "... و یا دید هاي چند قهرمان با هم قاطی بشوند  منحصراً از دید نویسنده نگاه کرد و این که نباید دید نویسنده و دید آن قهرمان
  ] 1331آذر  26/  1952دسامبر  17چهارشنبه ] [200: همان [

و در نامه اي دیگر، در خصوص پرداختن به موضوع اصلی داستان از یک نگاه واحد، و مشخص بودن راوي داستان توضیحاتی 
همۀ ... ": و دلچسب نمی شمارد، و سبک نگارشی خود را چنین نقد می کند می دهد؛ اما داستان هاي خود را از این حیث موفق

به کار بردن ترکیبات رمانتیک ضمن          رئالیست ترین مضامین، قاطی کردن نظر نویسنده . داستان هاي من از نظر ایده قوي است
قلم ناشی است و . ح داستان را پائین آورده استبا قهرمان داستان و شلوغ بودن صحنه ها هم در بازار وکیل و هم در مرداب، سط

و به جاي نشان دادن صحنه یا ایده ضمن عمل، به وصف . سبک یک دست نیست و این همه صفت و قیدي که من استعمال می کنم
عکاسی عکس  این طور که استگنر می گوید، یا باید مثل دوربین. هستم] Naif[روي هم رفته من نویسندة نائیفی ... اکتفا می کنم 

ل و یا از نظر شخص سوم و من در همۀ داستان . برداري کرد و بی طرف و خشک جریان قضایا را نشان داد، یا از نظر شخص او
شاید یکی از اسرار نویسندگی تو و چوبک و البته هدایت، همین ... هایم نظرها را قاطی کرده ام و این است که سبکم ضعیف شده 

  ] 1331اسفند  28/  1953مارچ  19] [320و  319: همان [ ".باشداز یک نظر خاص نوشتن 
مثالً در مورد رالف . در تعدادي از نامه ها هم، در خصوص سبک برخی نویسندگان و هنرمندان دیگر، اظهار نظر کرده است

دانسته که براي هنرمند،  می گوید که وي ابتدا موسیقی خوانده و از این طریق با تکنیک آشنا شده و) Ralph Ellison(الیسون 
مرد "اولین کتابش . سپس چند واقعۀ اجتماعی او را تکان داده و به سمت نویسندگی کشانده است. تکنیک، مهم ترین مسئله است

ی بهترین کتاب سال است"نامرئی تجارب و احساسات "خود الیسون اذعان کرده نویسنده را کسی می داند که . ، برندة جایزة ملّ
و اساساً کوشش کند که ابتدا خودش و سپس محیطش را کشف کند و به  "... جامعۀ خود را بی طرفانه ارزش یابی بکند  خود را و

کشف خودت  –این کوششی است که تو  می کنی ": حتی دانشور از این نظر، او را شبیه به آل احمد دانسته. شکلی هنري درآورد
در نامۀ دیگري ] 1342تیر  28/  1963ژوئیه  19صبح  9ساعت ] [382 - 380: 1385آل احمد و دانشور، . ["و کشف محیط خودت

و این که موآم با وجود مهارت بیانی، . اشاره می کند )Somerset Mougham(از سامرست موآم  Cakes & Aleبه کتاب 
  ]1962دسامبر  7/ 1341آذر  16صبح جمعه ] [288: همان. [تکنیک قوي و طنزگویی، بسیار غیر انسانی می نویسد

   
  زیبایی شناسی - 5

حیطۀ هنر در بیان تجارب مختلف روحی، . هنر و مقولۀ زیبایی شناسی، همواره از مباحث ارزشمند و مورد توجه بوده است
ی شده و هر نویسنده اي، با ارزش گذاري هاي خاص خود، در تبیین اندیشه هایش از آن سود  ذوقی و اجتماعی، ابزاري کارآمد تلقّ

انسان به مدد هنر، آرزوها و حسرت ها و جهان ناخودآگاه خود را عیان می کند و در واقع خود واقعی خود را "چرا که . سته استج
چنان چه این افراد با ارائۀ . این مهم توسط شاعران، نویسندگان و فیلسوفانِ بزرگ تاریخ صورت گرفته است ".به نمایش می گذارد

یعنی علناً با ". ، گاهی حتی بر بسیاري از روانشناسان هم پیشی گرفته اند"سطح باالیی از درك و بینش"آثاري بدیع و دارا بودن 
نزدیک شدن به بطن زندگی هاي متفاوت و فهم آن ها، به تجاربی رسیده اند که می توان آن ها را اسناد دست اولی دربارة 
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می توانیم چنین استنباط کنیم ] 87و  86:  1378دست غیب، [ ".شمار آوردزندگانی روانی و تالطم هاي درونی سایر    انسان ها به 
تا حدود زیادي یک واقعیت » زندگی«زندگی را به نمایش در می آورند، و "که تجارب ادبی از این رو سودمند هستند که 

ل تجربه و"به اعتقاد دانشور نیز، هنرمند با بهره گیري از ] 99:  1373ولک، [ ".اجتماعی است الهام یا نبوغ "به همراه  "احساس و تعقّ
69:  1375دانشور ، . [، در واقع با خلق اثر هنري، زندگی و اجتماع خود را ارزش گذاري می کند"یا ممارست و یا حساسیت خاص 

  ] 70و 
ه هایش بیان کرده سیمین دانشور نیز منطق هنري و نگرش خاص خود را نسبت به مقولۀ زیبایی شناسی یا استتیک در      نام

در نوشتۀ پیش رو، با استناد به نامه هاي سیمین دانشور، بخش قابل توجهی از تجارب وي در موارد مذکور قابل مالحظه می . است
ات حاصله از هنرهاي زیبا بحث می کند  –علم استتیک یا استحسان "به نظر وي . باشد هنر را پدیده اي می  –که دربارة هنرها و لذّ

انسان "و اساساً یک هنرمند در نظرگاه وي  "... ه با فلسفه و روان شناسی و قواعد و معارف زمان و مکان ارتباط دارد شمرد ک
از همین رو یک هنرمند با ] 40: همان [ ".حساسی است که جهان و زندگی در پیش چشم او است و ترجمان زندگی و جهان است

وي ] 184: همان [ ".زمینۀ هنرهاي زیبا، اصل ارتباط بشر و جهان است"فهماند که انعکاس اشیاء جهان در آئینۀ هنر خود می 
تی که  "استتیک"همچنین با توجه به تجارب و مطالعات خود،  را دانشی دانسته است که دربارة احساس زیبایی، احکام جمال و لذّ

  ] 216و  215: همان [ ".مورد تحقیق قرار می دهددر برابر جمال دست می دهد بحث می کند، و ثانیاً هنر و محصوالت هنري را 
لطافت اثر هنري، و ماندگاري نام و یاد هنرمندان بزرگ، شاید در همین نکتۀ ظریف . ادبیات و اساساً هنر، انعطاف پذیر است

یک ادیب . هم نمی کنند باشد که معموالً ما در ادبیات با نسبیت ها سر و کار داریم، آثار ادبی، نفی مطلق نمی کنند و هدایت مطلق
هنرور و صاحب ذوق در واقع با ظرافت و زیبایی، حساس ترین موضوعات و افکار را در شکلی موجز و مؤثر یادآوري می کند یا  

جالب توجه آن که . چرا که دیگر براي نبوغ، مجالی نخواهد ماند. حداقل در وادي هنر، هیچ چیز قطعی و حتمی نیست. می شناساند
آن گونه که در علوم امکان  –در احکام جمالی و در تئوري مربوط به هنرها، یک عقیدة قاطع و صریح ...  "هم معتقد است دانشور 

با ذوق تغییر پذیر، دربارة جمال متغیر، قاعده اي ثابت نمی توان ... نمی توان ابراز کرد و این خوش بختی هنر است  –پذیر است 
  ]   220: همان [ ".وضع کرد

می توان ) Objectiv(و عینی ) (Subjectivیک تقسیم بندي، نظریه هاي مربوط به هنر و زیبایی را در دو نوع ذهنی در 
در این بررسی ها، تفاوت هاي بنیادي میان ذهن و عین و عملکردهاي این دو در برخورد با مقوالت . مورد بررسی قرار داد

اما با آگاهی از این تفاوت نگرش ها، در می یابیم که هم ذهن . هنري، وجود دارد زیباشناسانه و تصور زیبایی در گونه هاي ادبی و
همین امر ما را با پیدایش ] 16:  37باللی دهکردي، ش . [هر دو پویا و در حال دگرگونی اند) آبژه= واقعیت (و هم عین ) سوبژه(

ور با نگرش خاص خود، در مورد ذهنیت نویسنده و هنرمند، دانش. نظریه هاي متفاوتی در مورد اقسام هنر و زیبایی، مواجه می کند
سیندرال به روایت "و  "بازار وکیل"مثالً در نوشتن طرح داستان . برخی برداشت ها را به اجمال در نامه هایش ذکر کرده است

] 339: همان [ "می شوداگر طرح، جوشش درون و ذهن خود آدم نباشد، نوشتنش هم مشکل تر "، به این نتیجه رسیده که "ایرانی
هم چنین در مورد موضوعات ذهنی یک نویسنده تا مرحلۀ به عینیت ] 1332فروردین  13/  1953اپریل  2شب پنجشنبه  9ساعت [

فاصلۀ میان آنچه در ذهن می گذرد یعنی ایده آلی که در ذهن است با آنچه دست ": درآمدن، نظر جالب توجهی را بیان کرده است
بعد از ظهر سه  8ساعت ] [368: همان [ ".ر زیاد است و کمتر نویسنده اي می تواند به ایده آل ذهنی اش نزدیک بشودمی نویسد بسیا

این دیدگاه در خصوص داستان هاي دانشور نیز می تواند قابل انطباق و پی گیري ] 1332اول اردیبهشت /  1953اپریل  21شنبه 
اینها چه غول ": می گوید Chopin(11(و شوپن  10)Schubert(، شوبرت 9)Bach(و یا در مورد هنرمندانی چون باخ . باشد

هایی بوده اند و چاه ذهنشان چقدر پرآب و عمیق بوده و چه ریسمان محکمی دستشان بوده، چه حبل المتینی که توانسته اند این 
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اول اردیبهشت /  1953اپریل  21ه شنبه بعد از ظهر س 2ساعت ] [366:  1383دانشور، [ ".همه آب روان از ذهنشان بیرون بکشند
1332[  

    
 هنرهاي نمایشی - 6

توجه به هنرهاي نمایشی چون فیلم و تئاتر، و بررسی و نقد آن ها بخش هاي درخور اعتنایی از  نامه هاي دانشور را در بر گرفته 
  .است

ظهور پر "می توان گفت . تان، واضح استارتباط تنگاتنگ هنرهاي نمایشی با گونه هاي مختلف نوشتاري از جمله رمان و داس
بر اساس نظریه اي . در جهت گیري جریان پسامدرنیسم بسیار تأثیر گذار بوده است "شتاب سینما و تلوزیون به عنوان اَشکال هنري

که پیشینیان  چنان با سینما محشور بودند"عمدتاً از نسل نویسندگانی بودند که  "تجربه گرایان پسامدرن"دیگر، تصادفی نیست که 
با آگاهی از فرآیندهاي ساخت و نمایش یک فیلم، و قالب هاي روایی سینمایی، این ذهنیت شکل گرفت که برخی . "شان با ادبیات

از این تمهیدات سینمایی، در ادبیات داستانی نیز کارآیی خواهد داشت، بنابراین اَشکالِ هنري مانند فیلم هاي صامت و غیر صامت، 
لِ بیشتر نویسندگان آگاه، تأثیراتی عمیق و ریشه دار گذاشت و تا حدود زیادي موجبات تحول قراردادهاي رمان بر ذهن و عم

نظریۀ دیگري تجربه هاي گوناگون مدرنیسم از جمله دگرگونی هاي شاخص ادبی ] 26:  1387یزدانجو، . [نویسی را هم فراهم کرد
ی هنرمندان برشمرده استو هنري را، در تحوالت بنیان زیبایی شناسانه ی الت به وجود آمده . ا بیان حس در واقع بخش اعظمی از تحو

  ]36:  1384احمدي، . [در حیطۀ ادبیات داستانی را می توان حاکی از روش هاي بیانی مدرن به شمار آورد
. انشور، به خوبی جلوه گر استاهمیت قائل شدن به هنرهاي تصویري و ارتباط آن با ادبیات داستانی، در تعدادي از نامه هاي د

این . از جمله اشارات و تحلیل هاي جزئی یا مفصل نسبت به برخی فیلم ها، نمایش ها و تئاترهایی که دانشور بینندة آن ها بوده است
  . امر، اهمیت محتوا یا سبک این گونه از آثار هنري را، از نظرگاه این نویسنده نشان می دهد

امیدوارم اینجا ما را به کارخانه هاي فیلمبرداري معرّفی بکنند تا دست کم یک استودیوي ": ر می کندچنان که در نامه اي ذک
دانشور، [ ".گذرا بودن هر دو و رؤیایی بودنشان و غیره –می شود قصه اي نوشت و زندگی را با فیلم مقایسه کرد . مهم را ببینیم

اشاره شده است که دانشور  12"مایا"در نامه اي دیگر به داستانی با عنوان ] نفرداست 1331آبان  11/  1952نوامبر  2] [135:  1383
کشتی اش، قصرش، کوچه هایش، مجلس مهمانی و . سعی می کند ماجراي آن را در میان یک استودیوي فیلمبرداري نشان دهد

در واقع با کمک گرفتن از فلسفۀ . ار می دهدقر] ایندرا[قهرمان داستان را هم یک دختر بازیگر هندي . زندانش و همه اش سن باشد
ابی بودن همه چیز را بیان کند استاد دانشور چنین برداشت می کند که . "زندگی خوابی است که ایندرا دیده": هندي، می خواهد قلّ

ن نتیجه گیري را رد می کند و اما دانشور ای. او در پایان این داستان به نوعی نیهیلیزم     می رسد و قهرمان داستان را محکوم می کند
با عشق حلّش می کنم و ... بزرگترین هدیه اي است که خدا به ما داده . برخالف، زندگی براي من بسیار مهم است": می گوید

اول /  1953اپریل  21بعد از ظهر سه شنبه  8ساعت ] [369:  1383دانشور، [ ".نشان می دهم که تنها چیز واقعی و حقیقی عشق است
و در نامۀ بعدي خبر می دهد که همکالسی هندي اش سراج، بعد از خواندن آن اقرار کرده که کاش او هم مانند ] 1332ردیبهشت ا

زیربناي داستان، برداشت تو است از ": سراج با تحسین این داستان چنین می گوید. را گرفته بود "هنرهاي شرقی"سیمین درس 
و از زاویۀ دید سیمین نسبت به خودش در این  ".دو هستم به چنین نتیجه اي نرسیده بودمهندوئیزم و من با وجودي که خودم هن

همان . [دانشور نیز می گوید او را به عنوان یک فرد هندي، در این داستان، ایده آلیزه کرده است. داستان، اظهار تعجب       می کند
  ]1332اردیبهشت  27/  1953مه  17شب یکشنبه  5/10ساعت ] [417: 
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، در )Shakespeare(از شکسپیر » رویاي نیمه شب تابستان«از تماشاي تئاتر  1963ژوئیه  15/  1342تیر  24در نامۀ مورخ 
به تئاتر  1963اوت  4/  1342مرداد  13و در نامۀ مورخ ]  376:  1385آل احمد و دانشور، . [فستیوال هنري بوستون خبر می دهد

ساختۀ  Limelight["13[الیم الیت "به عنوان نمونه نقد فیلم   ]400: همان. [می کند اشاره هایی» مرگ یک فروشنده«
  .را از زبان سیمین دانشور خطاب به آل احمد در این جا نقل می کنیم) Charlie Chaplin(چارلی چاپلین 

شخصیت درخشان آن خود چارلی . حتماً برو و ببین... انگار از دل من حرف زده بود . عالیترین فیلم هاي چارلی، به نظر من"
دلقکی را نشان داده است که تا جوان است و بازي اش مضحک است مردم به او می خندند و همین که پیر می شود مردم ... است 

خودش را فدا می ... به او پشت می کنند و دیگر حتی به مضحک ترین شوخی هایش نمی خندند ولی او هرگز نومید نمی شود 
فلسفه بود، هنر بود، . راستی عالی بود. را بخنداند، و آخر سر در حادثه اي که نتیجۀ همین فداکاري است     می میردکند تا مردم 
 1331دي  14/  1953ژانویه  4] [225: :  1383دانشور، [ ".من رفتم و فلسفۀ زندگی خودم را روي پردة سینما دیدم... همه چیز بود 

  ] استنفرد
 Edward(و آثار البی ) Beckett(در مورد بازدید از فستیوال آثار بکت  1963اوت  16/  1342اد مرد 25در نامۀ مورخ 

Bayan ( سی اسمیت«در بوستون هتل؛ و تماشاي فیلم هاي »  کی از ویرجینیا وولف می ترسد؟«و » رویاي آمریکایی«، »مرگ بِ
  ]418:  1385آل احمد و دانشور، . [توضیحاتی می دهد
این . کارهاي عملی اینجا واقعاً عالی است". عات مورد اشاره در نامه ها، صحنه آرایی و کارهاي عملی استاز دیگر موضو

:  1383دانشور، [ ".قسمت صحنه آرایی، قسمت لباس و قسمت نور دادن و من هر سه را     گرفته ام: میزانسن سه قسمت عمده است
ممکن است در فلسفه و . نها واقعاً در تئاتر و در کلیۀ علوم عملی کار کرده اندای"] استنفرد 1331دي  17/  1953ژانویه  7] [230

دي  23/  1953ژانویه  13] [235: همان [ "... ادبیات و شعر پایشان بلنگد ولی در عوض واقعاً در علوم عملی و البراتوار معرکه اند 
مخصوصاً تو با آن نظر عمیق [می خورم که استعدادهاي ما    نمیدانی چقدر حسرت": و در جایگاه مقایسه می گوید] استنفرد 1331

م حسابی به خود ندیدیم غیر از خانم سیاح] و فکر روشن و باریک بینی خاصت چقدر ما جان کندیم تا چیزي . حرام شد و هیچ معلّ
هیچ کس تئوري صرف نمی خواند،  اینجا... شدیم و تازه می بینم که هیچ چیز عملی که نتیجۀ مستقیم داشته باشد در دست نداریم 

مهر  9/  1952اول اکتبر ] [67: همان [ ".حتماً تئوري را با عمل منطبق می کنند و فوراً ارزش مادي آن را در نظر مجسم می سازند
1331[  
  

  :نتیجه گیري
با توجه به . و هنري خاصی داردبا مطالعه و بررسی نامه هاي منتشر شدة سیمین دانشور، به این نتیجه می رسیم که وي منطق ادبی 

این که نامه هاي مورد بررسی، مربوط به روزگار جوانی نویسنده می باشند، این منطق و نگرش شخصی، در کنار آثار داستانی وي، 
ه چنان که ذکر کردیم، نامه هاي در دسترس، صرفاً خطاب به همسرش جالل آل احمد، نوشت. در این نامه ها نمودي دیگرگونه دارد

اما از خالل مکالمات این دو زوج نویسنده، در خصوص آثار و مسائل مختلف . شده اند که حجم بسیار کمی را شامل می شود
  .  ادبی، هنري و فرهنگی، نظرات درخور تأمل و ارزشمندي قابل استخراج است

. ین دانشور، تا امروز صورت نپذیرفته استبا توجه به بررسی هاي انجام گرفته، پژوهش مستقلی در تحلیل و تبیین نامه هاي سیم
رویکرد اصلی این مقاله بر تحلیل محتوایی و . بنابراین سعی ما بر آن بوده که در این مختصر، نامه هاي وي را مطالعه و تحلیل کنیم

ه هاي ادبی و هنري این دسته بندي، هم حوزة مطالعاتی و هم آراء و نظری. دسته بندي موضوعی نامه هاي سیمین دانشور می باشد
هم چنین نامه ها از این نقطه نظر که روایتی ساده و صمیمانه از وجوه مختلف فکري و . نویسندة مذکور را به خوبی منعکس می کند
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مسلّماً نامه ها و مکالمات شخصی این . اجتماعی دانشور از زبان خود وي می باشد، بررسی و تبیین آن ها خالی از لطف نخواهد بود
به طوري که بررسی ساختاري . سندة پر آوازة معاصر، به بازشناسی هر چه بهتر شخصیت ادبی، و نظریه ها و آثار وي، می انجامدنوی

و محتوایی این قسم از آثار دانشور، با زبانی ساده و مستقیم، طرز تلقی وي را از برخی عناصر داستانی، روایت پردازي و قصه 
ع می سازدگویی، مشخص کرده و خواننده ر   . ا از دریافت هاي ادبی و هنري خود، مطلّ

  : در مقالۀ حاضر، بازتابی از آراء و نظریه هاي عمدة وي در نامه ها، در مباحث ذیل دسته بندي و ذکر گردید
  نقد و تحلیل -
 داستان نویسی -

 فرم آثار از نگاه دانشور -

 زیبایی شناسی -

 هنرهاي نمایشی -

  
  یادداشت ها

  
                                                        

 .254، ص 1389تیر - ، فروردین75بخارا، سال دوازدهم، شماره : ك.براي اطالع بیشتر ر - 7

با یاري گرفتن از تصـاویر و  »  AnaIysis of Beauty «در کتابش تحت عنوان  1735در سال ) William Hogarth(ویلیام هوگارت  -  8
خطـوط موجـدار بـا دو منحنـی      -4اتحـاد خطـوط مسـتقیم و منحنـی      -3خطوط منحنی  -2خطوط مستقیم  -1بندي خطوط به پنج دستۀ  تقسیم
هـم چنـین   . خط دلربایی، سعی کرده است از طریق ترکیب این خطوط با هم، معانی  جدیدي از زیبایی را عرضه کنـد  -5)  یخط زیبای(متقابل

  .1384، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ اول، )مجموعه مقاالت(حکمت، هنر و زیبایی حسن بلخاري؛ : ك.براي اطالع بیشتر ر

9  -  Johann Sebastian Bach )21 آهنگساز و نوازندة آلمانی)1750ژوئیه  28 – 1685س مار ،.  
10  - Franz Peter Schubert )31  آهنگساز اتریشی)1828نوامبر  19 – 1797ژانویه ،.  
11  - Feredric chopin ) نوازنده و آهنگساز لهستانی)1849اکتبر  – 1810مارس ،.  
  .»رویا«به معناي  -  12

  .»روشنایی هاي شهر« -  1313
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    :مآخذ منابع و
مسـعود  : ؛ تـدوین و تنظـیم  )بخـش اول و دوم  –کتـاب دوم  (نامه هاي سیمین دانشور و جالل آل احمد : آل احمد، جالل

  . 1384جعفري جزي؛ تهران؛ نیلوفر، چاپ اول، پاییز 
 .  1376 یک چاه و دو چاله و مثالً شرح احواالت؛ زیر نظر مصطفی زمانی نیا؛ تهران؛ فردوس، چاپ اول،:  _________

 . 1384احمدي، بابک؛ حقیقت و زیبایی؛ تهران؛ مرکز؛ چاپ دهم، زمستان 

 . 1373رویاي بیدار؛ تهران؛ قطره، چاپ اول، : براهنی، رضا

یس حکایت قلم  –فاطمه حسینی؛ تهران؛ نگاه امروز  –مازیار حسین زاده : نظریه هاي نقد ادبی معاصر؛ ترجمه ي: تایسن، لُ
ل،  1387نوین، چاپ او   . 

 .  1375شناخت و تحسین هنر؛ تهران؛ کتاب سیامک، چاپ اول، تابستان : دانشور، سیمین

مسعود جعفري جزي؛ تهـران؛  : ؛ تدوین و تنظیم)کتاب اول(نامه هاي سیمین دانشور و جالل آل احمد :  _________
ل، زمستان  1383نیلوفر، چاپ او  . 

؛ چاپ اول، )کتاب سوم(؛  _____________________________________________________
 .  1385زمستان 

 .1378در آئینۀ نقد؛ تهران؛ حوزة هنري، چاپ اول، : دست غیب، عبدالعلی

 . 1372آشنایی با نقد ادبی؛ تهران؛ سخن، چاپ دوم، پائیز : زرین کوب، عبدالحسین

 .   1389نشر مرکز، چاپ سوم، فرزانه طاهري؛ تهران؛ : نظریۀ ادبی؛ ترجمه: کالر، جاناتان

 .   1380محمدي، سایر؛ هر اتاقی مرکز جهان است؛ تهران؛ نگاه، چاپ اول، 

 .1366ادبیات داستانی، تهران، شفا، چاپ اول، : میر صادقی، جمال

 . 1373، نظریۀ ادبیات؛ ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر؛ تهران؛ علمی و فرهنگی، چاپ اول: ولک، رنه و آوستن وارن

 . 1387ویرایش دوم، بهار  –ادبیات پسامدرن؛ تدوین و ترجمه؛ تهران؛ مرکز، چاپ دوم : یزدانجو، پیام
 :مقاالت

  .com.noormagz.www. 37ادبیات؛ ادبیات داستانی، شماره زیبایی شناسی در هنر و : باللی دهکردي، نقی
 .255-247، صص 1389تیر -، فروردین75؛ بخارا، سال دوازدهم، شماره ... ن دانشور از نگاه سیمی: بی نا
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317 

  »سلوك«رؤیاگونگی در رمان 
  

  1زاده لوشابیزینب علی

  2رضا فوالديعلی

  چکیده 
اه آدمی است، با بررسی از آن جایی که منبع هر دو ناخوداگ. این پژوهش، پیوند میان داستان و رؤیا را مورد بررسی قرار می دهد

یکی از انواع داستانی که . اشتراکات آن دو می توان با دید گسترده تري به داستان هایی که با منطق ذهن روایت می شوند نگریست
در این پژوهش از این گونه داستان ها با نام داستان هاي . از منطق ذهن براي روایت بهره می گیرد، داستان جریان سیال ذهن است

در نظر می  "روایت"ما در این مقاله به بررسی اشتراکات این گونه داستان با رؤیا که آن را نیز به مثابه . رؤیاگونه یاد می شود
  .بدین منظور رمان سلوك اثر محمود دولت آبادي را از این منظر مورد بازبینی قرار می دهیم. گیریم می پردازیم

  

  

  ستان ، سلوكرؤیا، رؤیاگونگی، دا: هاکلید واژه

  

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی -  1

  دکتراي زبان و ادبیات فارسی -  2
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  مقدمه
ها رویا به کار رفته  بینیم که در آن هایی می از یک سو داستان. از دیر باز میان داستان و رویا ارتباط دوسویه اي برقرار بوده است

ایت اي رو توان گونه از سوي دیگر خود رویا را می. دهد بینند و گاهی هم همه داستان در حالت رؤیا رخ می ها رویا می و شخصیت
  .داستانی به شمار آورد

از این میان . هاي بسیاري در طول زندگی آدمی وجود دارد؛ اعم از قصه، نمایش، داستان، اسطوره، تاریخ، رویا و غیره روایت
ایی تواند تجربه رو رؤیاها منبع بی پایان آنچه می. کنند ها تجربه می هایی است که انسان رؤیاها به احتمال زیاد از نخستین روایت

نامیم و به هنگام یادآوري و بازگویی آن  شوند که ما پیوندشان را روایت می رؤیاها از تصاویري تشکیل می. توصیف شود، هستند
  )89-88: 1380آسا برگر،. (دهیم ها را در ساختاري روایی جاي می تصاویر، آن

هاي رؤیاگونه  ها را داستان تان را پدید آورده که ما آنهایی از داس اي که میان رؤیا و داستان وجود دارد، گونه ارتباط دو سویه
آبادي است که نویسنده کوشیده آن را به صورت هاي رؤیا گونه، رمان سلوك اثر محمود دولت  یکی از این نوع داستان .نامیم می

که رویا در نوع روایت این بینیم حضور ندارد بل تصاویري که در خواب می در این رمان رویا به صورت. جریان سیال ذهن بنویسد
بدین صورت که نوع روایت این رمان، بر اساس نوع روایت رویا شکل گرفته و بدین جهت ما نوع روایت این . یابد داستان نمود می
اساس ها بر  هاي رویا گونه که ساختار روایت آن از این گونه روایت. نامیم هاي رویا گونه می هاي مشابه را روایت داستان و داستان

  .اشاره کرد... هاي رئالیسم جادویی، و هاي جریان سیال ذهن، داستان توان به داستان ساختار روایت رویاها شکل گرفته می

شود یعنی تصاویري که در حالت  اراده می) رویا(در هیچ جایی از رمان سلوك ما با رویا در معناي عامی که از این کلمه 
اي دیگر در این رمان و انواع مشابه  بینند بلکه رویا به گونه هاي این رمان خواب نمی یعنی شخصیت. بینیم، روبه رو نیستیم خواب می

  .حضور دارد

هاي رؤیا گونه داستانی یعنی داستان جریان سیال ذهن را  یکی از سبککوشیم  روش ما توصیفی است و میدر این مقاله 
  .از این چشم انداز مورد مطالعه قرار دهیمو براي نمونه طی چند بخش، رمان سلوك را بررسی کنیم 

در رابطه با موضوع ارتباط رویا و داستان، به صورت مستقل پژوهشی انجام نشده و فقط در مباحث مربوط به نقد روانکاوي به  
  .این مسئله به صورت گذرا و از زاویه اینکه سرچشمه هر دو ناخودآگاهی است به آن نگاه شده است

  

  نویسنده سلوكمختصري درباره 
هجرت : برخی آثار او عبارتند از. در روستاي دولت آباد، نزدیک سبزوار متولد شد. ش. ه 1319محمود دولت آبادي در سال   

، از 1353، عقل عقیل 1352، باشبیرو 1351، سفر 1350بان  ، گاواره1349، اوسنه بابا سبحان 1347هاي بیابانی  ، الیه1346سلیمان 
، روزگار سپري شده مردم 1368، ما نیز مردمی هستیم 1366، کلیدرـ ده جلد کامل 1358جاي خالی سلوچ ، 1356خم چنبر 
  319ص ).319حقوقی، ص ( 1369سالخورده 
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او در سلوك از . منتشرشده است 1382رود، سلوك است که در سال  آخرین رمان او که متفاوت از دیگر آثارش به شمار می  
. این کتاب از جهات مختلفی با دیگر آثار نویسنده متفاوت است. اي روایت رمانش استفاده کرده استشیوه جریان سیال ذهن بر

دولت آبادي عالوه بر انتخاب این نوع قصه . هاي ذهنی و درونی شخصیت است این رمان رمانی روان شناختی و مبتنی بر الیه
  )12، ص 1382رمشاهی، آذر خ. (یز برهم زده استنویسی درونی، این بار خط سیر مکان و زمان داستانی خود را ن

  

  خالصه داستان
شود؛ اما دوستش منزل  سالی است که براي دیدن دوستش آصف، وارد شهري اروپایی می این رمان درباره قیس، مرد میان

ها و  ت که ذهنش به زمانها اس در این پرسه زدن. ها و پیاده روها پرسه بزند شود تا آمدن دوستش در خیابان نیست و او مجبور می
در همان ابتداي ورودش به شهر، . گیرد کند و خاطرات زندگی، پیش روي چشمانش جان می هاي دور و نزدیک پرواز می مکان

افتد و به  قیس به دنبال مرد راه می. هاي بسیاري از خود و پدر مرحومش به همراه دارد افتد که نشانه چشمش به مرد مرموزي می
هاي خود اوست و  این دفتر در واقع شرح زندگی و دغدغه. کند رسد و به دفترچه یادداشت روزانه مرد دست پیدا می گورستان می

شویم و شرح زندگی قیس را از طریق مرور آن  با بازخوانی این دفتر، ما با داستان همراه می. کند فاجعه زندگی او را بازگو می
اي که به دیدارش آمده دل  سالی به مهتاب دختر هفده ساله عروف است در میانقیس که شاعري م. کنیم خاطرات، دنبال می

. کند هاي جنوب شهر زندگی می اي نابسامان با دو خواهر و یک برادر و پدر و مادرش در یکی از محله مهتاب در خانواده. بندد می
در خانه براي خودش . خانواده رشد کند شود او از لحاظ درك و فهم متمایز از دیگر اعضاي عشق قیس به مهتاب سبب می

در حالی که قیس به سبب  1377در سال . کشد عشق قیس به مهتاب یازده سال طول می. کتابخانه درست کند و به دانشگاه برود
گذراند مهتاب به تشویق مادر و خواهران خود، به یکی از خواستگارانش  ها، روزگار بدي را می اوضاع و احوال خاص آن سال

کند هر طور شده از مهتاب  کند آن قدر که سعی می این تصمیم قیس را به شدت عصبانی و دل شکسته می. دهد جواب مثبت می
کند؛ اما سرانجام محبتی که به مهتاب دارد و احترامی که براي سنمار، پدر  انتقام بگیرد و در خیال، بارها و بارها این کار را می

  . ینه خود را فراموش کند و او را ببخشدشود ک مهتاب قائل است سبب می

  

  جریان سیال ذهن در سلوك
همان طور که در مقدمه اشاره شد، نویسنده کوشیده براي روایت سلوك، روایت سیال ذهن را به کار برد این نوع روایت، از 

تر عواملی را که سبب شده ما  زئیها را رویا گونه خواندیم در این بخش به صورت ج رود که ما آن هایی به شمار می گونه روایت
براي نشان دادن شباهت میان روایت داستانی جریان سیال ذهن . کنیم این رمان و این سبک داستانی را رویا گونه بنامیم، بررسی می

  .ین رماندر ا) 156: 1387بیات،: براي آگاهی بیشتر رك(هاي جریان سیال ذهن  اندازیم به ویژگی ابتدا نگاهی می با روایت رویا

گویی درونی، تک گویی نمایشی و حدیث  گویی درونی در تمام یا قسمت مهمی از داستان؛ ما در این رمان، انواع تک تک
  .بینیم و حتی داناي کل هم معطوف به ذهن شخصیت است نفس را می
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. دانم نمی. دارد ا ناسنجیده برنمیچه بسا هم نسنجیده؛ زیرا زن هیچ قدمی ر. رحمانه و نسنجیده بی! رحمانه نابود شدم چه بی« 
پیر شدن خود را فقط ... این وطن من است و این خاك. ذره ذره فرو ریختن بر خاك خوبِ شقاوت... خواهی و عشق نیک... آدمی

  ).39: 1388دولت آبادي،( ».ام من دیده
توانید به او بدهید، در میان زنان  نامی که شما میآن نیلوفر یا مروارید یا شهرزاد یا هر آن زیباترین ... نه، او«: گویی نمایشی تک

  )47:همان(»...خواهد او را تجسم کند هست؛ اما قیس نمی

هاي درونی غیر مستقیم است؛ زیرا راوي داناي کل، محتویات  گویی هاي به کار رفته در اثر هم، تک گویی هایی از تک بخش  
گردد و نویسنده آن را از زبان خود و از  تقیم از ذهن شخصیت روایت میکند که گویی به طور مس ذهن شخصیت را چنان نقل می

  )79: 1387بیات،. (افزاید هاي شخصیت می کند و گاهی توضیحاتی هم در مورد ذهنیت زاویه دید سوم شخص روایت می

بود اینجا در این  با من نمی اي کاش این چمدان وامانده: کند افتد و آرزو می گردد و مثل یک واقعیت بیزار به راه می برمی«  
 )22: 1388دولت آبادي،( »...هاي خزه بسته است و حاال در پیاده روي که سنگ... ها و در گورستان ها و در کوچه رفت و بازگشت

  .دهد در این رمان، نویسنده آگاهی درونی شخصیت را نشان می

از پندارِ . کنم از ناتوانی وحشت می. کنم ست؟ وحشت میکدام ا "خود"کیست و  "من"بله من با خودم درگیر هستم؛ اما «  
این تن، این روح، این وجود را، شاید مگر . ام فرسوده... کنم ناتوانیِ تشریح خود، از واگفتن ناتمام من همیشه زخمین وحشت می

هایی بر من گشوده  ان جهانکنم، چندان و چن شود در هر آن خود که غور می برسم به پاسخِ چیستم؟ چه هستم؟ اما نشد نشد نمی
  )199-198:همان(».شوند که هیچ پایانی بر آن متصور نیست می

هاي پیش از گفتار ذهنِ  شود، ابهام است که چون الیه ویژگی دیگري از آثار سیال ذهن که در این اثر هم دیده می: ابهام
در این رمان هم با . شود به ابهام متن منجر میآید و مرز میان ذهن و واقعیت مشخص نیست،  شخصیت، در تک گویی درونی می

هاي دیگر، بلکه بیشتر ابهام متن،  هاي پیش از گفتارِ ذهن قیس یا شخصیت البته نه به خاطر نوع نثر و یا ارائه الیه. ابهام مواجه هستیم
کشد و غیر از  می ذهن فلسفی قیس که به همه جا سرك. 2آشفتگی ذهنی قیس در پی شکست عشقی؛ . 1. به دو دلیل است

هاي مدام ذهنی قیس و تغییر  البته غیر خطی بودن روایت و پرش. دهد اش را مورد باز بینی قرا می واکاوي، همه چیز خود و هستی
  .مداوم و نوع روایت و زاویه دید نیز، در این ابهام بی تأثیر نیست

خورند، تا فرداي روز با خرسندي تمام بروند خود  خورند و می خورند و می بینم که می ها را موجوداتی می آدم... ها را  آدم«  
تا باز بتوانند بخورند و بیاشامند و حرف بزنند و حرف بزنند درباره خوردن و آشامیدن و جمع شدن یا امکان جمع شدن، و ... را

  )26-25:همان(».شود ها منجر می هایی که به این امکان درباره همه راه

  )187:همان(»...اي براي حضور در آن نداشته باشی تواند باشد عالم، وقتی تو هیچ بهانه اك و دشوار میتا چه مایه اندوهن«

زمان داستان، غیرخطی است و ذهن قیس . خورد در کلیت داستان، ترتیب زمانی و نظم منطقی حوادث زندگی قیس به هم می
  کند  آزادانه میان این مقاطع حرکت می ها از زمان حال، بدون توجه به ترتیب زمانی وقایع و فاصله آن

  .شود هاي ذهنی او روایت می حوادث به صورت پراکنده و نامنظم، از دریچه ذهن قیس و بر اساس تداعی
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سپس بر اساس . نشیند رود و در گورستان روي نیمکت می می) اش سایه(در ابتداي داستان، قیس به دنبال آن شبح، مرد مرموز 
برد که آن دو در  افتد و باز دود سیگار او را به زمانی می یگار، به یاد نشستن با نیلوفر روي نیمکت پارك میتداعی ذهنیِ دود س

و همین طور ...زند گردد و کمی با خود حرف می بعد قیس به زمان حال و گورستان بر می. کشد اند و قیس سیگار می اتومبیل نشسته
  .کند ان گذشته و حال و آینده ادامه پیدا میهاي ذهنی قیس و رفت و برگشت به زم تداعی

هاي کالسیک و به صورت خطی  رسد در اینجا بیانش مهم است، اینکه اگر این رمان به شیوه داستان اي که به نظر می نکته
مجال بسیار شد، ما با خود داستان و ظاهر ماجراها مواجه بودیم، اما وقتی داستان به این صورت روایت شده، نویسنده  روایت می

به زبان . ها و تحلیل شخصیت پیچیده آدمی دارد هاي مختلف ذهن آن ها یا شخصیت و واکاوي الیه براي پرداختن به ذهن شخصیت
همان کاري که ناخودآگاه در . رو کند دیگر، در اینجا نویسنده مجالی یافته تا از ظاهر واقعیت فراتر رود و ما را با باطن آن روبه

نویسنده گاه روایت به ظاهر . دهد رسند، انجام می ی تصاویر که گاه تصاویر پراکنده و غیر مربوطی هم به نظر میرؤیا با گروه
گذارد، ما را از ظاهر آن روایت و تصاویرِ  هاي مختلف رؤیا می هایی که در گذرگاه دهد و با نشانه خطی و منسجمی به ما نشان می

ها پس از بیداري خودآگاه و موقع  همین نشانه. دارد هد و به تفکر براي گشودن رمز آن وامید معنا عبور می به ظاهر پراکنده و بی
یادآوري، تلنگري است بر اینکه پشت آن تصاویر، معنایی نهفته است که تنها خود بیننده رؤیا بر اساس نمادهاي شخصی و زندگی 

 .اش به گشودن رمز آن قادر است خصوصی و شخصیت ویژه

 

  یاسلوك و رو
. توان نوعی روایت داستانی به شمار آورد چنان که گذشت، همان طور که در داستان، با رویا روبرو هستیم خو رؤیا را نیز می

ها با منطق  این گونه داستان. ها استفاده شده است هایی وجود دارند که از روایت رویا براي روایت آن با توجه به این نکته، داستان
کوشد تا حدودي بر اساس قواعد از پیش تعیین شده و مشخص ذهن پیش برود و بدین منظور  و نویسنده می شوند رؤیا روایت می

تداعی : گیرد که زبان داستان و نوع روایت و دیگر عناصرش را به زبان ذهن نزدیک کند؛ ترفندهایی نظیر از ترفندهایی بهره می
ه از آینده به حال از حال به گذشته، نبود یک مکان مشخص، ترکیب فضاهاي معانی، پرش از زمانی به زمان دیگر از گذشته به آیند

  .شود که تمام این عوامل، رویاگونگی متن را سبب می... مختلف و

از ابتدا وارد دنیاي ذهنی او . گردد ، شخصیت اصلی آغاز میقیسبینیم که داستان، با یادآوري خاطرات  با نگاه به این رمان می
شویم با این تفاوت که رویا تماماً سیر  گویی از همان ابتدا وارد رویاي او می. اً در دنیاي ذهنی او به سرمی بریمشویم و تمام می

به صورت ذهنی، شاید به صورت خودآگاه آغاز شده باشد اما ناخودآگاه آن را ادامه قیس ناخودآگاه است اما یادآوري خاطرات 
  . دهد می

در : توانیم به این موارد اشاره کنیم را با روایت رویا بیان کنیم میقیس ین دو یعنی روایت ذهن هاي میان ا اگر بخواهیم شباهت
در هر دو تداعی وجود دارد و از یک خاطره به خاطره دیگر و از یک تصویر به تصویر . نوردد هر دو، ذهن زمان و مکان را در می

  .نیز پیرنگ منسجم و سر راستی نیست روایت در هردو به هم ریخته است و پیرنگ. رود دیگري می
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کند، این است که در این رمان مانند رویا، اصالت با ذهنیت  چیزي که بیش از همه روایت این رمان را به رویا شبیه می 
ها مهم است و اصالت دارد و نویسنده هم به آن  به طور کلی در رمان مدرن، ذهنیت و ناخودآگاه شخصیت. ها است شخصیت

ها و محتویات در همِ ذهنش یکی پس از  گذارد و خاطرات و خواسته در رمان سلوك، شخصیت ذهنش را آزاد می. زدپردا می
کند؛ درست مانند رؤیا که ناخودآگاه، محتویات ذهن را بدون هیچ مانعی در مقابل  دیگري از مقابل دیدگان مخاطب عبور می

را در عناصر ساختاري این  سلوكتر رابطه رویا با رمان  به صورت جزئیحال  .آورد به نمایش در می) خودآگاه(چشمان مخاطب 
  .ترین این عناصر عبارتند از نوع روایت، شخصیت پردازي، پیرنگ، زمان و زبان مهم. کنیم رمان، بررسی می

  

  رویا در روایت سلوك
ي این شیوه، زاویه دید پیوسته تغییر است و در البه ال) قیس(در کلیت رمان، راوي داناي کل محدود به ذهن شخصیت اصلی   
بر اساس یک . دهد ها بخش زیادي از حجم داستان را تشکیل می گویی این تک. هاي درونی قیس هستیم گویی کند و شاهد تک می

هاي ذهنی قیس  وگوهاي درونی، حدیث نفس و تداعی ، صفحه آن را گفت112صفحه رمان  212مطالعه آماري مشخص شده، از 
  )79: 1382اسحاقیان، مهر . (هاست صفحه باقی مانده، ترسیم پندار، گفتار و کردار شخصیت 100اده است و تشکیل د

در این . اي میان نویسنده و خواننده است این راوي، واسطه. راوي داناي کل از ابتدا تا انتهاي کتاب، حضوري پررنگ دارد  
جایش عرصه را بر  هاي بی شود و با دخالت ست گاه حضورش آزار دهنده میکه نمود دیگري از نویسنده ا رمان، راوي داناي کل ـ

گذارد تا با یکدیگر خلوت  هاي داستان و اعمال و رفتارشان تنها نمی اش را با شخصیت نویسنده، خواننده. کند خواننده تنگ می
ایستد  هاي مختلف داستان می ویسنده در گذرگاهن. شود همین مسئله، سبب جدا ماندن اثر از خواننده می. کنند و همدیگر را بشناسند

جاي  هاي بی این دخالت) 104-90: 1382، شهریور ...بهفرو. (شود ها و خواننده می هایش، مانع نزدیکی شخصیت و با قضاوت
 ها، سبب شده متن، از رؤیا گونگی و روبه رو شدن مستقیم در شخصیت پردازي و توصیف صحنه) راوي داناي کل(نویسنده 

اي وارد گردد که آگاهانه خوانش داستان را ادامه دهد؛ در صورتی که در  مخاطب با شخصیت دور شود و خواننده به عرصه
اندیشه خواه به صورت جریان سیال ذهن و خواه . نویسنده باید به نحوي خود را از شخصیت داستانش رها سازد«داستان سیال ذهن 

فلوبر دیري پیش چنین . گو به صدا درآید به خود و بدون دخالت نویسنده، به عنوان قصهبه صورت تک گفتاري درونی، باید خود 
وجود هنرمند در اثرش، باید چون وجود خدا در آفرینش باشد؛ نادیده و قادر متعال، بگذارید وجودش همه جا حس گردد، : گفته

  )32: 1376ایدل، (».ولی به چشم نیاید

 : اي نویسندهه اي از این گونه دخالت نمونه  

. داشت هاي زالل اشک که قیس بسیار دوستشان می توانست جلو بگیرد از فرو ریختن آن قطره ها نمی اما این حرف و سخن«
زیرا هر بار اشک ریختن مهاما، . درست همچون یک اثر هنري که همان یک بار اتفاق افتاده و دیگر تکرار نخواهد شد و نشد هم

هاي آغشته او که از نگاه مرد  با احساس المسه، دست قیس بر گونه. شد، تا باز پایان بگیرید آفریده میخود یک اثر هنري بود که 
  )78: 1388دولت آبادي، (».ترین زیباترین بودند و به قواره
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اگر در این قسمت که از زبان داناي کل و بالفاصله پس از تک گویی درونی قیس آمده است، تک گویی قیس ادامه پیدا   
در رابطه . ها از زبان او بودند، زیباتر بود تا اینکه نویسنده، یعنی دستی بیرون از داستان آن را به مخاطب القا کند کرد و این جمله می

با همین موضوع، یعنی حضور پررنگ راوي داناي کل و القاي خوانش آگاهانه داستان به خواننده، باید گفت راوي از شگرد 
هاي پی در پی  ها و حدیث نفس گویی سلوك، میان تکدر . کند و آن تک گویی نمایشی است استفاده میدیگري هم بدین منظور 

کند و مخاطب را از حالت غرق شدگی  هاي بسیار داناي کل، یکباره نویسنده از تک گویی نمایشی استفاده می قیس و لفظ پردازي
خواهد  کند و از او می در رؤیا گونگی و ذهنیت متن جدا می و به عبارت دیگر از غرق شدن ها ـ در متن و در ذهن شخصیت

اگر چنین . شود بیند می مانند زمانی که در حین رؤیا، فرد متوجه رؤیا بودن چیزهایی که می. آگاهانه به خواندن ادامه داستان بپردازد
ها را کنترل  تصاویر بپردازد و گاه حتی آنتواند آگاهانه به مشاهده  اتفاقی بیفتد، یعنی خودآگاه در حالت خواب فعال شود، می

البته این نکته اصالت رؤیا را خدشه دار . شود یعنی از موجودي منفعل، تبدیل به موجودي فعال می. کند و مسیر آن را تغییر دهد
اه مانند خانه است و خودآگ کند؛ چون حالت خواب و رؤیا، حیطه ویژه ناخودآگاه است ناخودآگاه مانند راوي و صاحب نمی

داند موقعیتش چیست و در چه حالتی است و اگر تالش کند  هاي آن روایت داستانی است که اینک می مهمان و یکی از شخصیت
اما در روایت داستان ذهنی این اتفاق چون خواننده را به نوعی از متن جدا . تواند مؤثر باشد و از حالت انفعال محض بیرون بیاید می
  رسد لب نمیکند، به نظر جا می

زبان ندارم اما کور هم . دانم در پایان هزاره دوم میالدي و در یک شهر اروپایی هستم ها و آقایان کم و بیش می خانم! بله«
  )96:همان(»...دانم و چنینم دانم، می پس می. نیستم

هاي دور  نش به گذشتهقیس روي نیمکت پارك نشسته، ولی ذه. کنیم ویژگی سیالیت ذهن را در سرتاسر رمان مشاهده می
دانیم، در رؤیا نیز همین تداعی افکار  همان طور که می. به ده سال پیش، به سال پیش، به هم اکنون و حتی به آینده. کند پرواز می

هاي سیال  در ذهن و در چند لحظه کوتاه در گذشته و حال و آینده سیر کردن، وجود دارد و همین عوامل، روایت رؤیا را به روایت
  .کند ذهن نزدیک می

ما از ابتدا تا انتهاي داستان، . هاي نوع روایت سلوك با روایت رؤیا، سر و کار داشتن با زندگی ذهنی است از دیگر شباهت  
گاه به صورتی که خود . بینیم؛ ولی همه چیز فقط در ذهن قیس است و نمود عملی و بیرونی ندارد تمام وقایع را از دید قیس می

اي خود راوي رؤیا هستیم؛ یعنی هم خود  در رؤیا هم در لحظه. کند ست و گاه راوي داناي کل، داستان را روایت میقیس راوي ا
اي بعد نیز ممکن  لحظه. پردازیم هاي خود ماست و از زاویه دید خود به مشاهده می در رؤیا حضور داریم و هم دوربین رؤیا، چشم

یم، زاویه دید تغییر کند و از دید ناظري همه جانبه و سوم شخص، به روایت رؤیا ادامه است با اینکه خودمان هم در آن رؤیا هست
توانند بسیاري از ترفندهاي ناخودآگاه در رؤیا را در  هاي سیال ذهن نمی البته واضح است که این رمان و به طور کلی رمان. دهیم

. شد که شاید کسی به خواندن آن رغبت نداشت یچیده و مبهم میداستان به اجرا در بیاورند؛ چون در آن صورت، داستان آن قدر پ
او براي این منظور، از . که همان زبان رؤیاست در رمان مشهود است اما تالش نویسنده براي نزدیک کردن زبان رمان به زبان ذهن ـ

و، غرق بودن در گذشته و حال و هاي او و روایت همه ماجرا از دریچه ذهن ا گویی ترفندهایی نظیر شرح زندگی ذهنی قیس، تک
  .آینده، تغییر مدام زاویه دید، واکاوي خویش و بازنگري در همه چیز استفاده کرده است
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هاي روانی مالیمی محسوب  بافی را از بیماري اصوالً خیال. افزاید باف بودن شخصیت قیس نیز بر رؤیاگونگی رمان می خیال  
  )219: 1357آریان پور، . (رود و خود، رؤیایی مالیم به شمار می کنند که میانجی خواب و بیداري است می

شناسان معتقدند یکی از کارکردهاي رؤیا، تخلیه هیجانی است؛  روان. از سویی ما با کارکرد تخلیه هیجانی رویا روبرو هستیم
هایی که در  هیجان. نمایند م میهاي شوك دهنده را ک کنند و آثار تجربه بدین صورت که رؤیاها مانند سوپاپ اطمینان عمل می

کنیم، تفاوتی ندارد و پس از تجربه آن در رؤیا، براي مقاومت در برابر  هایی که در بیداري حس می شوند، با هیجان رؤیا تخلیه می
بیه کارکرد بافی در این رمان را باید ش کارکرد تخیل و خیال) 38: 1380گوتیل . (شویم هیجان آن واقعه در زندگی واقعی آماده می

وفایی معشوقه قصد کشتن و زجرکش کردن او  به این صورت که قیس وقتی بر اثر عصبانیت درباره بی. تخلیه هیجانی رؤیا دانست
گردد و  اش کم می هاي منفی کند، کمی از بار هیجان هاي مختلف کشتن را روي او اجرا می را دارد، هنگامی که در ذهنش شیوه

  .شود قیس او را ببخشد ائل دیگر، در نهایت سبب میاین مسئله همراه با مس

براي مثال، قسمتی که قیس سفارش ساخت خنجر را به استاد . رود گاهی مرزبندي میان واقعیت و تخیل در این رمان از بین می  
که آیا در شود  زندـ براي مخاطب مشخص نمی کند که فقط هم قیس حرف می دهد و سخنانی که با او رد و بدل می ظریف می

نظیر این . ها و اعمال را انجام داده است شود، یا قیس فقط در ذهنش این مکالمه واقعیت انجام گرفته و اینک در ذهن قیس مرور می
هنگام خواب، فرد متوجه . از بین رفتن مرز واقعیت و تخیل در این رمان مانند زمانی است که فردي در حال به خواب رفتن است

به این صورت که خودآگاه . شود و مرز آن معموالً نامشخص است نی از حالت بیداري به حالت خواب وارد میشود چه زما نمی
داند هنوز در دنیاي بیداري و واقعیت است و  گیرد؛ اما فرد می شود و ذهن آرام می فعال است و بدن کم کم براي خواب آماده می

شود؛ حتی وقتی فرد  گردد و فرد وارد دنیاي ناخودآگاه می اه غیرفعال میشود و خودآگ گویی سیمی قطع می. ناگهان دیگر هیچ
یعنی فعال بودن خودآگاه را به  کند، فقط دو حالت بیدار بودن ـ پس از بیدار شدن زمانی که چگونگی به خواب رفتنش را مرور می

. آورد ؛ ولی فرایند بین این دو را به خاطر نمیآورد و سپس حالت بعد، احتماالً رؤیایی است که در طی خواب مشاهده کرده یاد می
اي است و سپس در اثر تداعی ذهنی  کسی که در حال اندیشیدن به مسئله. مرز میان تخیل و واقعیت هم در ذهن همین گونه است

مانی از دنیاي پرد، معموالً خود واقف نیست که چه ز شود و در ذهنش از این شاخه به آن شاخه می کوچکی، وارد دنیاي خیال می
. آید که ذهنش مدام در حال تداعی و سیر در عالم تخیل است فرد وقتی به خود می. عینی و واقعی وارد دنیاي خیال شده است

اش از واقعیت به خیال، زمان و چگونگی ورود به عالم تخیل را دریابد؛  البته گاه امکان دارد فرد زمان یادآوري فرایند سیر اندیشه
. کند این نکته در مورد به خواب رفتن هم صدق می. کلی، در لحظه اندیشیدن آگاهانه نیست و مرز آن نامشخص است ولی به طور

رسد آن هم به واسطه ورود به عالم تخیل صورت  شود که به نظر می آید که فرد متوجه سیر به خواب رفتنش می گاه پیش می
قع، آرام شدن ذهن و به تدریج، ورود آگاهانه به عالم خیال و خلسه و سپس ورود بدین ترتیب که ابتدا بیداري و دنیاي وا. گیرد می

  .افتد کامل به دنیاي خواب و ناخودآگاه اتفاق می

  

  رویا در شخصیت پردازي سلوك 
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را از ) قیس(هاي به کار رفته در آن، داستانی روان شناختی است که سیر درونی یک شخصیت  این رمان از منظر شخصیت  
هاي ذهنی قیس مخاطب را از  توالی وحشتناك تداعی. هاي ذهنی قیس است در واقع، سلوك تداعی. کند به نفرت بازگو می عشق

دهد که او مجبور است  نویسنده، قیس را در مسیري قرار می. سازد رو می روایت خطی دور کرده و با انبوهی از وهم و کابوس روبه
یزدانی خرم، اردیبهشت . (دهد هاي او، اساس این رمان را تشکیل می وي و ذهنیات و واگویهرا. تنها از ذهن خود زندگی را بسازد

1382 :13-16(  

  . سایه قیس. 3اگر بتوان آن مرد مرموز را شخصیت دانست، نیلوفر و .2قیس؛ . 1: هاي اصلی در این رمان شخصیت

خان . 5؛ )برادر نیلوفر(اردي . 4؛ )خواهر نیلوفر(فخیمه . 3؛ )خواهر نیلوفر(فزه . 2؛ )پدر نیلوفر(سنمار . 1: هاي فرعی شخصیت 
 .چی کافه. 6؛ )مادر نیلوفر(باجی 

هاي سیال ذهن معمول است، ذهن شخصیت بی واسطه نویسنده، مستقیم در اختیار خواننده قرار  همان طور که در داستان
دهد، شخصیت را در ذهنش  ایی که نویسنده در اختیارش قرار میه ها و نشانه گیرد و در این راستا خواننده خود بر اساس ویژگی می
  .دهد پردازي را در ذهن خود انجام می پروراند و به کمک نویسنده، شخصیت می

ما . کند هایش مطرح است که با شرح درونیاتش به صورت تک گویی، ما را با شخصیتش آشنا می در این رمان قیس و ذهنیت
شخصیت بیمار گونه قیس هنوز در . فهمیم چگونه عشق سوزان قیس به نفرت و کینه تبدیل شده است یها م گویی از طریق این تک

پندارد و انتظار  می) مجنون(او در قرن بیستم، خود را قیس . کند ها غرق است و گویی زندگی واقعی و حاضر را درك نمی گذشته
بیند نیلوفر قصد ازدواج دارد، آن قدر  شود و می رو می با واقعیت روبه به همین دلیل، وقتی. اش نقش لیلی را بازي کند دارد معشوقه
شد تا اگر براي او نیست،  اش، بارها و بارها نیلو را می ریزد که در تب هذیاناتش و در ذهن آشفته شود و به هم می عصبانی می کُ

کند؛ در  او در ذهنش زندگی می. ت او را بکشداو حتی جرأت و جسارت این را ندارد که در واقعی. براي هیچ کس دیگر هم نباشد
  .گذرد کشد و در آخر در ذهنش از او می گوید؛ در ذهنش او را می ذهنش به نیلو بد و بیراه می

ها فقط متعلق به قیس  گویی تک. گردد شود و همه ماجرا از دید قیس روایت می نویسنده در این رمان فقط وارد ذهن قیس می
اي از گذشته است یا تصور چیزي که قیس در تخیلش  گوید یا یادآوري خاطره در این داستان سخن میاگر کس دیگري . است

  .سازد آن را می

کند و در واقع این اصل است که او را با خود به  در این محیط عینی زندگی می) قیس(نویسنده در این باره معتقد است که او  
ان را در این شهر اروپایی بشمارید، شاید به سه تصویر برسد؛ خیلی محدود و مکرر، هاي این رم اگر شما تصویر«. برد ذهنیت می

چی  اي هم در آن فضا نیست؛ حتی وقتی با آن قهوه رود و منتظر است، لحظه کند راه می ولی این آدمی که در آن فضا زندگی می
  )خرم، همان یزدانی(».زند کند، باز هم به این محیط و نقش جغرافیایی نقب می صحبت می

شود و سپس به خواندن  بیند و همراه او وارد قبرستان می قیس از همان ابتداي داستان، پس از اینکه آن مرد مرموز را می
تا انتهاي داستان ما همراه . کند پردازد، ما را به دنیاي ذهن و خاطرات و وهم و کابوسش وارد می هاي به جامانده از او می یادداشت

البته هر از گاهی براي لحظاتی کوتاه، قیس از این . ور و در ذهنیت قیس هستیم اناي کل معطوف به ذهن قیس، غوطهقیس و راوي د
رود و فقط در انتهاي داستان وقتی سرگردانی  سپس باز به دنیاي وهم و رؤیایش می. گردد دنیاي وهم به دنیا واقعی و حاضر برمی



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

231 

 

دهد، ما به زمان حال و دنیاي واقع برگشتن او را  کند، در تصویر زیبایی که نویسنده ارائه می ها و خستگی او را ناتوان می در خیابان
به تدریج، . شنود هایش فقط صداي آصف را می کنیم و آن وقتی است که خستگی و انتظار، رمق او را گرفته و گوش مشاهده می

گیرد و فقط در آن لحظه قیس به واقع  مانش جان میآصف که در حال کمک کردن او براي بلند شدن از زمین است، جلو چش
  :شود بیدار می

درست خالف از . آمدم به معناي عمیق کلمه از پاي در. وقتی من فرو افتادم، یادم هست که فاقد هرگونه اراده یا فکري بودم«
توانستم به تعبیر  شتم، شاید میدا تار و پودم از هم گسسته بود و اگر جزئی قدرت ذهنی می. پاي درآمدن در معناي حماسی آن

دیگر چیزي به یاد . هاي زباله هاي آبی بزرگ، بشکه کنار بشکه. رو بله، من ذوب شدم؛ و یله بر آجر فرش پیاده. ذوب شدن برسم
حلقه زده  !نه. رفت قیسِ مجنون بوده باشد، ایستاده بودند ندارم، مگر طرح زنان سیاه پوش با روبندها، دور کالبد مردي که گمان می

کنم و بر سر  کردند و در زبان بادیه، روي دو یا سه کلمه زبان گرفته بودند به تکرار و احساس می زدند و هلهله می کل می. بودند
هایشان و خون  کشیدند بر صورت کنم خنج می هایشان را و احساس می کوفتند دست هایشان را و بر صورت می کوفتند دست می

دانم از کجاي  شناختمشان و هیچ نمی هایی که هیچ نمی و در میان صورت... ها هایشان و کیسه زیر پلک نهزد بر گو گرم، یخ می
اي در حد فاصل  دیدم مثل کبودي غروب برکه چشمانی کبود می -تاریکناهاي ضمیرم برآمده بودند چنان به هنگام یا بی هنگام
کشید بر پوست روشن و  کرد و خنج نمی گریست، مویه نمی هیچ نمی کاشان و میمه، عدل در سینه کویر نمک، و آن کبود چشم،

  ... اش و تکیده چهره

چرا این جور تار و پودت از ... این چه حال و روزي است که... اي یا ایش؟ گمش کرده اي؟ شکسته عینک، عینک را چه کرده«
! اي مرد: زند د آن صدا؟ به خصوص وقتی نهیب میزنگ کالم که را دار... هم وارفته است قیس؟ این چه وضع و حالی است که 

  )210-209:دولت آبادي (» .سایه وار. بینمش گشایم و می هایم را می به زحمت پلک

او . هاي این داستان و به ویژه قیس، پرگو و سخن پرداز هستند شویم آدم هاي این رمان دقت کنیم، متوجه می اگر در آدم
انجامد که  هایی می گویی رویش دیگري هم وجود دارد، اما این نجواها به تک ا وجود اینکه روبهاي دارد؛ ب هاي طوالنی گویی تک

توانند بین رؤیا  ها نمی آن. دارد ها را به حرف زدن با خود وامی سکوتی که آدم. سکوتی در عمق اثر نهفته است. فرم دیالوگ دارد
ها آنچنان دچار وهم و رؤیا هستند که به  آن. یان این دو دنیا برقرار سازندو واقعیت، ارتباط روشنی ایجاد کنند و تعادل مناسبی م

به گمانم این مسئله امري ناخودآگاه است و تنها جوابی «: گوید نویسنده خود در این مورد می. دهند واقعیت نیز رنگ کابوس می
ها  پس حرف و سخن. کنند بان و همدل پیدا نمیها دیگر هم ز توانم بدهم همین است که بگویم زمانه عوض شده و آدم که من می

فصل : شود و این، محصول روزگاري است که استاد زبان و شعر، احمد شاملو به درستی درباره آن گفته است که  بر دل بیان می
آن مردي که  براي اینکه نه. شود هایش مربوط می این گفته به این رمان و آدم. شود اي است که سرمایش از درون آغاز می تازه

شبیه خود قیس است، حرفی دارد بزند جز با خودش، نه قیس کسی را در حضور دارد که با او حرف بزند و استاد سنمار هم زبانی 
شود منسوب  اند و اگر گاهی دو نفر حرفی با هم دارند، بیشتر به گویه درون می متأسفانه همه به خودشان پناه برده. ندارد
  )همانیزدانی خرم، (».داشت
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عشقی که نه با اندیشه امروز و . زند اي است، از عشق و درك مرد شرقی از عشق حرف می قیس که نامش یادآور مجنون افسانه
به عقیده او، . قیس دچار خودشیفتگی، آن هم از نوع روستایی قرن نوزدهمیِ آن است. خوانی ندارد نه با اندیشه مجنون نظامی هم

  )16: 1384کرم پور، بهفر،. (که خدا محض خاطر او آفریده استاي از وجود اوست  زن پاره

  )62:دولت آبادي(» !هاي عاشقانه من، اي جمال خدا پاداش رنج. گفتم و باور داشتم که تو را خدا براي من فرستاده است«

ه است؛ ولی به نظر کند، آگا اي که در آن زندگی می هاي درونی و همچنین تناقض میان افکارش و زمانه قیس خود به تناقض
  .تواند طور دیگري فکر یا عمل کند رسد نمی می

دانم  کم و بیش می... نماید کار و کردار دل در این عهد شناسد که جهان نو شده است و معقول و موجه نمی داند و می پس می« 
دانم و چنینم؟ نیز متوجه  دانم می پس می .زبان ندارم؛ اما کور هم نیستم. در پایان هزاره دوم میالدي و در یک شهر اروپایی هستم

  )97-96:همان(».کنم ندارد عشق در عهد تولید انبوه و مصرف انبوه، معنایی از آن مایه که من مراد می. نقیض درونی خود هستم

داد تواند عاشق باشد و دوست بدارد، به همان نسبت تنفر در درونش بی اي که می قیس شخصیتی است که به همان اندازه  
باره،  در واقعیت ناتوان است؛ ولی در ذهنش این کشتن را نه یک. خواهد معشوقه را بکشد قیس می. تواند خشن باشد کند و می می

کشد، کشتن مترادف با عمل  خشونتی که شخصیت این رمان به تصویر می. کند که ذره ذره و با بیشترین شدت آن روایت می
انسان ) یزدانی خرم، همان:رك. (خشونت تمهیدي است براي بیان ناتوانی یک انسان خسته فیزیکی و بیرونیِ آن نیست، بلکه

شاید در . اش بوده است اي که در عشق و متعاقباً در زندگی شکست خورده؛ چون عشق برایش همه زندگی و تمام هستی خسته
ر واقع عملی براي ابراز تنفرش انجام ندهد؛ واقعیت قیس بتواند خودش را سانسور کند و در وضعیتی خشمش را کنترل کند و د

به همین ترتیب در ذهن . وجو کرد هاي پنهان ذهنش جست شناسد و واکنش حقیقی او را باید در الیه ولی ذهن سانسور را نمی
  .شود رود و آنچه باید بشود، می افتد و شخصیت، مسیر خودش را می نویسنده هم همین اتفاق می

گردند یا  هاي من می من ناگهان احساس کردم که در نوشتن دو تیغ سامورایی به دنبال دست«: گوید مینویسنده در این باره 
هایی در محله مثالً پامنار تهران درآوردم و دکان قدیمی ابزار سازي و  من ناگهان سر از کوچه. هاي قهرمان داستانم دنبال دست

آنچه مهم است این است که چیزها در . اي در کار نیست گر مکبث، هیچ ارادههایی از زنان جادو طور آمیخته شد با صحنه اینکه چه
اش هم به همین  این امر عقالنی نیست، اتفاقی است و تأثیر گذاري. آیند تا جواب حسیات درون او را بدهند ذهن نویسنده پدید می

او به دنبال سرانجامی بوده است و آخرین سالحش شاید . ماند قیس در پایانِ اثر با غالف خالیِ سالح کهنه باقی می. دلیل است
شاید اگر غیر از این سالح بود، به آهنگ متن لطمه . هاي تاریخی ماست این نگاه، تأکید بر روي گذشته. نخستین سالح انسان است

  )یزدانی خرم، همان(».در واقع سلوك یک داستان قدیمی شرقی است که در امروز روایت شده است. زد می

اي برگزیده نویسنده براي دو شخصیت قیس و سنمار، و اشاراتش به قیس بن عامر، امرؤالقیس، شیخ اشراق، مکبث و ه نام
اي از  نویسنده ملغمه. دیگران و نیز فضاسازي ذهنی و رؤیا گونه اثر، متن را از صرف روایت یک داستان، دور کرده است

اش هم  ند نشانی از پریشانی و آشفتگی ذهن باشد که در کابوس بیداريتوا هاي کهن و معاصر ساخته که این مقوله می شخصیت
هاي دولت  شخصیت. اش سازگار هستند هاي زندگی افتد که گاهی با برخی موقعیت هاي مختلفی می ذهنش مدام به یاد شخصیت

کنند، ولی خوانشی که از رمان به دست  یاي که دارند، خواننده را به نگاهی بینا متنی با این تاریخ دچار م هاي تاریخی آبادي با نام
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ها،  ها با این پشتوانه شاید انتخاب این نام«: گوید هاي تاریخی می نویسنده درباره انتخاب این نام. آید، خوانش تاریخی نیست می
ائل هستم، بیشترین احترامی که من براي آن کاراکتر ق. کوشش ناخودآگاهی است به جهت تداوم این هویت، تا از یاد نروند

یکی عمق حرمت من به آن انسان، و دیگر اینکه مایلم این هویت تداوم پیدا : این دو وجه دارد. موجب شده نام او را سنمار بگذارم
  )همان(».کند

یا به طور کلی زن در این رمان موجودي ملموس و مادي است که با  نیلوفر ـ. نیلوفر، دومین شخصیت مهم در این رمان است
کند و همین ویژگی، چالشی میان او و قیس به وجود  او با واقعیت زندگی می. نمار و مردهاي دیگر داستان فرق داردقیس و س

به گمان من آنچه در این رمان «: گوید نویسنده خود در این مورد می. است آورده که قصه بیمارگونه عشق او و قیس را پدید آورده
ها و توقعاتی که در فرهنگ ما وجود  در واقع قیس با یک سلسله ارزش. ن دو نسل استاهمیت دارد، تناقض ذهنیت و رفتار بی

کند با نسلی که گرایشش به زندگی مادي اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اگر که آن زن بخواهد از گرایشش به  دارد، برخورد می
کند؛ براي  تواند بکند و طبعاً نمی چنین کاري را نمیبنابراین، . اش منهدم خواهد بود زندگی مادي و اقتصادي روي برگرداند، آینده

شاید به این خاطر باشد که من با این ... ها هم تغییر کرده است ها و معیارهاي این نسل تغییر کرده؛ چنانکه اسامی آن اینکه ارزش
اي هم دارد، گذشته  ر گذشتهبنابراین اگ. ام؛ به علت اینکه این نسل از آن حالت کالسیک بیرون آمده نسل کمتر زندگی کرده

آنچه براي نسل جدید مهم است، آینده است و شاید اصالً گریز از گذشته و این ... منسجمی نیست؛ گذشته پر ریخت و پاشی است
  )16-13یزدانی خرم،(».آورد وجود می تناقض، جامعه ما را به

مان، نویسنده در قالب شخصیتی داستانی، حق صحبت صرف نظر از محتواي زن ستیزانه و شخصی نویسنده درباره زن در این ر
ها و  شنویم، از دیدگاه قیس و تجسم را به نیلوفر دومین شخصیت اصلی رمان نداده است و هر حرفی که از زنان داستان می

رونی مستقیم شویم و هیچ تک گویی د گاه وارد ذهن نیلوفر، در قالب شخصیت داستان نمی ما هیچ. ها است تصورهاي او درباره آن
در رؤیا هم ما ماجراها و وقایع و . البته این ویژگی، به رؤیا گونگی متن افزوده است. و غیر مستقیم و یا حدیث نفس از او نداریم

گیرد، یا راوي سوم شخص که گاهی داناي کل است و  یعنی خودمانن صورت می هایمان یا از دید اول شخص، ـ حتی قضاوت
اي که نویسنده در این مورد پیش گرفته متن داستان را به متن روایت داستانی رؤیا نزدیک  ین دیدگاه، شیوهاز ا. گاهی داناي جزء

  .کرده است

  

  رویا در زبان سلوك
هاي جریان سیال ذهن نیز به  زبان این رمان در کلیت، زبان شاعرانه و در برخی موارد استعاري است که البته این نکته از ویژگی

ها و  ها از جمله زبان حوادث، شخصیت نویسندگان سیال ذهن با استفاده از عناصر شعري به بسیاري از اجزاي داستان .آید شمار می
  )105بیات، . (اند هایشان از بین برده هایی استعاري داده و تمایز میان زبان شاعرانه و زبان منثور را در داستان مکان، جنبه

  )16:دولت آبادي(» ها ابرها و گذر بال یک کالغ در متن جاودانه خاکستري اجک. حاال باز هم سکوت و سکوت و سکوت«

دانم انسان در تار عنکبوت  می. این یک جور بیماري است. گذارد؟ بیماري است ام نمی این وهم موذي چرا آسوده«
  )204:همان(».ماند هایش دچار و گرفتار می تجربه
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خواهم غلغل آب را  می. تر است بله، با لیوان نوشیدن مناسب. ري دیگر همیک بط! چه قدر. ام چه قدر تشنه. آب آب آب«
خواهم ببینم در بل بل برگ برگ بیدهاي رفیع  می. اي رنگ نقشِ نیشابور ریزد در کاسه فیروزه بنوشم از گلوي کوزه، وقتی فرو می

فراخناي آن دشت با هشتاد و هشت رباعی خیامی شوم در خاطره  خواهم به آب بیندیشم، هنگامی که محو می  می. نظیر آن دشت بی
ابریق فیروزه ایست و آسمان هم و شراب چشمانی کبود دارد در باغ فیروزه و مرد افکن است به روایت استادم بوالفضل و 

ا برند و آن کس که چهارده ساتکین تواند زد خود امیر است در فراموشی شکست ت کالهدارانند که مرد را به کوي عشاق می
  )201:همان(»...پگاهنگام و آستانه نماز پیشین

ها با نثر معیار و یا حتی عامیانه هم  هاي کهن و در برخی قسمت ها و ترکیب ها، عبارت هاي داستان، گاه با کلمه در برخی بخش
رونی است، به دلیل شویم، یا شخصیتی در داستان مشغول تک گویی د وقتی به ذهن شخصیتی از داستان وارد می. شویم رو می روبه

شویم، زبان دچار پرش و آشفتگی  هاي پیش از گفتار ذهن او که نظم و منطق متعارف را ندارند مواجه می اینکه گاه با الیه
  .دهد هاي سیال ذهن بیشتر خودش را نشان می ها رگه گردد؛ به عبارت دیگر، در این بخش  می

در حال طبیعی و عادي خودش نیست، نثر هم به همان سیاق و طبق حال او که فزه خواهر نیلوفر  122براي نمونه، در صفحه 
  .کند تغییر می

گفت،  اي و لرزان فزه را که شاید خود او هم به آنچه می هاي رعشه خواست ببیند و نه بشنود نه بشنود در زیر لبی نمی... «
... شنوم می: مزید که ات را و در کام و چشایی خود میجوید کلم لرزید و می تپید و می اش بود که می اندیشید و بس غریزه نمی
عرق از ...زیر گردن...آي...زند کام می...شوند هایی که قطع و وصل می نفس...هایش  صداي نفس. شنوم صداهاش را می. شنوم می

عرق زیر ابروها ...بندد را می هایش پلک...ها پلک...عرش ! ورزش چه عرشی...رها...آزاد...تالش...تقال...آي...زیر گردنش راه افتاده
بکوب بکوب تو سر ! کام...وزنه... کام زدن... ها ناله... ناله...شنوم می... بینمت می. هایت را ببند ببند ببند پلک... ها رود توي چشم می
  »!من

ها از ناخودآگاه فزه سرچشمه  رو هستیم؛ ولی آن ارتباطی روبه هاي ناقص و به ظاهر بی ها و جمله در اینجا ما با گروهی از کلمه  
در قسمتی دیگر که باز فزه در حالت طبیعی . ربط هستند نگریم، نامفهوم و بی ها می گیرند و تنها براي ما که از بیرون به این جمله می

یانه و اي نثر عام هاي ناقص، همراه با آمیزه نیست و هیجان زده و عصبی است، این آشفتگی در گویش و نثر را به صورت جمله
  .بینیم معیار می

شنوم و  صداي اون رو می. شنوم می. شنوم می. گوش کن. گوش کن. در هر حال او هیچ وقت موزیک مالیم دوست ندارد...«
... تقالهاش... اش عرق روي پیشانی... هاش کام زدن... ناله هاش رو. کند سازي می بدن. شنوم هاشو می نفس. شنوم فخیمه، صداشو می

  )119:همان! (تقال گوش بده دانوب آبی... بینم که در چه حالیه می! م کجاستدان من می

پردازد و این تک  وگوي قیس با نیلو، در ذهن قیس می در جاي دیگر، نویسنده از راوي داناي کل یکباره به خاطره گفت
  .بان، منطق و نظم متعارف را نداردگوییِ درونیِ ذهن قیس، طبق قوانین ذهنی است و با منطق آن سازگاري دارد و در اینجا ز

  )79:همان(».درخشان، درخشان...دانستن همه جانبه یک زبان... گفتی کالس زبان هم... از دانشکده بگو و! خوب دیگر؛ بس«
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 72در صفحه . شود هایی است که هم در زبان رؤیا و هم در زبان این رمان مشاهده می تداعی ذهنی هم یکی دیگر از ویژگی
اندیشد که روي این چمدان  خواهد بنشیند؛ ولی به این می ها خسته شده، می ها و خیابان از انتظار و سرگردانی در کافه قیس که

. کنند ها مسافرها در ایستگاه قطار به جاي صندلی ازش استفاده می ها نیست که بعضی وقت توان نشست و مثل آن سفت پیزوري نمی
اندازد و پس از آن، تخیلِ  اي می دش و نشستن در کنار پدر غرق در فکر، در جوار دیوار کهنههمین صحنه او را به یاد کودکی خو

هایش را  رود و خودش و تمام خستگی کند که میزبان آمده و چمدان سنگینش را از او گرفته و او می اي را تصور می قیس لحظه
اش را  افتد و اینکه چرا او دفترچه یادداشت خصوصی می اندازد و سپس یاد مردي که در گورستان دیده روي تخت کج و مج می

هاي ذهنی او ادامه پیدا  هایش با نیلوفر و همین طور تداعی برد به یکی از مالقات براي او جا گذاشته و پس از آن ذهنش او را می
  .کند می

در . بودن برخی مفاهیم در آن استهاي زبانی مشترك میان رؤیا و زبان این رمان، نمادین و استعاري  یکی دیگر از ویژگی
کنیم که  رو هستیم و اصوالً به این دلیل از اصطالحات سمبولیک استفاده می ها و نمادهاي گوناگونی روبه رؤیا هم ما با سمبل

  .ها را تعریف کرده یا بفهمیم توانیم آن مفاهیمی را نشان بدهیم که نمی

حتی سایه قیس هم به صورت مجازي و نمادین در داستان . د چیزي باشدتواند نما ها می در این رمان، هر یک از شخصیت
شناسی معتقدند سایه، نماد صفات و خصوصیات ناشناخته یا کم شناخته شده انسان است که بخشی از حوزه  در روان. کند ظهور می

به طور کلی، . شود ت ظاهر میدر رؤیاها سایه به صورت شخصی که با رؤیا بین همجنس اس. دهد شخصی روان او را تشکیل می
خواهد از آن آگاه شود ولی این بخشِ پنهان شخصیت او در  کند و نمی آدمی به دالیل مختلف به این الیه از شخصیتش توجه نمی

  )264: 1359یونگ،. (گردد رؤیاهایش ظاهر می

مردي . رو نشده است آگاهانه با آن روبهاي که شاید خود تا به حال  جنبه. در این رمان هم، سایه جنبه دیگر وجود قیس است 
اش را باال کشیده و سرو گردن را  رود و یقه بارانی که قوز کتف هایش برآمده و عصا به دست، آرام و یکنواخت در سایه راه می

او . ددر آن پنهان کرده تا جلب توجه نکند؛ کسی که در عین حال که گنگ و مبهوت است، زبانی تلخ و بیزار و زهرآگین دار
شاید . اش است هاي منقبض شده هاي مشت کرده و عصب اش، پنجه اي به دیدن دیگران ندارد و درونش آرام نیست و نشانه عالقه
هایی از وجود قیس است که تنها زمانی که در تنهایی و انتظار براي آمدن دوستش به واکاوي خویش مشغول است،  ها جنبه این

  .گردد رو می خلوت ناگهان با خود روبه شود و در واقع در متوجه آن می

سر در گریبان خود دارد و از سایه . تواند دریابد که او اهل حرف و سخن هم نباید باشد سهل است که از همین فاصله می«  
گردن و پس سرش از اش را باال زده باشد تا  تواند بینگارد که او باید یقه بارانی هاي باران، می از آن پشت الیه مه و نرمه... رود می

اش فرو برد  هاي استخوانی تر سر و گردن را میان شانه اش را باال زده باشد تا بتواند آسوده نیز باید یقه بارانی. سوز سرما محفوظ بماند
دیدن اي به  کند که آن مرد هیچ عالقه زیرا احساس می. که تو چشم نزند خیره ماندنش به زمین، به نقش فرش رنگ باخته پیاده رو

  )6-5:دولت آبادي(»...دیگري دیگران ندارد

  .هاي قیس است برد، همان ویژگی هایی که راوي از سایه نام می ویژگی 
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چون وقت بلند شدن، ناچارم دست بگیرم به . خواهد عصایی به دست داشته باشم ام، دلم می کنم قوز در آورده احساس می«
  )35:همان(».زانوهایم

تواند معناي نمادین و مجازي داشته باشند خود شخص قیس، برخی  ن، مفاهیم زیادي وجود دارد که میبه جز سایه در این رما
براي مثال، . ها داریم اي گذرا به آن جا گشودن رمز این نمادها و اصطالحات و اعداد نیست؛ بلکه فقط اشاره اما کار ما این... اعداد و

هاي مختلف، منظور  آمده و به طور حتم، نویسنده از آوردن این اعداد در قسمتهاي متن  در بسیاري از قسمت 11و  77و  7عدد 
  . خاصی داشته است

اند و باید اذعان کند که یکه خورد و آن  آخرین بار که در آینه نگریست وقتی بود که متوجه شد ابروهایش نیز سفید شده«
بی آنکه به علم نجوم چینی . هفت: ازده و در حد فاصل دو عدد همساناي کوتاه رخ داده بود در لبه ده به ی اتفاقی بود که در فاصله
تواند  تواند بگوید واقع شدن بین دو عدد هفت، حسی را به او تلقین کرده است که از آن جز به نحسی نمی اعتقاد داشته باشد، می

یی گویی هفت هزار ساله  که خستگی تواند خود را فرض کند با تک و توشی چون یک جنازه پس عجیب نیست اگر می... یاد کند
  )75:همان(».کند را درون استخوان مغز خود احساس می

  )84:همان(» در قالب دو هفت بود که در روح خود به قتل رسیدم و آن که در روح خود هفت پاره شد، من بودم... به سال«

  )103:همان(».برسانم 77بیمارستان شماره  زنم را باید به. او را بیندازم روي صندلی عقب و فریاد بزنم بروید کنار«

  )104: همان(»...اما به استادکار هفتاد و هفت ساله جناب ظریف در جزئیات نگفتم... «

  .هاي مختلف تکرار شده است هاي داستان به صورت عدد یازده هم در بسیاري از قسمت

  )34: همان(» ...راهی که آمده بود در مسیري طوالنی و قریب یازده ساعت«

  )35: همان(» ...توانم بگویم یک خستگی یازده هزار ساله ام خسته پس می من خسته«

کرد از پس  شد دانست در آن لحظات نامش چه بوده است، پچپچه می قطعاً براي صد و یکمین بار در گوش دختري که نمی«
  )83: همان(» .ته و در هم سرشته تا یکی شدنیازده سال تقویمی در گمان خودش؛ اما بعد از یازده هزاره از لحظه گسسته پیوس

  )160: همان(» ...آمد ها عصاره آن همه بود که در هزاره یازدهم پیش می این ذکر و سخن«

خورد، مکانیسم جانشینی است که در خدمت مکانیسم تراکم به کار  هاي رؤیا که در این رمان نیز به چشم می یکی از مکانیسم
گذارد، در واقع غیر از اینکه  کشاند و دفترچه خاطراتش را براي او بجا می که قیس را به گورستان می مرد مرموزي. شود برده می

کم قیس مایل است این  هاي پدرِ قیس را نیز داراست، یا دست هایی بی شمار از خود قیس را به همراه دارد، برخی ویژگی نشانه
در واقع، به دلیل شیفتگی قیس به . و دارد، ترکیبی از او و پدرش استظاهر مرد و تصوري که قیس از درون ا. گونه تصور کند

به عبارت دیگر، پدر را . پدرش، دوست دارد پدر را در چهره آن مرد مرموز که بعد دیگر وجود خودش نیز است، بازسازي کند
  .دهیم نجام مینشاند؛ کاري که ما ناآگاهانه در بسیاري از رؤیاهایمان ا در ذهن خود به جاي آن مرد می

وجو کردن  جست. پی پدر خود بودن، پی پدر خود گشتن. دانم چه دانم ندانم ها موجب شد که به او نزدیک نشوم خود نمی...«
ام و هستم در  من همیشه شیفته پدرم بوده. اي در من نیست و سرانجام در پی او رفتن و به سرنوشت نهایی او تن سپردن، احساس تازه
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دارم با وهم پدرم  آري، دوست می. اکنون هم مایلم تمثیل پدرم را در آن مرد بارانیی خاکستري بجویم و بیابم. وبود یا نبود ا
توانم بگویم آن انسانِ تکیده در پی و استخوان، جاریست در لحظه  تر اینکه، وهم او با من هست همیشه و می زندگی کنم یا درست

  )88: همان. (»ن بر آن نهاد و نه لزوماً عنوان زندگی کردنتوان نام زیست لحظه بودگاريِ من، که می

یکی از این . کند هاي رؤیاگونه نزدیک می گیرد که کار را به رمان به طور کلی در این رمان، نویسنده گاه از عناصري بهره می
شود، نویسنده به این  بیان میگویی درونی قیس درباره خیانت معشوقش  زمانی که تگ. شگردها استفاده از عنصر فراداستانی است

آورد  اش را به طور آشکار در داستان می یا وقتی نویسنده برخی وقایع زندگی. گوید مناسبت از خیانت در داستان مکبث سخن می
  . کند، نیز از این شگرد استفاده کرده است و در وجود شخصیتش زنده می

  

  نتیجه
هایی است که بر اساس  مار آوریم، داستان جریان سیال ذهن یکی از انواع داستاناي روایت داستانی به ش اگر متن رویا را گونه

کند،  چیزي که روایت رمان سلوك را به روایت رؤیا شبیه می. شود و روایت آن به اصطالح رویا گونه است منطق ذهن روایت می
بینیم؛ ولی همه چیز  ستان، تمام وقایع را از دید قیس میما از ابتدا تا انتهاي دا. سیالیت ذهن و سر و کار داشتن با زندگی ذهنی است
  .فقط در ذهن قیس است و نمود عملی و بیرونی ندارد

هاي بسیاري میان روایت این رمان و روایت رؤیا وجود دارد؛ استفاده از زبان نمادین، نوع شخصیت پردازي، کاربرد  شباهت 
هاي  کارگیري فرایند تداعی معانی، ابهام، لغزیدن در زمان هاي ذهنی، به گویی روایت غیرخطی از دریچه ذهن شخصیت اصلی، تک

هاي رؤیا، همه عواملی هستند که این رمان را در ردیف  مختلف، استفاده از زمان ذهنی به جاي زمان عینی و به کار بردن مکانیسم
  .دهند هاي رؤیاگونه قرار می رمان
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318  

  هاي موضوعی ادبیات فارسی شناسی فرهنگ آسیب
  

   1زاده قلیحسین علی

  چکیده

هاي موضوعی  هاي موضوعی بر هیچ محقق ادبی پوشیده نیست، بدین سبب تألیف فرهنگ اکنون نقش و اهمیت فرهنگ
ند روزبه روز آشکارتر ها در تحقیقات بنیادین ادبی دار کارکردهاي اساسی و مهمی که این فرهنگ. ضرورتی انکارناپذیر است

هاي موضوعی به تناسب احساس نیازي که شده است به نگارش  شوند و در زبان و ادبیات فارسی نیز فرهنگ شدند و می
براي نگارش این . کنند ها کارکرد مؤثري ندارند و نقش مهمی در تحقیقات نوین ایفا نمی اند؛ ولی همچنان این فرهنگ درآمده
ي علمی به کار بست که مورد قبول عموم محققان واقع شود و بتوان در تحقیقات ادبی  ي بنیادین و یک شیوهها باید ساختار فرهنگ

هاي موضوعی فارسی به  ي فرهنگ این مقاله با مطالعه و بررسی منتقدانه. ها استفاده کرد به عنوان یک منبع علمی و مستند از آن
ها هم در شکل و  این فرهنگ. داراي نقایص و اشکاالت بنیادین هستند هاي موجود دست آمده و روشن کرده است که فرهنگ

ساختار کار و هم در محتوا و کیفیت کار داراي اشکال هستند که این امر باعث شده است تا کارکرد خود را در تحقیقات مختلف 
شناسی شده و  ها آسیب این فرهنگ در این پژوهش. برودها در تحقیقات ادبی زیر سؤال  ادبی از دست بدهند و مرجع بودن آن

  . هاي پیش رو نموده شده است راه

  

  

  .شناسی، نقد و بررسی، موضوع شناسی، ادبیات فارسی هاي موضوعی، آسیب فرهنگ: ها کلیدواژه

  

                                                        
  .دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی قزوین .1
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  مقدمه

و  گذر از یک دوران خالق) الف: هاي موضوعی حداقل این دو مرحله باید سیر شود براي ورود به مرحله نگارش فرهنگ
براي همین اول . هاست هاي موضوعی تحقیق روي متون و داشته فرهنگ. یافته با آثاري پرارزش و فرهنگ و هنر غنی و پربار رشد

قدر فرهنگ و ادبیات و هنر پربار باشد غناي  چه بدیهی است که هر. باید رشدیافتگی و خالقیتی باشد تا این مسأله آغاز گردد
هاي موضوعی نشانۀ غناي پربار گذشته  هتر خواهد بود و برعکس؛ به عبارت دیگر وجود فرهنگهاي موضوعی بیشتر و ب فرهنگ

بعد از این مرحله هم باید یک آرامش و اطمینان در عرصۀ تحقیق و پژوهش باشد تا اهل تحقیق با انگیزه و هدفمند به ) ب. است
خود فراتر رفته و گرفتار روزمرگی و دغدغۀ نان نباشد و به  اي که جامعه از سطح نیازهاي عادي و اساسی مرحله. تحقیق بپردازد

فرهنگ و ادبیات گذشتۀ ما پربار و غنی است؛ پس استعداد تألیف . ادبیات و فرهنگ و هنر و علم به مثابه ارزش نگاه کند
گونه  وین اینمشکل ما در تد. ها در آن هست هاي موضوعی و ایجاد امکان استفاده از آن در تحقیقات و پژوهش فرهنگ
ها، قسمت دوم مطلب است؛ یعنی عدم آرامش و ثبات در عرصۀ تحقیق و گرفتاري محققان و مؤلفان و جامعه در حلق و  فرهنگ

  .دلق است که باعث شده است نه فرهنگی تألیف شود و نه کسی باشد که بخواهد از فرهنگ تألیفی استفاده کند

در قسمت بعدي ساختارهاي . کنیم هاي موضوعی را ذکر می و کاربرد فرهنگ در این جستار ابتدا به صورت خالصه اهمیت
هاي موضوعی، نتایج و  پژوهی فرهنگ شماریم و با بررسی و نقد و تحلیل و پیشینه میهاي موضوعی موجود را بر مختلف فرهنگ

این جستار با . کنیم رسی را بیان میهاي موضوعی ادبیات فا شناسی فرهنگ آوریم و در بخش بعدي، آسیب ها را می هاي آن یافته
هاي موضوعی ادبیات فارسی،  شناسی فرهنگ براي ورود به نقد و بررسی و آسیب. یابد گیري کلی و ارائۀ پیشنهاد پایان می نتیجه

ین ترتیب ها ذکر شود تا بد هاي مختلف انجام گیرد و پیشینۀ این فرهنگ هاي نوشته شده در زمینه اي بین فرهنگ باید یک مقایسه
  . ها روشن گردد و الگویی براي کارهاي آینده انتخاب گردد قوت آن و قبح و ضعف و حسن

، صنعت )نظم و نثر(تواند آثار فرهنگی، علمی، هنري، ادبی  هاي موضوعی می این نکته باید ذکر شود که منبع نگارش فرهنگ
ها را مربوط به یک دورة خاص، یک شاعر یا هنرمند  ین فرهنگتوان ا می. هاي مختلف تاریخی باشد در دوره... و حرفه، زبان و

اي را در یک دورة طوالنی مدت مد نظر قرار داد که از گذشتۀ  خاص، یا یک اثر خاص قرار داد یا اینکه فرهنگ موضوعی عرصه
د یا خیلی گسترده تواند محدو نگاري موضوعی می حال گسترة فرهنگ هر در. یک ملت شروع شده و به زمان حال رسیده باشد

توان گرفت تا یک دورة تاریخی  مدت می و چه از نظر زمانی که از یک دورة کوتاه... ها و باشد، چه از نظر شمول افراد، آثار، زمینه
  .گسترده

هایی را ثبت و  توان این چنین فرهنگ در تمام علوم و معارف می. هاي موضوعی تنها مربوط به ادبیات نیست نگارش فرهنگ
بارة  در. ها نوشته شوند ها این فرهنگ کند که در همۀ زمینه ها ایجاب می در اساس، کارکردهاي این نوع فرهنگ. ط کردضب

به » اهمیت و کاربرد موضوع شناسی«اي که به قلم نگارنده نوشته شده است، در ذیل  ها در مقاله کارکرد و اهمیت این فرهنگ
  :گردد صورت مختصر بیان می صورت مفصل گفته شده است و در اینجا به
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ي دیگر یا سبک فکري یک فرد با فرد دیگر،  براي یافتن سبک یک دوره از نظر فکري، و مقایسۀ آن با سبک دوره) الف
  .کنند شناسی را آماده می ها مواد خام سبک این فرهنگ. ها خواهیم بود نیازمند بررسی موضوعات آثار آن

این . شناسی هم مرتبط هستند ون ویژگی تکرارشوندگی دارند، با سبک و سبکها موضوعاتی هستند که چ موتیف) ب
  .هاي ادبی یک دوره یا یک هنرمند را روشن کنند توانند موتیف ها می فرهنگ

ي تفکر و  بینی و افکار و تمدن و شیوه موضوعات آثار یک هنرمند یا یک دوره و در سطح باالتر ادبیات یک قوم، با جهان) ج
  . ملت در ارتباط است زندگی آن

این امر به کمک این . تواند با موضوعات قوم دیگر مقایسه شود شده در ادبیات یک کشور یا یک قوم می موضوعات مطرح) د
 - 280: 1390زاده و بیات،  علیقلی( .گیرد راحتی ممکن است و این مقایسه و تطبیق ادبی در ادبیات تطبیقی صورت می ها به فرهنگ

279(  

گرایش زبانی و   اش، هاي بسامدي و موضوعی، ساختار سخن شاعر و نویسنده، طرز اندیشه و نگرش او را بر جامعه نگفره) ر
وقتی . هاي اوست اصوالً زبان هرکس آینۀ افکار، احوال و درونی... کند بینی او را مشخص می تر از همه جهان اش، و مهم روانی
کنیم، گویی زبان و ذهن او تا حدودي براي  بندي می و نیز موضوعات گوناگون آن طبقهها  هاي سعدي را بر اساس بسامد واژه غزل

هایش،  هایش، امیدها و ناامیدي ها و ناکامی عواطف و احساسات او، ابعاد و زوایاي گوناگون شخصیتش، کام. شود ما شفاف می
  )ودو یک و بیست و ستبی: 1379مشیري، . (گیرند هایش، همه در چشم ما رنگ می مرادها و نامرادي

دهند و تکرارها و تقلیدها را  ها را نمایش می هاي بسامدي و موضوعی این است که نوآوري هاي مجموعه یکی دیگر از فایده) ز
  )سیزده: مشیري، همان. (دهند هاي مستند به دست می در مورد تأثیرپذیري سخنوري از سخنور دیگر نمونه. کنند افشا می

  

  هاي موضوعی موجود هنگساختار و روش فر

هاي موضوعی داراي ساختارهایی هستند که در ذیل  گردد که فرهنگ با بررسی کارهاي انجام شده در این زمینه روشن می
  :آید می

  .شود شود و به صورت مفصل دربارة آن بحث می موضوع واحدي انتخاب می) الف

هاي  در حقیقت این نوع فرهنگ. مشترك است... ها و ا، سخنرانیه ها، همایش ها با ساختار مقاله ساختار این نوع فرهنگ   
شود؛ مانند سخنرانی جوادي آملی که در  رفته یک فرهنگ را شامل می هم موضوعی شامل تعدادي از همین ساختارهاست که روي

موضوعی قرآنی با نام ها یک فرهنگ  اند و مجموعۀ این سخنرانی بررسی قرار داده و هر جلسه یک موضوع قرآنی را مورد بحث
،  هاي پیامبر، ضرورت معاد از جنبۀ حکمت نظري ویژگی: ؛ از جملۀ آن موضوعاتتفسیر موضوعی قرآن مجید را تشکیل داده است

  ... فضیلت تالوت قرآن و
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هاي  شود و موضوعات در زیر این عنوان هاي مختلف تقسیم می هاي کلی در زمینه کل کتاب به موضوعات کلی یا عنوان) ب
  .شوند، البته بدون ترتیب الفبایی و تنها با رعایت ارتباط موضوع با بحث بندي می کلی طبقه

بندي شده و  راهنماي موضوعی صحیفۀ سجادیه شیروانی که ابتدا در نوزده موضوع کلی طبقه: چند نمونه از این نوع ساختار   
تر آمده است؛ مثالً از  به آن به صورت موضوعات جزئی بعد در زیر هر عنوانِ کلی، تقسیماتی آمده و موضوعات مربوط

در زیر فرشتگان این موضوعات آمده ... اسالم، فرشتگان و) عقاید و احکام( موضوعات کلی آن توحید، پیامبري، امامت، معاد، 
  . اه عبادت فرشتگان و تقدیس آن. 3هاي فرشتگان  گروه. 2) ي اعمال(فرشتگان بزرگوار و نویسنده . 1: است

ها از کلی به  بندي ها و طبقه بندي در تفسیر موضوعی قرآن کریم که توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده است، عنوان   
مباحث : بخش اول: گونه است کالن ساختار طرح این. بندي آمده است ترین مطالب این تقسیم جزئی است و موضوعات در پایین

هاي دیگر، اهداف آفرینش، قرآن و علم، قرآن و بهداشت،  ه شامل خدا در قرآن، جهانمعارفی از قرآن ک: مقدماتی؛ بخش دوم
. 1: ها را آورده است به عنوان مثال در ذیل اهداف آفرینش این. هاي الهی، ازدواج، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی است سنت

) الف: اهداف آفرینش انسان. 2. معاد و عدالت) افزایی بشر ج دانش) خلقت جهان براي انسان ب) الف: اهداف آفرینش جهان
آورد، بلکه در ذیل  هاي کلی نمی مباحث و شواهد قرآنی را در ذیل عنوان. مالقات الهی) رحمت د) عبادت ج) آزمایش ب

  .کند آورد و دربارة آن آیه یا آیات بحث می ترین موضوعات می پایین

زندگی، اندیشه، سخن، موارد دیگر، : موضوع کلی را با این عناوین آورده لی نیز پنج شناسی از حسن راهنماي موضوعی حافظ
  .در زیر هر کدام از این موضوعات کلی، موضوعات ریز را آورده است. هاي بررسی شده سروده

: رند، رندي ـ فصل دوم: پژوهی رندانه واژه: فصل اول: شناسی موضوعی غالمی نیز در چهار فصل کلی تدوین شده حافظ
پژوهی  واژه: ـ فصل سوم. زاهد، زلف، زنار، شاهد، شیخ، شیخ صنعان، صوفی، عنایت، عیار، قلندر، مالمتی...: پژوهی زاهد و هواژ

: ـ فصل چهارم. علم، عشق، عقل، کیمیا، ناموس، واعظ آزاد آستین، پیر، تعزیر، جام، خرابات، ساقی سحر، شیخ، عالم بی...: شیخ و
  . مستی، می ، خراب، ساغر، سالک، سکر، صحو، شراب، عشق، عقل، خمار، مخمور، مست، چشم...: پژوهی مست و واژه

بندي  بندي و موضوع اند و در زیر این موضوعات کلی، طبقه بندي کلی شده هاي اخیر چون فرهنگ نیستند، تنها موضوع کتاب
بندي کلی آن، به شرح  مرتبط با موضوعِ کلی و تقسیم بندي الفبایی نیامده است و تنها با آوردن مباحث یا اشعار ریزتر و یا موضوع
  .اند و تفصیل پرداخته

شود و در  شروع می» آ«فرهنگ از حرف . بندي ندارند بندي و گروه شوند و هیچ طبقه موضوعات به صورت الفبایی ارائه می) ج
  .شود تمام می» ي«حرف 

توان با این ساختار موضوعات را استخراج  ند و معموالً نمیهاي لغات هست ها داراي ساختاري شبیه فرهنگ این نوع فرهنگ
اند همگی شبیه  هایی که با این ساختار نوشته شده تواند جوابگوي ارائۀ موضوعات باشد و فرهنگ کرد؛ چرا که این ساختار نمی
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ها عناوین کلی و جزئی یا  در این نوع فرهنگ. اند، اگرچه اسم فرهنگ موضوعی را با خود داشته باشند فرهنگ لغت نوشته شده
  :هاي آن نمونه. گیرند ها در جایگاه الفبایی قرار می بندي موضوعی وجود ندارد؛ بلکه همۀ مدخل طبقه

  .آوري شده است فرهنگ موضوعی قرآن از فانی و خرمشاهی داراي این ساختار است و به صورت الفبایی جمع

آزادگی، آزادي، : بایی، واژگان و موضوعات را آورده استهاي فرخی از مشیري به شکل الف فرهنگ موضوعی غزل
در زیر هر مدخلی ابیات مربوط به ...  فشانی، جفاي یار، جنون و همدمی، توحید، جان بی  استقامت، امید، انتقاد، انقالب، بیچارگی،

آبرو، آدم، آیینه، اسیر، : ستشکل الفبایی کرده ا هاي سعدي از او، که بدین همچنین فرهنگ موضوعی غزل. آن را آورده است
  ... خبري، پیام و اشتیاق، اشک، امید، انصاف، باور، بخت، بی

  :این ابیات را آورده است» آبرو«به عنوان مثال در زیر مدخل 

  .بایدم شراب و سماع     که نیکنامی در دین عاشقان ننگ است دگر به خفیه نمی

  .عشق، اول منزل استبذل جاه و مال و ترك نام و ننگ     در طریق 

  .خاك پایش بوسه خواهم داد آبم گو ببر     آبروي مهربانان پیش معشوق آب جوست

  .نامی سعدیا سنگ و سبوست چشم اگر با دوست داري گوش با دشمن مکن     عاشقی و نیک

  ... و

  : ابیات زیر را آورده است» آدم«همچنین در زیر مدخل 

  .نیست     هم شرکتی به خوردن و خفتن دواب راعشق آدمیت است گر این ذوق در تو 

یوان سبزة صحرایی را همه دانند که من سبزة خط دارم دوست     نه چو دیگر ح.  

  .هر کو نکند به صورتت میل     در صورت آدمی دواب است

  ... و

استخراج و تدوین کرده  فرهنگ موضوعی ادب پارسی از قادر فاضلی، که موضوعات آثار متعدد ادب فارسی را به این شکل
  :است

آیات، آیینه، ابراهیم، رابطه با سالطین، قربت : ها آمده است الطیر و پندنامه این مدخل منطق: در فرهنگ موضوعی ادب پارسی
  ...سلطان و الفت با بدان، ریاضت، عاقل و

  :این ابیات آمده است» آیات«مثالً در زیر مدخل 
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  .ستون کرد و زمینش جاي کرد بی  اي بر پاي کرد    آسمان چون خیمه

  .کرد در شش روز هفت انجم پدید     وز دو حرف آورد نه طارم پدید

  !!؟. اند چون این ابیات به یک آیۀ قرآنی اشاره دارند، در ذیل این مدخل آمده

  :این ابیات آمده است» ابراهیم«یا در زیر 

  .آتش نشست چون خلیل آن کس که از نمرود رست     خوش تواند کرد در

  .سر ببر نمرود را همچون قلم     چون خلیل اهللا در آتش نه قدم

  !!اند؟ چون در این ابیات واژة خلیل یا ابراهیم آمده است، در ذیل این مدخل قرار گرفته

و هم به شود  بندي کلی دارد و به عناوین و موضوعات ریزتر نیز تقسیم می تلفیقی از شیوة ب و ج؛ یعنی فرهنگ هم عنوان) د
  .صورت الفبایی است

اي  شود، در زیر هر طبقه بندي موضوعی می شود و طبقه در این نوع ساختار، فرهنگ عالوه بر اینکه به عناوین کلی تقسیم می
البته این صورت الفبایی شامل موضوعات اصلی و ریز که در زیر . شود موضوعات مختلف آن به صورت الفبایی آورده می

بنديِ بزرگتر از خود  شود که خود، زیرمدخلِ طبقه تر را شامل می هاي بزرگتر و کلی شود؛ بلکه عناوین و مدخل هاست نمی مدخل
  : ها هایی از این نوع فرهنگ نمونه. هستند

شوند  در فرهنگ موضوعی تفاسیر از جمعی از محققان نیز در ابتدا یک عنوان کلی آمده، بعد به تدریج موضوعات تقسیم می
این موارد آمده » آتش«تر و در زیر موضوعات جزئی شواهد را آورده است؛ به عنوان مثال در زیر  عات ریزتر و جزئیبه موضو

ابعاد برتري آتش بر : ارزش آتش: خلقت ابلیس از آتش سموم، خلقت جن از آتش سموم؛ ابراهیم در آتش: آتش سموم: است
چگونگی پیدایش آتش از درخت سبز، زمان پیدایش آتش؛   :یش آتشخاك، برتري آتش و خاك با یکدیگر؛ اقسام آتش؛ پیدا

  .دالیل خلقت جن از آتش؛ فواید آتش: پیدایش حیات از آتش؛ خلقت از آتش: حیات از آتش

  . موضوعی ایران باستان از ملیحه کرباسیان نیز به این شکل عمل کرده است -فرهنگ الفبایی 

ابزارآالت، : اند اند، بعد به صورت الفبایی آمده بندي کلی شده به صورت طبقه موضوعات: فرهنگ موضوعی تاتی به فارسی 
و در زیر هر ... اعداد، اعضا و احشا، انواع قید و  اصطالحات کشاورزي، اصوات، اسم و ترکیبات اسمی، اصطالحات دامداري، 

  . ده استها را به صورت الفبایی آور مربوط به آن) نه موضوعات(ها، لغات  کدام از این

فهرست موضوعات . گونه است  این   دوست نیز بر هاي ایرانی نو تألیف محمد حسن ها و گویش موضوعی زبان -فرهنگ تطبیقی
ها، جانوران، آنچه به جانوران مربوط است،  هاي طبیعی، زمان، سمت و جهت، گیاهان و میوه پدیده: این فرهنگ بدین قرار است



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

245 

 

را آورده و توضیحات داده ) نه موضوعات(کدام از این موضوعات کلی نیز به صورت الفبایی، واژگان در زیر هر ...  بدن انسان و
  . است

بندي  موضوع طبقه 712مدخل است که زیر  8700کتاب شامل . فرهنگ موضوعی اشارات هم بر این شیوه تألیف شده است
و مرتبط با موضوع اصلی هستند که در زیر همان موضوع به ها داراي یک یا چند مدخل مناسب  هر کدام از این موضوع. شده است

هاي  کشی، آدم ربایی، آدم خواري، آدم دزدي، آدم آب، آتش، آتشین مزاجی، آخرین خنده، آدم: اند ترتیب حروف الفبا آمده
گذاري  را با شماره در زیر هر کدام از این موضوعات، مطالب مرتبط...  گرایی، آزادي، آزمندي و سازي، آرمان خودنما، آرام
  .آورده است

  .ها در اول الفبایی کردن موضوعات با قرار دادن واژة برجسته و اساسی آن) ر

موضوعات از اول به صورت الفبایی . نگاري، دشواري زیادي دارد براي همین کمتر استفاده شده است این شیوه از فرهنگ
کتابی که به این شکل کار . گیرد ستۀ موضوع، اساس الفبایی قرار میآیند، ولی نه به صورت فرهنگ لغات؛ بلکه کلمۀ برج می

کافران، حاالت و : به عنوان مثال این موضوعات در این کتاب آمده است. کرده فرهنگ موضوعی قرآن کریم از خاتمی است
  ... ها و وستی با آنها؛ کافران و نهی از د ها؛ کافران و شبهات آن عواقب؛ کافران و ترس درونی؛ کافران و سرزنش آن

  : رسیم که ها به این نتیجه می هاي موضوعی در تمام زمینه با بررسی پیشینۀ فرهنگ

نگارش فرهنگ موضوعی داراي الگوها و ساختارهاي متفاوت و متعدد است و یک الگوي واحد و یک چارچوب خاص . 1
توان ساختار  بسته به موضوع و کارکرد و هدف فرهنگ، می. دها تنها معیار مورد قبول قرار گیر گونه فرهنگ تواند براي این نمی

 . مناسبی را انتخاب کرد

با اینکه ما . هاي موضوعی است هاي نگارش فرهنگ ارائۀ نمونه در ساختارها، تنها براي معرفی ساختار ظاهري روش. 2
ائه دادیم؛ این ارائۀ شواهد به معناي تأیید درستی هایی از کارهاي انجام شده در آن ساختار را ار ساختارها را بیان کردیم و نمونه

هایی که ما به صورت نمونه معرفی کردیم، داراي اشکاالت عمده هستند؛ یعنی در  اکثر این کتاب. عملکرد آن نمونه نیست
گر نیز در اینجا عالوه بر شواهد ارائه شده در باال، یک نمونۀ دی. اند تشخیص موضوع و ارائۀ شواهد چه بسا ره به مقصد نبرده

  :آوریم می

موضوع است و نه این » غذا«این ابیات آمده است که البته نه » غذا«هاي موضوعی ادبیات فارسی ذیل مدخل  در یکی از فرهنگ
  :ابیات ارتباطی با مدخل خود دارند

 شود از اختالط چون درو گامی زنی بی احتیاط     شیر تو خون می

 شد فراق صدر جنت طوق نفس     یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس 

  .ریخت گریخت     بهر نانی چند آب چشم می همچو دیو از وي فرشته می
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  )»غذا«ذیل : 1386فاضلی، (                                                 

ها  ایی و همنشینی آنچون هیچ مبناي الفبایی ندارد و تنها اشتراك موضوعات در یک زمینۀ خاص، باعث هم» الف«ساختار . 3
گونه مباحث در ادبیات بیشتر، مجموعه مقاالت  این در. شود نگاري می اند، بنابراین کمتر مورد استفاده در فرهنگ در کنار هم شده

  .گویند تا فرهنگ موضوعی خاص می

این نکته هم باید لحاظ گردد  .تواند مورد استفاده قرار گیرد بندي کلی دارد، در تحقیقات ادبی می چون تقسیم» ب«ساختار . 4
ها بیشتر شرح و تفصیل و توضیح  هاي کلی وجود ندارد، بنابراین این نوع فرهنگ بندي موضوعات ریز در زیرِ عنوان که چون تقسیم

 هاي کلی است و تقریباً شبیه ساختار اول است، با این اختالف که در ساختار اول یک موضوع در عنوان وجود داشت؛ ولی عنوان
  .بندي متعدد است بندي و طبقه در اینجا در زیرِ عنوان کلی، موضوعات داراي تقسیم

نگاري موضوعات ادبی مورد استفاده  تواند در فرهنگ بندي مطالب نمی بندي و موضوع به علت نداشتن طبقه» ج«ساختار . 5
 .کاربرد دارد...) ابیر وواژگان، اصطالحات، تع(نگاري بیشتر در حوزة زبان  این نوع فرهنگ. قرار گیرد

و ) نظم و نثر(هاي موضوعی در حوزة ادبیات  ترین ساختار براي ارائۀ فرهنگ ، که به نظر نگارنده بهترین و کامل»د«ساختار . 6
 .اند هاي موضوعی در این ساختار نوشته شده ترین فرهنگ ترین و علمی موفق. هاست نیز دیگر زمینه

واند به عنوان یک ساختار قابل اجرا در متون ادبی باشد و موضوعات متون ادبی را با استفاده از این ت با اینکه می» ر«ساختار . 7
کند و داراي مشکالت زیادي است که باعث  هاي زیادي براي فرهنگ نگار ایجاد می ساختار استخراج و الفبایی کرد، محدودیت

 .کان نگارش و ثبت دقیق موضوعات میسر نشودشود کیفیت کار پایین بیاید و یا حتی در بعضی جاها ام می

 

  هاي موضوعی ادبیات شناسی فرهنگ آسیب

هاي  ها و آسیب ها، در این بخش نقص هاي موضوعی موجود و روشن کردن ساختار و روش آن با توجه به بررسی فرهنگ
 :کنیم هاي موضوعی ادبیات فارسی دارند بیان می مختلفی را که فرهنگ

 نظري و علمی ي نداشتن پشتوانه

در . ها را جامۀ عمل پوشاند توان اندیشه بدون پشتوانه علمی و نظري نمی. اي باید پشتوانه نظري داشته باشد هر کار و اندیشه
کدام طرح نظري براي کار خود ندارند و هرکس اساس کار خود را بر برداشت شخصی از موضوع و  شده، هیچ هاي نوشته فرهنگ

شود و  تر می تر و منسجم با داشتن پشتوانه نظري و علمی است که کارها پخته. عات خود قرار داده استتجربیات شخصی و مطال
انتقاد از یک فرهنگ موضوعی در حقیقت انتقاد از نظریه و پشتوانه علمی آن . توان برپایۀ همین نظریه جواب منتقدان را هم داد می

اي زودگذر و  شود و تصحیح معلول نتیجه ندارد، الجرم به مصداق انتقاد میفرهنگ است و چون به صورت عملی این نظریه وجود 
نویسنده و مؤلف باید نظریۀ   به اعتقاد ما در اول هر فرهنگی،. مقطعی خواهد داشت و باید اصل و علت را دریافت و تصحیح کرد
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مطالبی که باید در این . د را بر آن اساس قرار دهدعلمی دقیق و روشنی از شیوة کار و برداشتی که از کار دارد ارائه دهد و اثر خو
  :ها هستند نامه ارائه گردد این نظریه و شیوه

چه نیاز و اهمیتی داشته که این اثر باید تألیف شود؟ آیا این . اهمیت موضوع کتاب و جایگاه آن در مقایسه با پیشینۀ آن) الف
مفیدي خواهد داشت؟ آیا نیاز مخاطب باعث و انگیزة تألیف بوده؟ یا منافع اثر در روند علمی یا پژوهشی کارآیی دارد و تأثیرات 

باعث تألیف این اثر شده است؟ با نگارش اهمیت تألیف اثر و شرح ... مادي و یا هر منافع دیگري مثالً امتیازگیري و ارتقاء علمی و
هایی داشتند که نتوانستند  کارهاي شبیه این چه نقصشد و  و توضیح آن، به صورت کامل روشن شود که چرا این اثر باید تألیف می

ها و نوآوریهایی دارد؛ یا اینکه اصالً کتابی در این موضوع قبالً تألیف  جوابگوي نیاز مخاطبان باشند و یا این اثر موجود چه مزیت
  .ادتوان به این بحث جامه و جلوة علمی د نشده است؟ با آوردن پیشینۀ تحقیق و نقد و بررسی آن می

  .اندازي که براي این اثر در نظر گرفته شده است در ابتداي کتاب توضیح داده شود اهداف و چشم. هاي پژوهش هدف) ب

شده رسید؟ شیوة کار و  گرفته نظر اي باید عمل کرد تا به آن اهداف در به چه شیوه. ي کار و روش تحقیق و نگارش شیوه) ج
ر اول فرهنگ آورده شود تا مخاطب به صورت دقیق با روند تألیف از ابتدا تا پایان آشنا تألیف و شیوة استفاده از فرهنگ نیز د

  .گردد

باید برداشت خودمان از مفاهیم و اصطالحات را به صورت دقیق و روشن و با زبانی . تعریف مفاهیم و کلمات کلیدي طرح) د
ل تحقیق نیز بر پایبندي خود بر این اعتقاد خودمان صحه رسا و صریح، بدون هیچ گونه ابهام و پوشیدگی، بیان کنیم و در طو

هاي  شود که این کار، پایه گونه نباشد اثر تحقیقی دچار تناقض در نظریه و عمل می بگذاریم و بر همان شیوه راه برویم، چه اگر این
  .کاهد کند و از ارزش علمی آن می تحقیقی و علمی تألیف را سست می

همچنین او . شناس باشد ن این اثر کدام طیف و طبقه هستند؟ مؤلف اثر علمی و تحقیقی باید مخاطبمخاطبا. کیستی مخاطب) ر
تأثیرگذار است که این بحث در علم ... این انتخاب در زبان نگارش، هدف، شیوة کار و. باید از اول مخاطبان خود را انتخاب کند

  . معانی به صورت خیلی مفصل مورد بررسی واقع شده است

  هاي لغات ها با فرهنگ تالط و عدم تمایز این فرهنگاخ

اند و فرهنگ موضوعی خود را  هاي موضوعی در ادبیات فارسی گرفتار این معضل و مشکل اساسی شده بیشتر مؤلفان فرهنگ
اند و  دادهآوري کرده و به صورت الفبایی ارائه  اند و واژگان و اصطالحات را جمع تقریباً فرهنگ لغت و اصطالحات فرض کرده
کنند؛ بلکه واژگان و  البته در این کار همۀ واژگان و اصطالحات را ذکر نمی. اند اسم کتاب خود را فرهنگ موضوعی گذاشته

کنند که با این کار موضوعات آن متن ادبی را استخراج  کنند و فکر می اصطالحات برجستۀ شاعر یا نویسنده را گزینش می
بر پایۀ پژوهش ] فرهنگ موضوعی[گفتار حاضر «: وضوع و واژه در این جمالت نمایان استانگاشتی م این هم. اند کرده
» بسامدي«هاي  شناختی در خصوص سیاق و سبک سخن استاد سخن سعدي و با هدف معرفی فرهنگ شناختی و واژگان زبان
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)Concordance (موضوعی«هاي  و فرهنگ «)Thematique ( ادبی تهیه شده استبه عنوان ابزارهاي مهم تحقیقات« .
  ) ده: مشیري، همان(

هاي بسامدي  فرهنگ موضوعی نیز که بر اساس فرهنگ«: گوید گونه دربارة فرهنگ موضوعی سخن می در جاي دیگر نیز این
کند و  بندي می را با معیارهاي معناشناختی مقوله) Corpus(شود، موضوعات شاخص و قابل بررسی یک پیکرة زبانی  تدوین می

  )یازده: همان. (»دهد ي هر موضوع شاهدهاي مناسب به دست میبرا

 : نکاتی در اختالف و ارتباط موضوع با واژه و اصطالح«

تواند، البته نه  جایی که واژه یا اصطالح به صورت مصدري یا اسم مصدري باشد یا بتوان آن را به این صورت درآورد می) الف
ژه است، و اگر آن را در معناي مصدري خیانت کردن به کار ببریم، یک موضوع هم لزوماً، یک موضوع باشد؛ مثالً خیانت وا

ها هزاران موضوع  توان از آن می. تواند موضوع باشد؛ مثالً ستاره یا آب که به این شکل موضوع نیستند اما گاهی واژه نمی. هست
  . دیگر نور بودن ستاره در روز و هزاران موضوع ساخت؛ مثالً بررسی عناصر آب، بی

توان به صورت الفبایی تنظیم و مرتب کرد،  هاي موضوع با این کلمات این است که واژه و اصطالح را می یکی از فرق) ب
هاي اصططاحات که به صورت الفبایی هستند؛ ولی موضوعات قابل مرتب شدن به صورت  هاي لغات و فرهنگ مانند فرهنگ

هاي  بندي هاي مختلف و ترتیب اي مختلف الفبایی قابل ارائه است و به صورته الفبایی نیستند؛ چراکه یک موضوع در شکل
 .توان آن را بیان کرد مختلف می

هاست؛ یعنی الفبایی، ولی  ها از روي ظاهر و شکل آن بندي این فرق دیگر موضوع با واژه و اصطالح در این است که ترتیب) ج
هاي مختلف هستند و  گیرد، بدین ترتیب که موضوعات در زمینه شکل می ها بندي موضوعات از روي مفهوم و معناي آن ترتیب

و ... بندي کرد؛ مثالً موضوعات عرفانی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی، طبی، نجومی و ها را از این منظر طبقه توان آن فقط می
  )278 -279: زاده و بیات، همان علیقلی. (»موضوعات دیگر را در زیرمجموعه این موضوعات کلی قرار داد

  
  هاي موضوعی در ادبیات فارسی عدم تبیین کارکردهاي فرهنگ

هاي موضوعی نشان از عدم شناخت  توجهی محققان و مؤلفان ادبیات به فرهنگ بی: از طرف نویسندگان و مؤلفان) الف
ه تقاضایی براي این دهندة این موضوع است ک ها از طرفی نشان کم نوشته شدن این فرهنگ. هاست کارکردهاي این نوع فرهنگ

ها باشند و از طرف دیگر نویسندگان مستقل و اهل تحقیق هم که  گونه فرهنگ کار نبوده است تا نویسندگان دنبال تألیف این
ها هنوز  اند گو اینکه اهمیت این فرهنگ هایی غفلت کرده دهند، از نگارش این چنین کتاب تحقیقات را نه براي بازار تقاضا ارائه می

  .نویسندگان و مؤلفان آثار تحقیقی اثبات نشده استبراي 
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ها باشند، این احساس نیاز و تقاضا  گونه فرهنگ در تحقیقات ادبی، اگر محققان دنبال این: از طرف محققان و مخاطبان) ب
کسادي و  هاي موضوعی در تحقیقات ادبی فارسی موجب شود، ولی متأسفانه عدم توجه به فرهنگ ها می باعث رونق این فرهنگ

توان گفت که  هاي ادبی تقریباً می در تحقیقات و پژوهش. ها شده است گونه کتاب عدم گرایش نویسندگان به نگارش و تدوین این
  .توان این امر را به وضوح دریافت ها می ها و کتاب با مراجعه به فهرست منابع مقاله. شود ها نمی گونه کتاب اي از این هیچ استفاده

 عدم توجه به متون نثر: موضوعی نگاري تر فرهنگ یکتار ي نیمه

ادر کالمعدوم ـ مربوط به  هاي موضوعی اگر توجهی هم می در نگارش فرهنگ    بینیم، که خیلی کم و در حد نیست است ـ النّ
نی را، به عنوان مگر موضوعات عرفا. گویا ادبیات فارسی تنها شعر است و بس و از متون نثر خبري نیست. شعر و آثار منظوم است

المحجوب،  کامل شده فرض کرد؟ مثالً در مورد موضوعاتی که در متون عرفانی نظیر کشف ،توان با احصاء آثار شعري مثال، می
توان  ها از این منابع، چگونه می به کار رفته است، بدون احصاء و استخراج آن... القضاه و هاي عین العباد، تمهیدات و نامه مرصاد

  .باره کامل و دقیق است این حقیقات درگفت که ت

 
  عدم تمایز موضوع ادبی با موضوع غیرادبی

متون علمی و . برد ادبیات موضوع را به همان شکلی که هست به کار نمی. موضوع ادبی با موضوع غیرادبی متفاوت است   
هاي مختلف بیان  ات یک موضوع را به شیوهدهند، ولی ادبی موضوعات را آنچنان که هست انتقال می... اي و تاریخی و روزنامه

دهد؛ چرا که در ادبیات بیشتر از آنکه چه گفتن مهم  هایی زیبا ارائه می برد و آن را در جامه در ظاهر اولیۀ آن دست می. کند می
متن عادي هاي موضوعی موجود به این امر توجه نشده است و با متن ادبی مانند یک  در فرهنگ. باشد چگونه گفتن مهم است

آورد، آن را به  موضوعی است عادي و عمومی، ولی وقتی این موضوع را حافظ در شعر خود می» گریستن«. برخورد شده است
ها را با یک عنوان در یک جا گرد آورد جنبۀ  آورد که در زبان عادي نیست و فرهنگ نگار اگر همۀ آن هاي مختلف درمی شکل

  :به این ابیات حافظ توجه کنید. نها به صورت یک زبان غیرادبی دیده استادبی آن را لحاظ نکرده و آن را ت

  .ام از دیده به دامان که مگر     در کنارم بنشانند سهی باالیی جویها بسته

  )روان بودن اشک از دیده مانند جوي(

  .پاك کن چهرة حافظ به سر زلف ز اشک     ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم

  )عشوق بر متوقف ساختن اشک بنیادکن با سر زلفشطلب حافظ از م(

  .حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل     دیده دریا کنم از اشک و درو غوطه خورم

  )دریا کردن دیده از اشک براي یافتن گوهر مقصود از آن(
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ید تو خوش آب روانی دارد چشمۀ چشم مرا اي گل خندان دریاب     که به ام.  

  )ۀ چشم عاشق به امید رسیدن به گل خندان معشوقآب روان داشتن چشم(

ید بر این اشک چو باران که دگر     برق دولت که برفت از نظرم باز آید دارم ام.  

  )امید به سودرسانی اشک(

  .بندد     گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست اشکم احرام طواف حرمت می

  )احرام طواف بستن چشم، بدون طهارت(

  .کشم به مخزن چشم خانۀ دل می گهر در نثار مقدم تو     ز گنج بیا که لعل و

  )خانۀ دل به مخزن چشم لعل و گهر کشیدن از گنج(

  .از دیده، خونِ دل همه بر روي ما رود     بر روي ما ز دیده چه گویم چها رود

  )امان از دیده بر روي خون دل رفتن بی(

گونه  تر؟ آیا این بندي دقیق آورد، بدون هیچ تفکیک و موضوع» گریستن«کلی توان همۀ این ابیات را در زیر عنوان  آیا می
فرقی ندارد » .کند بچه گریه می«اي مثل  ایم؟ آیا این اشعار با متن ساده ایم؟ آیا ادبیت شعر را ندیده نگرفته لطف شعر را از آن نگرفته

نگاري  دارد که در فرهنگ به این سؤال ما را بر آن می گیرند؟ مطمئناً جواب بندي در زیر یک مدخل قرار می که در تقسیم
  .ها متمایز کنیم موضوعی به ادبیت متن توجه کنیم و آن را با دیگر زمینه

  

  گیري کلی نتیجه

ها داراي  کدام به تنهایی کامل نبوده و تقریباً همۀ آن هاي موضوعی که مورد بررسی قرار گرفت هیچ از بین تمام فرهنگ. 1
ها شدت و ضعف داشت و همه در  اگر چه این نقص. د چه از نظر ساختاري و چه از نظر محتوا و برداشت و شیوة کارنقص بودن

هایی که در موضوعات مربوط  ها مورد بررسی قرار گرفتند، بیشتر فرهنگ ها، که در تمام زمینه از بین این فرهنگ. یک سطح نبودند
نگاري موضوعی تا به حال انجام شده است، به  حتی بهترین کاري که در فرهنگ. بودندتر کار کرده  به قرآن بودند بهتر و علمی

نظر نگارنده، فرهنگ موضوعی تفاسیر قرآن کریم است که خیلی علمی و دقیق مباحث را از بین بیست تفسیر معروف استخراج، 
  . یی آورده استبندي و باالخره به صورت موضوعات در زیر مداخل به صورت الفبا گردآوري، طبقه
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ترین اشتباهات  هاي موضوعی نگاشته شده در ادبیات فارسی، از آنِ فاضلی است و بیشترین خطاها و فاحش بیشترین فرهنگ. 2
این اشتباهات عالوه بر اینکه در حوزة ساختار فرهنگ و شیوة کار وجود دارد، در گزینش . در این حوزه نیز از آنِ فاضلی است

 .ها انتخاب شده نیز هست یز شواهدي که براي این مدخلها و ن عنوان مدخل

هاي سعدي از مشیري دربارة فرهنگ موضوعی و  ها به جز فرهنگ موضوعی غزل کدام از فرهنگ نکتۀ دیگر اینکه هیچ. 3
انی در اند؛ اگرچه این کتاب هم تنها به صورت کلی به نکاتی اشاره کرده و اشتباهات فراو چیستی آن در مقدمه حرفی نزده

اي  در نبود هیچ نظریه و فرضیهالبته . برداشت و استنباط خود از این موضوع دارد که فرآیند و حاصل کار، خود نشان از این دارد
   .باره، همین مطالب اندك نیز از ارزش باالیی برخوردار است این در

نثر، به صورت علمی و دقیق مورد بررسی و  شود که موضوعات آثار طراز اول ادبیات فارسی، چه نظم و چه پیشنهاد می. 4
ل آن ع و گستردگی آن تحقیق قرار گیرد و سیر تاریخی موضوعات و تغییر و تحوها، با توجه به تغییرات  ها در گذر تاریخ و تنو

عتبر و علمی در ها به عنوان مواد اولیۀ م هاي موضوعی ارائه گردد تا از آن اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد و به صورت فرهنگ
اي به عنوان یک منبع و سند  رشته هاي مختلف و در تحقیقات میان تحقیقات ادبی و نیز در معرفی فرهنگ و ادبیات فارسی به زبان

 .معتبر استفاده گردد
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  سلمان هاي مسعود سعدمحتوا در قصیده آن با موسیقی بیرونی و پیوند
  

  1آباديمحسن عین
   2یعقوب فوالدي 

  چکیده
به ویژه ، موسیقی شعر. ترین آن عناصر، موسیقی بیرونی یا وزن است خوردار است که یکی از مهماي بر شعر از عناصرِ سازنده 

سازد اي خاص برجسته و نمایان میها را به گونهکند، واژهموسیقی بیرونی، عالوه بر اینکه لذّت موسیقیایی را در خواننده ایجاد می
ها خواننده را یاریگر است تا شعر را سریعتر و آسانتر درك و حفظ کند و پیام شعر و شاعر  ها و جنبشردن میزان ضربهو با منظم ک

شود که محتوا و مضمونِ مورد نظرِ رسد و نمایان میاما این امر در صورتی به اوجِ خویش می. مخاطب تأثیر گذارد در روح و جانِ
گمان مسعود سعد از شاعرانِ سرآمد در بی. هماهنگ باشد تا میزانِ تأثیرگذاريِ شعر افزونی یابد  شده،شاعر نیز با موسیقیِ برگزیده 

این پژوهش به تحلیلِ پیوند موسیقی و . نظیر استهايِ وي، در نوعِ خویش بیویژه حبسیهها، بهقصیده. يِ شعرِ کالسیک استزمینه
-هايِ وي که در سادگی و روانی، یادآورِ قصیدهقصیده. بر موسیقیِ بیرونی پرداخته است هايِ مسعود سعد، با تکیهمحتوا در قصیده

خیِ سیستانی است، در لفظ و فصاحت، در مرتبه نعِ فرّ مخاطب  يِ نظامیِ عروضی، موي بر بدنِ اي است که به گفتههايِ سهل و ممتَ
تناسب و   شده است، هايِ ويقصیده ه موجبِ این ویژگیِولی از عواملی ک. شودخیزد و اشک از چشمانش سرازیر میبرمی

ر از درد و رنجِ خویش را در سایهمایههماهنگی معنا و پیامِ شعر با آهنگ و موسیقیِ سخن است؛ بنابراین مسعود سعد،درون يِ هايِ پ
  . وزنهايِ مالیم و نرم و جویباري آرامش بخشیده است

  
  

  .، وزن، محتواصیدهشعر،مسعود سعد، ق: هاکلید واژه
  

                                                        
1-فارسیِ دانشگاه ات زبان و ادبی رایانامه.سیستان و بلوچستان دانشجويِ ارشد ، :k.noor19@yahoo.com  

2-فارسیِ دانشگاه ات زبان و ادبی رایانامه. سیستان و بلوچستان دانشجويِ ارشد ، :Fouladi_yaghoub@yahoo  
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 مقدمه  - 1

وي در سالِ . يِ دومِ قرن پنجم و آغاز قرنِ ششمِ هجري استيِ نیمهسرایانِ برجسته مسعود بنِ سعد بنِ سلمان، از قصیده -1-1
ر میزاده شد، اما خانواده» الهور«در شهرِ ) ه، ق(438 بردنديِ او در همدان به س .سعد، چندي ما مسعود نند پدرِ خود در دستگاه

نخست، ده سال از زندگیِ مسعود، در . افتاداي داشت، ولی بعدها بنا به دالیلی به زندان يِ دوم، تقرب و احترامِ ویژهغزنویانِ دوره
ت آورد، اما دوباگذشت، و اگر چه یک چند پس از آن، آزاديِ خود را به دست » ناي«و » دهک«، »سو«هاي ِ قلعهزندان ره به علّ

رَنج«برخی عواملِ سیاسی و اجتماعی مورد غضبِ دستگاه حکومت قرار گرفت و باز مدت هشت تا ده سالِ دیگر در زندان  م «
در این زمان، شاعر دیگر پیر و فرسوده شده بود، بیست سال . هجري از زندان آزاد گشت 500محبوس شد و سرانجام به سال 

با این همه، زندان براي او مایه تفکر و اندیشه گشت؛ وي روزها و شبهايِ . او را از تاب و توان انداخته بودتحملِ درد و رنجِ زندان، 
کرد، وقتی که از اخترِ بخت وقتی که آتشِ اندوه، داغِ دلش را تازه می. فرسایی را در زندان، به خواندن و نوشتن گذراندطاقت

شعرهایی که در . نگاشتهاي داغ را بر کاغذ می داشت و گل واژهدید، قلمی بر میخویش، سعادتی جز درد و رنجِ زندان نمی
رحم؛ بدین هایی سرد و یخ زده با زندانبانانی خشن و بی زندان. ِ زندگیِ او در زندان بود سرود، در واقع، شرحِ چگونگیزندان می

دان، چگونگیِ زندگی در زندان و احساسی که به شاعر از ماندن توصیف زن: اي وارد شعرِ فارسی شدترتیب نخستین بار مفهومِ تازه
-ترین شعرهايِ وي، بلکه از نابهايِ مسعود سعد، نه تنها از عالیحبسیه. دهد و این نوع شعر را حبسیه نامیدنددر زندان دست می

اربابِ خرد و «: گویدیست که میدر تأیید این سخن، کالمِ نظامیِ عروضی کاف .يِ ادب فارسی استترین شعرهايِ مجموعه
وقت باشد که من از اشعار او . اصحابِ انصاف دانند که حبسیات مسعود، در لفظ به چه حد است و در فصاحت به چه پایه بود

سیروسِ شمیسا . )38: 1386نظامیِ عروضی، (» خوانم، موي بر اندامِ من برپاي خیزد و جاي آن بود که آب از چشم من برودهمی
معموالً قطعاتی را که شاعران براي دلِ خود «: نویسدکند و میهايِ مسعود سعد یاد مییز در ذیلِ سخن از تأثیرِ کالم، از قصیدهن

» .مانند ابیاتی که فردوسی در پیريِ خود گفته است یا حبسیات مسعود سعد  اند، از نفوذ کالمى بیشتري برخوردار است،سروده
   ). 32:1386شمیسا، (

ي قواعدي که ها و بحرهاي کالم منظوم و پیدا کردن اوزان آن کالم بر پایهعروض، علمی است که به بررسی وزن -1-2 
چوب خیمه و عروضیانش معروض علیه » لغویانش  عروض را که میزان کالم منظوم است،«. پردازدعروض بر آن بنا شده است، می

شاه . (»ر آن عرضه کنند تا موزون از نا موزون پدید آید و مستقیم از نا مستقیم ممتاز گردداند، از آن روي که شعر را بشعر دانسته
). 38:1373 شمس قیس،(» همچنانک نحو میزانِ کالمِ منثور است. کالمِ منظوم است  بدانک عروض میزانِ« و ) 1:1368 حسینی،

بدین معنا که   نماید،و حرکت، حکومت فیلسوفانه میعروض، علمی است که بر کلمات از نظرِ سکون « :گویدحمیدي نیز می
ل هر شعر را ) 31:1369حمیدي، . (»موسیقی کالم است  آهنگ کلمات و تنفیذ  خاص او تعدیلِ کارِ ل بیت او آخرین رکن مصراع او

نهایت ازطریق این رکن از آن روي که وزن بیت در   اند،و علماي عروض این رکن را قوام بیت دانسته«: اندنیز عروض گفته
از روي علم ) ه، ق 170(یدي هاند که فن عروض را نخستین بار خلیل بن احمد فرانوشته). 78:1369کاشفی (».گرددمشخص می

ولی با این حال بعضی از اهل علم ) 2:1368 تجلیل،(بحر تدوین نموده است  15دایره، شامل  5موسیقی وضع کرده و آنرا در 
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در بعضی از کتب ادبی «: نویسدابراهیم میکمال. قی هرچند دور و ابهام آمیز از این فن را قبل از او نشان دهنداند، سوابکوشیده
گویند از خلیل بن احمد   بردند،ي آن به اوزانِ اشعار راه میشناختند که به وسیلهآمده است اعراب قبل از خلیل احمد طریقی می

اي تعلیم به پیري برخوردم که به پسر بچه در موسم حج در شهر مدینه، . دارد یا نه؟ گفت بلی ) ايسابقه(پرسیدند آیا عروض اصلی 
م الال«گفت بگو کرد و به او میمی الال نَع م ال نَع م ه یاد می  » نَعدهی؟ گفت این علمی است که پرسیدم چیست اینکه به این پسر بچ

-کمال(».من نیز پس از مراجعت از حج به آن اتقان و استحکام بخشیدم. ن تنعیم استایم و نام آاز گذشتگان خود به ارث برده

دادند که بناي آن بر اساس معتدلی یاد میاعراب به فرزندان خود شعر گفتن را به وضع نا«: باقالنی نیز گوید). 1966:ابراهیم، مقدمه
فا نبک منْ ذکري حبیب و م«بعضی از اوزان شعر مانند وزن  این سخن باقالنی مبهم است و ) 96:1347باقالنی (» .بوده است» نزلیق

قه  رسد،بوي نوعی انکار از آن به مشام می همان بحر طویلِ   باشد،ي مشهور امروالقیس میزیرا وزنِ شعر باال که مصراع اول از معلَّ
راه سومی نیزدر . شده استي تنعیم آموخته میاي است که به وسیلهعرب و درست همان طریقه  عربی و یکی از اوزان رایجِ

از لحاظ تساوي دو مصراعِ   بیت،  ) مقاطع(شناخت وزن بیت در میان اَعراب وجود داشته است که از قبیل حساب کردن هجاهاي 
معتقدند که هیچ  قی، ي موسیعرصه  بسیاري از بزرگان و دانشمندان) 30: تاباقرالحسنی، بی. (بند انگشتان بوده است بیت با حسابِ

شاعري و صحیح خواندن و صحیح درك کردن  قیس رازي ومعیار االشعارِ خواجه نصیر طوسی، کس با خواندن المعجم شمس
او در کتاب . خواجه نصیر طوسی است  ي نخستین کسانی که به این نکته توجه داشته است،از جمله. شعر را نیاموخته است

از دیر زمان ) 123:1329 طوسی، (» .دراك وزن به ذوق تواند بود و صاحبِ ذوق از عروض مستغنی باشدا«: نویسدمعیاراالشعار می
اي که وزن و قافیه را به عنوان دو عنصر اصلی ساختمان شعر  گونه  در شعر فارسی توجه به وزن و موسیقی شعر مطرح بوده است، به

ي  ي تزیینی ندارد، بلکه یک پدیده به توضیح نیست که وزن در شعر جنبه نیازمند«: نویسدشفیعی کدکنی می. اند به حساب آورده
علتش این است که عاطفه یک نیروي وجدانی . توان از آن چشم پوشید طبیعی است براي تصویر عواطف که به هیچ روي نمی

ر هر حالتی تپش قلب و نبض د. شود است و آثاري نیز در جسم آدمی دارد که در وي به هنگام خشم و شادي و اندوه آشکار می
فَس کشیدن به طرزي و این کارها خود، نمودارِ انفعالی است در روح گونه به ین کوب ) 48:1373کدکنی،شفیعی(» .اي است و نَ زر

د انگیزي که دارد، حتّی در نزبه سببِ خیال  وزن که عبارت است از وجود نوعی نظم در اصوات کالم،«: نیز در این باره گفته است
 ت ماهی ن به کالم می. شعر است منطقیان هم جزء آورد که تناسبی در آن به وجود می  بخشد،به عالوه چون شکل و قالبی معی

ي نیز کمک کند جهت فهم و ضبط معنی  التذاذ است مخصوصاََ که شاید وجود  موجبِ ین کوب،(» .این قالب تا حد 93:1363 زر(  
ه به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن، امتیاز می«: که انددر تعریف موسیقی گفته  بخشد مجموعه عواملی که شعر را از زبان روزمرّ

توان گروه موسیقیایی نامید، می  شوند،ها در زبان میها و تشخیص واژهو در حقیقت از رهگذر نظام موسیقیایی سببِ رستاخیزِ کلمه
-شفیعی(»... ردیف و جناس قابل تحلیل و تعلیلی دارد از قبیل انواع وزن، قافیه،  و این گروه موسیقیایی خود عوامل شناخته شده و

ي زیبا شناختی و بدیعی که به سببِ آن معنا در بافت ها و هرگونه آرایهها، صامتهماهنگی میان واژه«: و نیز ) 7:1373کدکنی،
  ) 165:1384فیاض منش، (».یابدگیرد و نظام میشعر شکل می

اولین و . احساسات خواننده دارد  هاي موسیقی شعر است که بیشترین سهم را در برانگیختنِترین جنبه یرونی از مهمموسیقی ب 
منظور از موسیقی بیرونی شعر، جانبِِ عروضی «. موسیقی بیرونی است  شود،آشکارترین موسیقی که از خواندنِ شعر، دریافت می

ترین  مهم) 391:1373کدکنی،شفیعی(» .اند، قابل تطبیق استیک وزن سروده شده ي شعرهایی که در وزن شعر است که بر همه
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ي وزن است و عناصري از هاي کوتاه و بلند در کنار یکدیگر ایجاد کنندهبخش از موسیقی بیرونی وزن نام دارد که همنشینی هجا
کملِ وزن است که بخش دیگري از موس در تعریف . دهدبیرونیِ شعر را تشکیل می  یقیِقبیل تکیه و زنگ و طنین و آهنگ نیز م

فْس از ادراك آن هئیت، «: اندوزن گفته نات و تناسب آن در عدد و مقدار که نَ کَ وزن هیئتی است تابعِ نظامِ ترتیبِ حرکات و س
تی مخصوص یابد که آنرا در این موضع، ذوق خوانند اسب کیفیتی تن. وزن نوعی تناسب است«: همچنین) 1:1329طوسی،(» لذّ

خوانند و اگر در زمان واقع  تناسب اگر در مکان واقع شود، آن را قرینه می. است حاصل از ادراك وحدتی در میان اجزاي متعدد
هاي عبارتی را چنان ترکیب کنیم که هجاهاي کوتاه و بلند آنها بر  چون کلمه) 10:1345خانلري، (».شودشود، وزن خوانده می

بِ نظم و ترتی سنی در پی هم قرار بگیرند، شنوندهح هاي  وزن. کند ي زبان فارسی از شنیدن آنها، وزنی ادراك می بِ خاص و معی
کنند، بطوریکه براي هر موضوع و آهنگها و تأثیرات متفاوت، القا می  اشعار نیز با توجه به ترکیب و تعداد هجاهاي کوتاه و بلند،

سنِ انتخابِ ش مبتنی بر جمالت و کالم ... ايرسد که موسیقی شعر در هر دورهبه نظر می«: طلبداعر را میقالب شعري، دقّت و ح
رد   تعریف کرد،  توان به راحتی حرف زد،مضارع و مجتث این خاصیت را دارند و با آنها می از اوزان قدیم، ... همان عصر است د

عواطف و مفاهیم متنوع و گوناگونی را به گوش و ذهن خواننده القا   احساسات،  اوزان شعر فارسی،) 11:1381 شمیسا،(» .دل کرد
ند،   اوزانِ نرم و سنگین،«کند از جمله می و اوزانِ دلنشین ... اوزانِ تند و کوتاه  اوزانِ برهانی و جدلی،  وزنِ حماسی، اوزانِ ضربی و تُ

  .)72:1386وحیدیان کامیار، (» . و شیرین
  

  عروضی در قصاید مسعود سعد هايِ بررسیِ بحرها و وزن - 2
بحر رایج و روان آن اقبال نشان داده است و از به کار بردن  9بحرِ موجود در شعر فارسی، تنها به  19مسعود سعد، از میان  

. مشاکل و منسرح چشم پوشیده است  ، قریب،)جدید(وافر، کامل، سریع، بسیط، مقتضب، مدید، طویل، غریب : بحرهایی مانند
ها و براي آنکه دقیقتر از بحور و اوزانِ غزلهايِ شاعر آگاهی یابیم، در زیر ابتدا جدولِ بحرهايِ عروضی به کار رفته در قصیده

  .هاي شاعر، نشان داده شده استسپس جدولِ فهرست اوزانِ قصیده
  جدول بحرهاي عروضیِ قصاید مسعود سعد - 2-1

 نام بحر ردیف
بسامد 
 هاقصیده

 رتبه

تشکیل  درصد
ي از همه دهنده

 هاقصیده

 24.36٪ 1 76 خفیف 1

 24.04٪ 2 75 مجتث 2

 18.91٪ 3 59 مضارع 3

 15.06٪ 4 47 هزج 4

 7.69٪ 5 24 رمل 5

 5.13٪ 6 16 متقارب 6

 2.56٪ 7 8 منسرح 7
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 1.92٪ 8 6 سریع 8

 0.32٪ 9 1 رجز 9

 100٪ ـــــ 312 جمع ـــــ

  عروضیِ قصاید مسعود سعد  جدولِ فهرست اوزانِ - 2-2

 رتبه بسامد قصاید وزن ردیف
درصد تشکیل 

 ي قصایددهنده

لن فَعلُن  1 ن مفاع الن، فع(فاعالتُ ن، فع  24.36٪ 1 76 )النفع لُ

ن  2 التُن مفاعلُن فعلُ لُن فعالن، فع(مفاع ن، فع  23.72٪ 2 74 )النفع لُ

ن فعالتُن مفاعلُن فع 3  0.32٪ 15 1 مفاعلُ

ن  4 الت مفاعیلُ فاعلُ الن(مفعولُ فاع 14.10٪ 3 44 )فاع 

التُن 5 1.60٪ 11 5 مفعولُ مفاعیلُ فاع 

الت مفاعیلُن 6 1.92٪ 10 6 مفعولُ فاع 

ن 7 الت فعولُ 0.96٪ 13 3 مفعولُ فاع 

لُن 8 0.32٪ 15 1 مفعولُ مفاعیلُ فاع 

 1.28٪ 13 4 مفاعیلُن مفاعیلُن مفاعیلُن مفاعیلُن 9

ن 10  5.13٪ 4 16 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولُ

 0.64 14 2 مفعولُ مفاعیلُن// مفعولُ مفاعیلُن 11

ن مفاعیلُن 12  3.21٪ 7 10 مفعولُ مفاعلُ

ن 13 ن فعولُ  2.56٪ 8 8 مفعولُ مفاعلُ

ن فعولُن 14  2.24٪ 9 7 مفاعیلُن مفاعیلُ

ن فاعالتُن فاعالتُن فاعلُ 15 التُ النْ(ن فاع 4.49٪ 5 14 )فاع 

لُن  16 التُن فعالتُن فع التُن فع الن، فع(فع 1.60٪ 11 5 )النفع لُن، فع 

ن فاعلُن  17 التُن فاعالتُ النْ(فاع 1.28٪ 12 4 )فاع 

التُن فعالتُن فع 18 ن فع التُ 0.32٪ 15 1 فع 

ن 19 ن فعولُ  1.60٪ 11 5 فعولُن فعولُن فعولُ

لفعولُن فعو 20 ن فَع  3.53٪ 6 11 لُن فعولُ

ن فع 21  1.60٪ 11 5 لنمفتعلُن فاعالت مفتعلُ

لُن فاعلُن// مفتعلُن فاعلُن 22 0.64٪ 14 2 مفتع 

ن فاعلُن 23  0.32٪ 15 1 مفتعلُ
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لُن 24 لُن فاعلُن مفتَع 1.92٪ 10 6 مفتَع 

لُن مستفعلُن مستفعلُن مستفعلُن 25 0.32 15 1 مستفع 

  
لُن فعلُن «: آید، سه وزنِ اولِ پرکاربرد شاعر، یعنی ها بر مینگونه که از جدول فهرست اوزان قصیدهآ  التُن مفاع فاع)الن، فَع فَع-

ع ، فَ علُن «، »)النْلُنْ لُن فَ فاع التُن م لُن فَعفاع م)الن، فَع فَعع ، فَ الت مفاعیلُ فاعلُن «و » )النْلُنْ فعولُ فاعالنْ(م که وزنهایی نرم و » )فاع
بدونِ تردید روحِ . هايِ وي را در بر گرفته استيِ قصیدهاز همه 62.18٪هاي شاعر را یعنی، سنگین است، بیش از نیمی از قصیده

ي مانند مرثیه، ا در معانی«هاي نرم و سنگین  ي وحیدیانِ کامیار وزنبه گفته. باشديِ این امر میيِ شاعر دلیلِ عمدهلطیف و آزرده
در کنار   ي دیگر توجه شاعر به وزنهايِ مسدس،نکته). 72:1386وحیدیان کامیار، . (»هجران، درد و حسرت و گله به کار رفته است

وزنِ مثمن بکار گرفته است و در  14وزنِ مسدس را در کنارِ  10هایش، باشد، بطوریکه شاعر براي سرودنِ قصیدهوزنهايِ مثمن می
ع نیز مشاهده می 1بین  این هايِ از قصیده 16٪  و وزنهايِ بلند، 40٪  ، وزنهايِ متوسط،44٪ همچنین وزنهايِ کوتاه،  .شودوزن مرب

  .دهندشاعر را تشکیل می
  بحر خفیف- 2-3
لُن «شاعر در بحر خفیف، تنها در وزنِ   لن فَعالن، فع(فاعالتُن مفاع ن، فع است که این وزن با بسامد آزمایی کرده طبع» )النفع لُ

هجاهايِ کوتاه  هر چند نسبت . باشدهاي شاعر میپرکاربردترین وزنِ قصیده  ها،يِ قصیدهاز همه 24.36٪ قصیده، و در بر گرفتنِ  76
است که شاعرِ باشد، ولی همانند نامِ خود، آهنگی آرام و متین دارد و به همین دلیل می 5در برابر  6به بلند این وزنِ مسدس، 

  يِ این وزن،یابد و بیشترِ قصایدش را در سایهگیر، این وزن را بیش از هروزنی، سازگار، دل و جانِ خویش میآزرده، آرام و گوشه
ع«آخر این وزن به   که از طریقِ اختیارِ شاعريِ تسکین، رکنِهنگامی. دهدآرامش می عفَ قار بدل شود، عالوه بر شدت و» النلُن یا فَ

  .گرددو سنگینیِ وزن، به تاثیر گذاريِ هر چه بیشتر بر مخاطب نیز افزوده می
لُن  □  لن فَعالن، فَع(فاعالتُن مفاع ع لُن، فع   ) اصلم، اصلمِ مسبغ مقصور،(خفیف مسدسِ مخبونِ محذوف ) (النفَ

  دلـم از نـیـستی چـو تـرسـانیسـت تـنـم از عـافـیت هـراسـانیســت
  ایـسـت بـر تـن از آبِ دیـده طـوفـانیسـتاز تف سـینه صـاعقهدر دل 

  ...گَـه دلـم بـاد تـافـته، گویـیـسـت گَه تنـم، خَـم رفته چـوگـانـیسـت
  نیـسـت چـاره چـو روزگار مـــرا طـالعی آفـریده حـرمـانـیســــت

  یستنـه از ایـن اخـتـرانـم اقـبـالســت نـه از ایـن روشـنانم احسـانـ
  ...تیز مهري و شوخ برجیسی اســــت شـوم تـیري و نـحس کـیوانـیست

  )80:1384مسعود سعد، ( 
  دوش گـفتـی زتیـرگی، شـبِ مــن زلف حور اسـت و رايِ اهـریـمن

  ...زشت چون ظلم و بیکرانه چو حرص تیره چون محنت و سیه چو حـزَن
  ...ـیــاه شــد روزنمهـر چون آتـشـی فـرو شــد و زو پــر زدود سـ

نصـوربـِن سـَعید، که کـرد زنـده آثـار احـمـد ـنخواجه م ـسـبـنِ ح ِ...  
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  )373:همان( 
داز می چنانکه ذکر شد،   هايِ مسعود قصیده. باشداین وزنِ آرام و سنگین بیشتر مناسبِ مضامین اندوهناك و پر از سوز و گُ

له وار، با اشاعر وضع و حالِ خویش را به شیوه  يِ مشهورِ نخست،نمونه، در قصیدهبرايِ . سعد نیز از این سخن حکایت دارد ي گ
در » س«آراییِ حرف واج. داندکار نمیهیچ کس را جز بخت خویش گناه  کند و با تمامِ تأثُّر،نظیري توصیف میتشبیهات بی

 با حرف عِ آن در سراسرِ قصیده همراه ب ، با توجه به محتوايِ قصیده، به طورِ غیرِ مستقیم، فضایی ساکت و »ز«ردیف قصیده و به تَ
سروده شده است، با » منصورِ بنِ سعید«ي دوم نیز که در مدحِ قصیده. کند که به زیباییِ قصیده افزوده استترسناك را ترسیم می

 شبی است به سیاهیِ مويِ زیبارویان . یگر افراد استشبِ پیشینِ زندانِ شاعر، آغاز شده است که متفاوت از شبِهاي پیشینِ د توصیف
دار و بیکرانه که بعد از غروبِ خورشید پدیدار گشته ي پلید اهریمن، شبی که مانند ظلم زشت، و مانند حرص و آز، دامنهو اندیشه

هاي خویش، نی از خویش و گفتهمحتوا و مضمونِ قصاید سروده شده بر این وزن، شکوه از روزگار و ناله از زندان، پشیما. است
، 101، 93، 92، 80، 77-78، 77، 76، 74، 70، 69، 68، 62، 58، 44:يهايِ صفحهدر دیوان مسعود سعد، قصیده. باشدمی... مدح و

103 ،110 ،111 ،112-111 ،114 ،119 ،120 ،131 ،132 ،141 ،147 ،153 ،158 ،168 ،171 ،177 ،189 ،192 ،199 ،201 ،217 ،
222 ،233 ،235 ،241 ،244 ،248 ،251 ،253 ،259 ،267 ،273 ،274-273 ،278 ،279 ،280 ،282 ،284 ،286 ،300 ،312 ،315 ،
بر این وزن  246و  421، 415، 406، 402، 395، 391، 382، 379، 375، 373، 369، 351، 350، 349، 337، 332، 326، 319، 316

  . سروده شده است

  بحر مجتث  - 2-4
وزن از اوزانِ  2مسعود سعد، بر . باشدهايِ شاعر میقصیده، بعد از بحرِ خفیف، پرکاربردترین بحرِ قصیده 75ر، با بسامد این بح 

 طلُن «این بحر، طبع آزمایی کرده است که وزنِ متوس لُن فع التُن مفاع لُن فعالن، فع(مفاع از  23.72٪با در برگرفتنِ » )النفع لُن، فع
مین وزنِ پرکاربرد قصیدههي قصیدهمه اینک . شاعر بر وزنِ دیگرِ این بحر، تنها یک قصیده سروده است. باشدهاي شاعر میها، دو

  :پردازیمبه بررسیِ وزنهايِ این بحر می
ن  □ التُن مفاعلُن فعلُ لُن فعالن، فع(مفاع النفع لُن، فع) ( نِ مخبونِ محذوفمجتث مثم) ِغمقصور، اصلم، اصلممسب ((  

-شعر فارسی در قالبِ قصیده و غزل می  از پرکاربردترین وزنهايِ  رود،این وزن که از گروه وزنهايِ نرم و سنگین به شمار می 

  .قصیده براین وزن سروده شده است 74هاي مسعود سعد نیز،چنانکه در میانِ قصیده. باشد
  ش پیرایه، وان گُشاد نقـابيِ بستان شدند باد و سحــاب؟ که این ببـستمگر مشاطه

  بـه در گـوهـرِ آراسـتــه پـدیـد آمـــد چو نوعروسی در کلّه از میان حجــاب
ر از اعجـــاب ـقِ رعـنـــا کشیده دامن و افراشته سبـر آمـد ابـر بـه کردارِ عاش...  
  ...رابخدایگانِ جهان، سیف داد و دولت دیــن بـه شادمانـی و رامش میانِ باغ و سـ

  )59:همان( 
ت مـن مـرا کـنـار گـرفــت بـدان کـنار دلـم سـاعتی قـرار گرفـت   گَـه وداع بـُ

  ...وصـالِ آن بـت صورت هـمی نبسـت مرا بـدان زمان که مرا تنگ در کنار گرفــت
  در این دل از غمِ او آتشی فروخت فــراق کـه مـغزِ من زتف آن همه شرار گرفـت
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  ...لـولويِ شاهوار گرفــت يِ بــــاران کـنارِ مـن همـهش باریـده قطرههزِ بسـکه دید
  )78:همان( 
يِ ادب فارسی، این وزن را مناسبِ بیانِ حاالت عاشق و معشوق در غزل، و مادح و ممدوح در قصیده بیشترِ شاعران مجموعه 
يِ ادب پارسی را عشق يِ مجموعهاشد که سهمِ بسیاري از عصارهاند و شاید دلیل استعمالِ فراوانِ این وزن نیز همین امر بیافته

هايِ مطنطنِ توصیفیِ زیبایی در مضامینِ احساسی همچون حالتهايِ مسعود سعد بیش از هر مضمونِ دیگري، قصیده. دهدتشکیل می
ر این وزن سروده می هایی در وصف طبیعت که در نهایت به مدح ختمگوناگونِ عشق و احساسات درونی و نیز قصیده شوند، ب

يِ جزیل نخست که صالبت آن مثال زدنی است و روحِ در قصیده. هایی که چند بیت آن برايِ نمونه ذکر شداست، از جمله قصیده
يِ در قصیده. الدوله محمود مورد ستایش قرار گرفته استنظیرِ طبیعت، سیفزند، پس از وصف بیادبیِ شاعر در آن موج می

يِ وداعِ محبوب و قصد سفرِ وي دیوانِ شاعر برگزیده شده است، شاعر به توصیف لحظه 78يِ يِ دوم نیز که از صفحهْگونهغزل
هايِ يِ محتوايِ قصیدهها، مضامینی در گله و شکایت از بخت، فلک و سرنوشت که شالودهگذشته از این مضمون. پرداخته است

، 50، 48، 38، 37، 35: يِهايِ صفحهدر دیوانِ مسعود سعد، قصیده. رد، در این وزن گنجانیده شده استگیمسعود سعد را در بر می
52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،59 ،71 ،78 ،89 ،97 ،98 ،99 ،101 ،114 ،116 ،121 ،122 ،127 ،130 ،131 ،149 ،157 ،160 ،174 ،178 ،

185 ،194 ،205 ،210 ،215 ،219 ،220 ،226 ،229 ،242 ،243 ،251 ،253 ،260 ،263 ،264 ،265 ،266 ،270 ،271 ،275 ،281 ،
 414و  410، 397، 369، 366، 354، 349، 346، 344، 342، 329، 324، 322، 321، 310، 307، 305، 303، 302، 294، 293، 292

  .بر این وزن سروده شده است
ع  □ التُن مفاعلُن فَ لُن فعنِ مخب) (فاع(مفاع منحور(ونِ مجدوع مجتثِّ مثم((  

تان و صفـدرـهـمی گذشـت بـه میدانِ شاه کشـور ع ظیم شخصی قلعه س  
سـانِ گردون رفتار و رنگ و فعلـش چـو مـاه بـر روي آیـینه   ...يِ منـــوربِ

ان به جايِ تنـدر   ...چو چرخ و عقدش تابان بِسانِ انـجم چـو ابر و برقش غرّ
بـابــل به یشـک خال برآرد زِ حصنِ خیبــر به پـاي گَـرد بـرآرد زِ کـوه  

  ...يِ سـمـــاري چـهـار پـایـش مـانندز چـار لنگــربـه گـاه رفتن مـانـنده
  )211:همان( 
کاربرد شعر فارسی به شمار این وزن نرمی و روانیِ مجتثِّ مثمنِ مخبونِ محذوف را ندارد و به همین دلیل از گروه وزنهايِ کم 
الدوله سیف«دارد که در نهایت به مدحِ » فیل«بیتی در وصف  98يِ بلند مسعود سعد نیز بر این وزن، تنها یک قصیده. رودمی

تُرگ . انجامدمی» محمود حیوانی ستبر و خشمگین است، وزنِ قصیده نیز وزنی سنگین و س باتوجه به محتواي قصیده که در توصیف
عالوه بر این، در بسیاري از مصراعها از جمله در مصراعِ دومِ بیت . آشکاري به قصیده داده است باشد که هماهنگیِ آنها، زیباییِمی

التُن(که رکنِ دوم   نخست، عولُن«از طریقِ اختیارِ شاعريِ تسکین به ) فَع فْ مصراع، »» م تبدیل شده است، آمدنِ هجاهايِ بلند در وسط
  . کندشدن را ترسیم و تداعی میور در ذهنِ مخاطب، حالتی شبیه به حمله

  بحر مضارع  - 2-5 
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. باشديِ قصاید مسعود سعد میيِ دوم از بحرهايِ تشکیل دهندهدر مرتبه  از مجموعِ قصاید، 18.91٪این بحر با در برگرفتنِ  
الت مفاعیلُ «وزن را بکار گرفته است که از این میان تنها وزنِ  5شاعر در این بحر،  الن(فاعلُن مفعولُ فاع ن و چهار وزنِ » )فاعمثم
دهد و از مجموعِ قصاید شاعر را تشکیل می 14.10٪از قصاید بحر و  74.58٪با این حال این وزنِ مثمن، . باشنددیگر مسدس می

رکاربرد قصاید شاعر می بررسی اکنون برايِ پرهیز از طوالنی شدنِ کالم، تنها دو وزنِ پِر کار. باشدسومین بحرِ پ بحر را مورد برد
  : دهیمقرار می
ن  □ الت مفاعیلُ فاعلُ الن(مفعولُ فاع محذوف () فاع نِ اخربِ مکفوفمقصور(مضارع مثم((  

  چـون نـاي بـینـوایم از این نايِ بینـــوا شادي ندید هیچ کس از نايِ بینــــــوا
  ي من نیست جز صــدابا کوه گویم آنچه از او پر شود دلــــم زیرا جوابِ گفته

سـا باحم همه م شد دیده تیره و نخورم غم زبهر آنـــک روزم همه شب است و ص...  
  ...در این حصار خفتنِ من هست بر حصیر چون بر حصیر گویم، خود هست بر حصا

  )31:همان( 
ت من زین بلند جـــــاي دل چو ناي، من اندر حصار نــاي پستی گرفت هم   نالم زِ

  هايِ زار چـه آرد هوايِ نـــاي؟هــايِ زار جـز نـالـهايِ نـاي مـرا نـالــهآرد هـو
  گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگـر پـیـوند عـمـرِ مـن نـشـدي نـظمِ جــزاي
ت حصنِ نــاي کَس   ...نـه نـه، زِ حـصنِ نـاي بیفزود جاه مـن دانـد جهـان که مادرِ ملْ

  )404:همان( 
ها که سراسر احساس و سوز مناسب محتواي این قصیده: توان گفتيِ یاد شده، به جرأت میرد محتوا و وزن دو قصیدهدر مو 

اگر . نیست» مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعلُن«تر از وزنی که مسعود سعد آنرا برگزیده است، یعنی چ وزنی شایستهیه  و گداز است،
کند، این وزنِ نرم و حالت غم و اندوه و سوز و گداز را برايِ مخاطب تداعی می...  ، بینوا و)زندان(، ناي )ساز(ذکرِ کلمات ناي 

است، نیز آهنگی آرام و متناسب با محتوا و کلمات قصیده دارد ... سنگینِ ذکر شده که مناسبِ معانیِ هجران، مرثیه، سوز و گداز و
يِ در دو قصیده. ها، موجبِ تأثیرِ هر چه بیشترِ کالمِ شاعر بر مخاطب شده استکه هماهنگیِ وزن و محتوا، عالوه بر زیباییِ قصیده

توان به عظمت پردازد که از کالمِ شاعر، مییاد شده که ابیاتی از آنها برايِ نمونه آورده شد، شاعر به وصف حبسگاه خویش می
ل می ی زندانِ ناي و درد و رنجی که شاعر در آن متحم ردشده است، پِ در این مضمون می بیشترِ قصاید سروده شده بر این وزن، . ب-

شعر قصاید مدحیِ   باشد،می) قصیده 44(باشند و به این دلیل که مسعود سعد، شاعري مدح گوي و بسامد قصاید این وزن نیز باال 
، 167، 146، 143، 133، 128، 125، 96، 94، 88، 82، 80، 60، 34، 32، 31: يِهايِ صفحهشاعر قصیده. زیبایی نیز بر این وزن دارد

182 ،204 ،219 ،238 ،239 ،248 ،255 ،257 ،269 ،272 ،274 ،287 ،290 ،308 ،348 ،351 ،356 ،358 ،365 ،382 ،383 ،384 ،
  .را بر این وزن سروده است 418و  407، 404، 398، 396، 387، 386

الت فعولُن  □ مفاعیلْ(مفعولُ فاع) (محذوف مضارعِ مس سِ اخربِ مکفوفد)مقصور((  
  امروز هیچ خلق چو من نیسـت جز رنج ازین نحیف بدن نیست
  لـزرانـتـر و نـحیـفتر از مــن در باغ، شاخ وبرگ سمن نیست
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شت من گویــی اشکم جز از عقیقِ یمن نیسـت شتریست پ نگُ   اَ
  ...از نـظم و نـثر عاجـز گَشتــم گویی مرا زبان و دهن نیسـت

  )75:همان( 
  اي سـرد و گرمِ دهـر کـشیـده شـیـرین و تـلخِ دهر چشیـده

  ...انـدر هـزار بادیـه گَـشـتـــه بـر تـو هـزار بــاد وزیـــده
  )392:همان( 
مسعود . باشدانگیز میاین وزن نیز همانند وزنِ مثمنِ خود، وزنی جویباري و نرم و سنگین است و بیشتر مناسبِ معانیِ غم 

قصیده بر این وزن سروده است که محتوايِ آن نیز متناسبِ وزن است و این تناسب امتیازي به قصیده داده است که آه  3عد،س
سروده شده است، شاعرِ آزرده و » عمید حسن«که در مدحِ  75يِ ي صفحهبه عنوانِ مثال در قصیده. انگیزاندمخاطب را برمی

رود و در غالبِ توصیفات و تشبیهات زیبا، درد و رنجِ خویش را بر این این وزنِ نرم، خویش می عاشق، باز به سرِ بیانِ درد و رنجِ
، 297، 250، 118:يِهاي صفحهنیز قصیده. را بر این وزن سروده است 392و  75، 61: يِهايِ صفحهمسعود قصیده. دهدآرامش می

الت مفاعیلُن«بر وزنِ  422و  303، 301 مفعولُ مفاعیلُ «بر وزنِ  405و  394، 214، 109، 106: يِهاي صفحهصیده، ق»مفعولُ فاع
ن التُ لُن«بر وزنِ  106يِ يِ صفحهو قصیده» فاعسروده شده است» مفعولُ مفاعیلُ فاع.  

  بحر هزج - 2-6
يِ گانهبحرهاي نوزدهاز   فارسی و با شادي و طرب نیز همراه است، ترین وزنهايِ شعرِ بحرِ هزج که از روانترین و دلنشین 

فق االرکان است این بحر با در بر گرفتنِ . شودبار مفاعیلُن ساخته می 4اصل این بحر از . مشترك میانِ شعرِ فارسی و عربی، و متّ
-عوزن، طب 6شاعر در این بحر بر . باشديِ قصاید شاعر میي سوم از بحرهايِ تشکیل دهندهيِ قصاید، در مرتبهاز همه ٪15.06

ي قصاید، از همه 5.13٪قصیده و در برگرفتنِ  16بابسامد » )مفاعیلْ(مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولُن «آزمایی کرده است که وزنِ 
ر کاربرد قصاید شاعر می پردازیماینک به بررسیِ دو وزنِ روانِ این بحر می. باشدچهارمین وزنِ پ:  

نِ اخربِ مکفوف محذوف ) (لْمفاعی(مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولُن  □  مقصور(هزجِ مثم((  
همیشه  " :گویدوحیدیان کامیار به نقل از خانلري می .است 8در برابر  6در این وزنِ متوسط، نسبت هجاهاي کوتاه به بلند،  

کند و تري را القا مییجي نسبی هجاهاي کوتاه یا شدید بیشتر باشد، حالت عاطفیِ شدیدتر و مهتالیفی از الفاظ که در آن شماره
رود که هجاهاي بلند یا ضعیف در آنها بیشتر بعکس، براي حاالت مالیمتر که مستلزمِ تانّی و آرامش هستند، وزنهایی به کار می

مالیمت و نرمیِ این وزن که مناسبِ توصیف حاالت عشق و عاشق در غزل و مادح و ممدوح ). 64:1386کامیار،وحیدیان(". باشد
  . باشد در قصاید مسعود سعد، به وضوح نمایان استر قصیده مید

  آمـد فَـرَجِ مـا زِ سـتـمهـايِ سـتـمـکار چون بوالفرَجِ رستم، آمد سرِ احـرار
  کـارزیـن پـس نـرود پـیش به ما بر ستمِ کس بر ما نشود هیچ ستمگر به ستم

  ...تم از هیچ ستمکـــارآنـکس که ستم کرد بر این شهر، ستم دید ایزد نپسندد س 
رجِ ما زِستم رجِ ایــــــزد داداراز بـوالفَـرَج آمـد فَ ا فَ رَج، الّ   ...هــا بـی بـوالفَ

  )144:1384مسعود سعد،( 
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شاعر به مناسبت وزن مهیج و شاد، محتوایی   باشد،این قصیده که در مدحِ ابوالفرج نصربنِ رستم می  شود،چنانکه مشاهده می 
زیدهد را برشا رَج«يِ واژه. استگُ رَج«يِ در بیت مطلعِ قصیده، عالوه بر اینکه جناسِ زیبایی با واژه» فَ معنیِ رهایی   ساخته است،» بوالفَ

رد و رنج و فرا رسیدنِ شادي را دارد ستمکار«و » ستمگر«، »ستم«تکرارِ واژگانِ . از د «قصیده نیز تأکیدي است بر   در ابیات نخست
  .جز ظلم نیست  رهاییِ شاعر از ستم و اینکه عاقبت ظالم،

رچون تو به چینستان، نان خدمت او را به خمستی  گَ شَم نمستـی پشت ـت صي ب ا...  
را از خَـدمستــیطـیره   ست پري از تو و حسنِ تو، رمیدست ورنه به سرِ تو که تُ

ی بر بـر آورده سـر از کبـر ک تابانْش، نهاده قدمـستـــی گـر نیستی آن زلف هم  
  )424:همان( 
رِ قصیده این قصیده  این . هايِ این وزن، مضمونی شاد داردکه در مدحِ عالءالدوله مسعود سروده شده است نیز مانند سایِ

هايِ واژه. يِ زیبا به دلیل اینکه شاعر در آن از کلمات نرم و ملموس استفاده کرده است، به غزل نزدیک شده استقصیده
م«  ،»چینستان« یکی از اختیارات وزنی و . در سراسرِ قصیده مضمونی کامالً شاد به قصیده بخشیده است... و» پري«، »بت«، »صنَ

عروضی آن است که شاعر به جاي دو هجاي کوتاه، یک هجاي بلند بیاورد که در آن صورت از روانی شعر کاسته و به سنگینی و 
اگر سکته در رکن اول یا آخر و هجاي ماقبل پایانی مصرع اتفاق . اند این اختیار را تسکین یا سکته نامیده. گردد میوقار آن افزوده 

بیفتد، چندان در موسیقی شعر تأثیرگذار نیست، اما اگر در وسط مصراع باشد، بسیار در موسیقی شعر تأثیر گذار است و شعر نرم و 
این ویژگی در سراسرِ . سازدر شاد و طرب انگیز را مناسب غم و اندوه و پند و حکمت میمالیم را ثقیل و داراي وقفه، و شع

هایی آرام همچون غم و اندوه است، وي بیشتر مضمون  هايِشود ولی به دلیلِ اینکه محتوايِ قصیدههايِ مسعود سعد دیده میقصیده
. وزنها و مضمونهايِ مهیج نیز از این اختیارِ عروضی سود جسته استشاعر در . شاعر افزوده است  عروضی به تأثیرِ کالمِ يِسکته

را در بیت قرار داده است که وزنِ مصراع تبدیل به » چینستان«يِ اي واژهبرايِ مثال در مصراعِ نخست این قصیده، شاعر به گونه
عولُن« فعولُ فَ فاعیلُن م فعولُ مم که آن  یعنی به جايِ آخرین هجايِ رکنِ. شده است» مم که کوتاه است و نخستین هجايِ رکنِ سودو

يِ عروضی از زیباییِ شعر نکاسته است، بلکه در این مصراع به این دلیل سکته  . نیز هجایی کوتاه است، یک هجايِ بلند آورده است
: يِهايِ صفحهمسعود سعد، قصیده. کند، شادي و تنوع را به ذهنِ مخاطب متبادر می»چینستان«يِ به زیباییِ آن افزوده است که واژه

را بر این وزن سروده که مضمونِ این  422و  419، 412، 411، 409، 314، 305، 275، 217، 166 144، 124، 100، 91، 72، 42
  .باشدها در مدحِ ممدوحانِ شاعر میقصیده
ن □ ن // مفعولُ مفاعیلُ   )هزجِ مثمنِ اخرب(مفعولُ مفاعیلُ

ي ماه بهارستــــــی گَـر چون تو به ي ترك نـگارستی پیوسته به چینستان، ا چینستان، ا...  
م چو بخارستـیيِ بـیآن زلف سیه گر نه، هم بويِ بخـورســــتی کی دیده ر نَ خوابم، پ...  

ر شبها، روشن نشدي چشــم با رويِ چو ماه تو، شمعم به چه کارستــی   از رويِ تـو گَ
  بر رويِ چو گلبرگـت شب بسترِمن گـویی، از آتش و خارستــی از زلف چو دود تـو،

  )420:همان( 
ي تاخـته از غزنین، ناگَه زده بر سـقسیــن چونان که به صید اندر، بر کبک زند شاهین ا  
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  ...تو، آن ابـرِ فـلک جـــوالن در زیرِ رکابِ تو، آن بـرق نجوم آگیــــن  در زیـرِ عـنانِ
  )357:همان( 
تواند در دو جایگاه که تعداد هجاهايِ کوتاه این وزن نسبت به هجاهايِ بلند کم است، ولی وزنی هیجانی است که میهرچند  

را بر این وزن سروده  420و  357يِ يِ مدحی صفحهمسعود سعد دو قصیده. شادي و طرب یا خشم و عتاب و اندوه بکارگرفته شود
اي تواند غزلِ عاشقانههایی است که میيِ نخست، از نوعِ مطلعباشد، چنانکه مطلعِ قصیدهمیکه محتوايِ هر دو قصیده، مهیج و شاد 

یِ سبک خراسانی است، به حساب آید حس از جمله. مستقل، که سرشار از تشبیهات سروده شده بر این وزن که در جایگاه يِ قصاید
  :باشدي ایوانِ باشکوه مداین میعظمت و شکوه از دست رفته ي زیبايِ خاقانی برحسرت و اندوه سروده شده است، قصیده

  ي عبــــــــرت دانایوانِ مداین را آیینه! هان اي دلِ عبرت بین، از دیده عبر کن هان
  ) 358:1373خاقانی،( 
ن مفاعیلُن«بر وزنِ  363و  360، 136، 46: يِهايِ صفحهنیز قصیده  ن مفاعیلُن مفاعیلُ ، 168، 39: يِهايِ صفحه، قصیده»مفاعیلُ
ن مفاعیلُن«بر وزنِ  419و  390، 325، 304، 299، 295، 283، 236  179، 110، 79، 68، 67، 65:يِهايِ صفحه، قصیده»مفعولُ مفاعلُ

ن مفاعیلُن فعولُن «بر وزنِ  203و  بر  422و  208، 207، 133، 129، 104-105، 104، 102:يِهايِ صفحهو قصیده» )مفاعیل(مفاعیلُ
  .سروده شده است» مفعولُ مفاعلُن فعولُن«وزنِ 

  بحر رمل  - 2-7
شاعر در این . باشديِ قصاید، چهارمین بحر پرکاربرد قصاید شاعر میاز همه 7.69٪این بحر از نظر بسامد غزلها، با در برگرفتنِ  

» )فاعالن(فاعالتُن فاعالتُن فاعالتُن فاعلُن «نِ بلند آزمایی کرده است که وزوزن، سه وزن مثمن و یک وزنِ مسدس طبع 4بحر بر 
  .باشدهايِ این بحر، نخستین وزنِ پرکاربرد این بحر میاز قصیده 58.33٪با در برگرفتنِ 

ن  □ ن فاعالتُن فاعالتُن فاعلُ   )) مقصور(رملِ مثمنِ محذوف ) (فاعالن(فاعالتُ
  اغ و بوسـتان را کرد غارت ماه تیــرمهـرگـانِ مهربان بازآمد و عصرِ عصیــر کنجِ ب

  بـدره بدره، زر یابی زیرِ پايِ هر درخـت توده توده، سـیم بینی در کنار هر غدیـــر
  از فراقِ نوبهاران در دلِ نار است، نـــار وز غمِ هجرانِ الله رويِ آبی چون زریـــر

  ...پسر بربند زیــــرمهرگان آمد بیار اي مهرجان، آن مهرجام زیرِ بلبل را گسستند اي 
  )167:1384مسعود سعد،( 

  ساقیا چون گشت پیدا نور صبح از کوهسـار بر صبوحی خیز و بنشین، جام مـحمودي بیار
تهايِ خاصِ شهریار آسـمـان گشـت از شـعاعِ آفتاب آراستـــه همچو شخصِ من به خَلع  

  ...شید تابنده هــــزارگر یـکی خورشید باشد بر سپهرِ آبگــــون هست بر خلعت مرا خور
  )154:همان( 
ترین اوزانِ ترین و دلنشینباشد، از روانمی 4در مقابلِ  11این وزنِ نرم وبلند بحرِ رمل که نسبت هجاهايِ بلند به کوتاه آن،  

تغزّلهایی . باشدمیقصیده در مدحِ ممدوحانِ شاعر  14قصیده بر این وزن سروده است که هر  14مسعود سعد . باشدشعر فارسی می
  :باشدمی که شاعر در آغازِ قصاید این وزن آورده، بسیار روان و یادآورِ تغزّلهايِ شاعرانِ پیشگامِ در قصیده
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  چون پرند نیلگون بر روي پوشد مرغـــزار پرنیانِ هفت رنگ اندر سر آرد کوهســار
  شمارطی پرِّ روید بیقیاس بید را چون برگ طوخاك را چون ناف آهو مشک زاید بی

  ...دوش وقت نیمشب بويِ بهار آورد بــــاد حـبـذا بـاد شمال و خرّما بويِ بهــــار
  )354:1335 فرّخی سیستانی،( 
الدوله محمود سروده، در وزن و اي که مسعود سعد در شکرگزاري از آغازِ پادشاهیِ سیفشود، قصیدهچنانکه مشاهده می 

خیِ سیستانی در وصفاي قافیه از قصیده - در دیوانِ مسعود سعد، قصیده. کندداغگاه محمود غزنوي سروده است، پیروي می  که فرّ

  .بر این وزن سروده شده است 388و  381، 376، 375، 360، 285، 249، 246، 188، 187، 167، 160، 154، 86يِ هايِ صفحه
ن □ ُالتُن فَعل ن فَع التُن فَعالتُ الن(فَع عفَع   ))مسبغ مقصور، اصلم، اصلمِ (رمل مثمنِ مخبونِ محذوف ) (النلُن، فَع، فَ

گداز، گله و حسرت و دیگر حاالت مرثیه، هجران، سوزو آید، در معانیِاین وزن که از گروه اوزانِ نرم و سنگین به شمار می 
توان گفت که اند و میبه این وزن توجه ویژه نشان دادهسرا به همین دلیل است که شاعرانِ بزرگ غزل. رودبیان عشق به کار می

چنانکه فرّخیِ . انداي پیدا کردهباشد که موفقیت ویژهيِ کارِ آنها، نشأت گرفته از تغزّلهايِ شاعران قصیده سرا در این وزن میمایه
  :يِ زیباسیستانی در این قصیده

  اشت مرا تا به گه بانگ نمـازاد باد آن شب کان شمسۀ خوبان طـــراز به طرب دی
  ...مونس ما باز کرده درشادي ودر حجره فـــــراز من و او هر دو به حجره در ومـی

  )452:همان( 
  تنـم از رنج، گـرانـبـار مـکـن، گو نکنــم جگرم چون دلم افکار مکن، گو نکنـــم

  ...کن گونکنــمدل نـزار اسـت زِعـشـقِ تو ببخشاي بــرو تن نزار است، به غم، زار م
  خارِ هجـرِ تـو بـتا تـازه گلی زاد ز وصـل آن گُل اکنون به جفا خار مکن، گو نکنـم
  ...عهد کردي که ازین پس نکنم با تو جفـــا کردي این بار و دگر بار مکن، گو نکنــم

  )289:1384مسعود سعد،( 
لِ بیتی که در مدحِ سلطان محمو 42يِ مسعود سعد نیز در این قصیده  بیتیِ قصیده، خویشتن را در مقامِ  27د سروده است، در تغزُّ

خواهد که بیش شاعر از معشوقش می. پردازدوي ابتدا با معشوق و سپس با دلِ خویش به گفتگو می. شماردعاشقی دلسوخته برمی
انی دراز به محبوبِ خویش رسیده شاعرِ عاشق که پس از هجر. از این عاشق را نرنجاند و جگرِ وي را همانند دلش آزده نسازد

از اینکه معشوق بر سرِ عهد خویش نمانده است، از وي . شیرینیِ وصال را با جفاهایش تلخ نسازد خواهد که است، از وي می
لِ آن موج میچنانکه مشاهده می...  شکایت دارد و عد مسعود س. زندشود، روحِ غزلهايِ عاشقانه در این قصیده به ویژه در تغزّ

بر وزنِ  225و  174، 124، 117:يِهايِ صفحهنیز قصیده. را بر این وزن سروده است 289و  262، 83، 75، 33يِ هايِ صفحهقصیده
لُن« ن فاع التُن فاعالتُ التُن فَعفَ«بر وزنِ  376يِ يِ صفحهو تنها قصیده» فاع التُن فَع التُن فَع سروده شده است» ع .  

  بحر متقارب  - 2-8
  يِ قصیدهيِ ششمِ بحرهايِ تشکیل دهندهها در مرتبهيِ قصیدهاز همه 5.13٪قصیده و در بر گرفتنِ  16بحر متقارب با بسامد -

 11آزمایی کرده است که وزنِ متقاربِ مثمنِ محذوف با بسامد شاعر در دو وزن از وزنهايِ بحرِ متقارب، طبع. باشدهايِ شاعر می



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

267 

 

محتوايِ اصلیِ . باشدهايِ شاعر میيِ قصیدهيِ ششمِ وزنهايِ تشکیل دهندهها در مرتبهيِ قصیدهاز همه 3.53٪ قصیده و در بر گرفتنِ
باشد که شاعر با لحنی حماسی این محتوا را با وزنِ مورد نظر هايِ این بحر نیز مدح و ستایشگري و ناله از حصارِ ناي میقصیده

  :پردایمنهايِ این بحر میاینک به برسیِ وز. پیوند داده است
ن فعولُن فعولُن  □   )متقاربِ مثمنِ سالم(فعولُن فعولُ

  جهانرا نباشد چنین روزگــاري که آراید او را چنین نامـــداري
  سـرِ سرکـشانِ زمـانه محمــد که دولت ندارد چو او یادگـاري

ردي، سپهصف   ...کش سواريآراي پیلی، کمربند شیـري جهانگیر گُ
  ...سپاهی به هر رزمگاهـی دریده مصافی به هر کـــارزاريستهشک

  )416:همان( 
يِ ادب هايِ بزرگ حماسیِ مجموعههاي حماسی است، چنانکه منظومهوزنهايِ بحر متقارب بیشتر مناسبِ مضمونها و لحن 

به . این وزن سروده، کامالً مشهود استهایی که بر لحنِ حماسیِ مسعود سعد نیز در قصیده. فارسی در این وزن سروده شده است
در بیت نخست و کلمات قافیه و به تأثیر آن در » آ«يِ مدحی که برايِ نمونه ذکر شد، تکرارِ مصوت بلند در این قصیده  مثال، عنوانِ 

ر مصراعِ نخست بیت دوم، به کاهد، تتابعِ اضافات دسراسرِ ابیات قصیده، پرهیز از به کاربردنِ ردیف که از لحنِ حماسیِ غزل می
شان«، »سر«، »نامدار«: کاربردنِ واژگانی همچون ش«، »شیر«، »سرکلحنی کامالً حماسی به قصیده داده است... و» شکسته«، »سپه ک .

خیِ سیستانی در مدحِ خواجهمسعود در سرودنِ این قصیده، از قصیده است و  حسنِ میمندي پیروي کردهابوالقاسم احمدبنِيِ فرّ
لِ خویش به شرحِ هجران و جدایی معشوق يِ فرّخی، لفظی حماسیيِ وي، نسبت به قصیدهتغزّلِ قصیده تر دارد، زیرا فرّخی در تغزّ

  : و ممدوحِ پرداخته است
  ...من همـی داد گفتی گوایــی که باشد مرا روزي از تو جدایی دلِ

  ...هی آشـناییبودم ولیـکن نه چندان که یکسو ن جدایی گمان برده
  ...وزیرِ ملک صاحبِ سید احمـد که دولت بدو داد فرمانروایـــی

  )175:1353فرّخی سیستانی،( 
  .را بر این وزن سروده است 417و  416، 413، 399، 114: يِمسعود سعد، قصاید صفحه

ن فَعولُن فَعل  □ عولُ عولْ(فَعولُن فَ   ))مقصور(متقاربِ مثمنِ محذوف ) (فَ
يِ حکیم ابوالقاسمِ متقاربِ مثمنِ محذوف نسبت به سالمِ آن پرکاربردتر و لحنِ حماسیِ بیشتري دارد، چنانکه شاهنامهوزنِ  

  :هايِ مسعودسعد در این وزن، در نهایت لحنِ حماسی سروده شده استیکایک قصیده. فردوسی بر این وزن سروده شده است
جهان باشــدي اگر مملکت را زبان باشــدي ثناگويِ شاه  

ر، که قــدرِ او عیان گرددي آسمان باشـدي   ...ملـک بوالمظفّ
  )403:1384مسعود سعد،( 
  چـو گـوگـرد زد محنتم آذرنــگ که در خـاکم افکند چون باد رنــــگ 

  ...هـمـی هـر زمان اژدهايِ سپهــر زدروم، بـدم در کشد چون نهنـــــگ
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  ...ی اسـبِ کین را همی تنگ تنـــگچه کردم من اي چرخ کز بهرِ من کـش
  نشد سنگ من موم از این حادثـه نـه آبِ من از گـرد شد تیره رنـــــگ
  ازیـرا کـه بر من بال و عنـــــا چـو آبست و چون گرد بـر موم و سنگ

  )261:همان( 
-می» ناي«دهد که در زندانِ نشان میاگر شاعر در وزنی دیگر ناله و گرفتاريِ خویش را از طریقِ مانند کردنِ خود به سازي  

که ظاهري » گوگرد«يِ که احساسی و مناسبِ وزنهايِ نرم و سنگین است، واژه» ناي«يِ نالد، در این وزنِ حماسی به جايِ واژه
ا به اژدها نیز شاعر آسمان ر. سوزاندکند که آتشِ محنت وي را میبرد و خویش را به گوگردي مانند میحماسی دارد را به کار می

لحنی کامالً ... و» گَرد«، »تنگ تنگ«، »اسب«، »چرخ«هايِ همچنین واژه. کند که در پیِ هالك وي هستندو نهنگ تشبیه می
را  403و  400، 374، 333، 277، 261، 258، 256، 183، 145، 123: يِهايِ صفحهمسعود سعد، قصیده. حماسی به قصیده داده است

  .ستبر این وزن سروده ا
  بحر منسرح  -2-9
بار شکل سالم این بحر از تکرار دو. منسرح نام دارد ،هفتمین بحري که در دیوان مسعود سعد از آن استفاده شده است 

هايِ شاعر را در يِ قصیدهاز همه 2.56٪قصیده،  8این بحر با بسامد . است که در شعر فارسی کاربردي ندارد» مستفعلن مفعوالت«
ن و  2شاعر در این بحر، . ستبر گرفته ا ع را به 1وزنِ مثمپردازیماینک به بررسیِ وزنهايِ این بحر می. کار گرفته استوزنِ مرب :  
□  لُن فَع فتَع م الت ن فاع طويِ منحور ) (فاع(مفتَعلُ نِ منسرحِ مثم مجدوع(م((  

  ـــــانتهنیت عید را چو سـروِ خرامــــان از در خر پشته اندر آمد جان
  ...يِ نعمــانبویا زلفش، به بـويِ عنبرِ ســـــارا رنگین رویش به رنگ الله 
شـک سـیاهش به زیرِ حلقه  يِ خفتــــانيِ مغفر سیمِ سپیدش به زیرِ عیبهم...  

م کرد و گـفت عید مبــــارك گفت چو من روزِ عید خواهی مهمـان   تَهنیتَ
الب تو گفتـــ   يِ بـــارانـی هست گـلِ سرخ زیرِ قطرهبر رخِ او برزدم گُ

نْشَـه برخــــــوان  عـید برشَه گفتا برخیز و سـويِ خدمت بشتـاب تهنیت...  
  )368:همان( 
باشد، از وزنهايِ مهیج و شاد شعر فارسی به شمار می 7در برابرِ  6 این وزنِ ضربی و متوسط که نسبت هجاهايِ کوتاه به بلند آن  
براي . انگیز استوزن، شاد و طرب يِ مدحی بر این وزن دارد که لحن و محتوايِ آنها نیز به مناسبتقصیده 5مسعودسعد . رودمی

يِ ذکر پردازد، در قصیدهکند و به دنبالِ آن به مدحِ ممدوح مینمونه، اگر در وزنهايِ دیگر شاعر با شکوه از روزگار آغاز می
، »رنگ«هاي ذکرِ واژه. کند که معشوق به تبریک گفتنِ وي آمده استد، کالم خویش را آغاز میعی شده، شاعر با توصیف روزِ 

بر این  368و  328، 228، 78، 64: يِهاي صفحهقصیده. به نوعی تنوع و رنگارنگی به قصیده داده است... و» الله«، »سپید«، »رنگین«
  .وزن سروده شده است

لُن □ ن فاع فتَعلُ م //ع فتَ ن م الن(لُن فاعلُ فاع) ( نِ مطويِ مکشوفمنسرحِ مثم)موقوف((  
  آلت رامش بخواه، گوهرِ شادي بیــــــار رعد مـثال این بزن، ابر نهاد آن ببــار
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  خلق همی بنگري، روز و شب اندر نشـاط جـز طرب اندر جهان نیز ندارند کـار
  يِ کافور بـــارازو، ریـزهيِ نقره بســـــاط ابر نبیـنی خاك نبینی به ره، خرده

  ...شـهر زِدیـبـايِ روي، نـغـزتر از بـوستان راه خـوبانِ شهر، خوبتر از قندهـــار
  )190:همان( 

عشق، درده رطلِ گرانویژه   يِ مـی پیر نوش گشت چو گیتی جوان دل چـو سبـک شد زِ
  خ کند ارغــــواناي، که ربر ارغوان بیش خواه، از ارغوان رخ بتـــی چو ارغوان باده

ر شد جهانخـانه ر کـن همـی زانکه به طبع و نهاد، زیـر و زِبـَ بـَ   يِ انـدوه را، زیـر و زِ
شـیـن در بـوستــانبتـاز در مـرغـزار، بــنـاز در جـویـبــار ِبـغَلْط در اللـه    ...زار، بِـنْ
  )340:همان( 
يِ مدحی بر این وزن مسعود سعد دو قصیده. رودزنهايِ شاد به شمار میاین وزنِ دوري نیز که آهنگی ضربی دارد، از گروه و 

شود، در هر دو قصیده شاعر توصیه به شادباشی و ویران کردنِ چنانکه مشاهده می. دارد که ابیاتی از هر قصیده برايِ نمونه ذکر شد
هایی که در این وزن سروده شده است، هورترین قصیدهاز مش. داردهايِ گوناگون بیان میبنیاد غم دارد و این مضمون را به شیوه

  : الدین اصفهانی خطاب به خاقانیِ شروانی سروده استاي است که جمالقصیده
سخندان بردکیست که پیغام من به شهرِ ش دان، مرد   روان برَد یک سخن از من بِ

  )58:1362الدین اصفهانی،جمال( 
ن فاعلُن  □ فتَعلُ الن(م فاع) (عِ مطويِ مکشوف منسرحِ مرب)موقوف((   

ک اَرسالن ساکنِ روض الجنــان لک م لم  
 شاه زمانه فـــروز خسروِ صاحبقــــران

  رایت و رایش بلند دولت و بـختش جوان
  همت او آفتـــاب رتبت او آسمـــــان

  ...رب راهی بــزن راوي بیتی بخـــوانـمط 
  )377:1384مسعود سعد، ( 
ع دیده می  هايِ مسعود سعد بر آن سروده شده است،وزنی که قصیده 25 در میانِ  یک تنها یک وزنِ مرب شود که با بسامد

وزنِ مثمنِ خود،   این وزن نیز مانند. باشدهاي شاعر میکاربردترین وزنِ قصیدهها، کميِ قصیدهاز همه 0.32٪قصیده و در برگرفتنِ 
    . ارسالن را بر این وزن سروده استمدحِ ملک  يِقصیده وزنی ضربی و شاد است که شاعر

  بحرِ سریع  - 2-10
لُن«غزل در وزنِ  6شاعر در بحرِ سریع،   لُن فاعفتَع لُن م فتَع گیردهايِ شاعر را در بر میيِ قصیدهاز همه 1.92٪سروده که » م.  
ن  □ فتَعلُن فاعلُ ن م فتَعلُ الن(م فاع) (سِ محذوف سریعِ مسد)مقصور((  

  اي ملک شیر دلِ پیل تــــن صفدرِ لشکر شکنِ تیــــغ زن
سعود فلـــک بر سرِ تاجِ تو شود انجمــــن  خسروِ مسعود  
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  )377:همان( 
لِ سوري، میسوري ببـار ر گُ گُلِ سوري خیز اي نگـــــار ب وقت  

ر گُ مِ او ب ـغدي را گـردن بـگیـــر زخمه به زیر و بس مــاربـربـط  
لِ سوري رخِ تو یادگـــار ر نبدي گُل، چه شود زانکه هـست از گُ   ...گَ

ی زن که می دارد همواره تو را شادخـــوار خـیز بـُـتا دست به م  
  )173:همان( 
. باشدمی 6در برابرِ  5آید، وزنی سریع و جنبشی است که نسبت هجاهايِ کوتاه به بلند آن میهمانگونه که از نامِ این وزن بر 

که ابیاتی از  173يِ يِ صفحهبرايِ مثال در قصیده. مدحیِ مسعود نیز به مناسبت وزنِ آن، جنبشی است هايِلحن و محتوايِ قصیده
رَد، نخست واژه يِ قصیده از آن برايِ نمونه آورده شد، آنچه موجب شده است خواننده ر ب تی واف است که مخاطب » خیز«يِ آن لذّ

لُن«دیگر در رکنِ دومِ مصراعِ نخست، . کندرخاستن و دویدنِ سریع به سمت خوشباشی و شادباشی ترغیب میرا به ب به » مفتَع
است، حالت دویدنِ هجايِ بلند در این مصراع و مصراعِ دوم که خالی از سکته 5تبدیل شده است که پیاپی قرار گرفتنِ » مفعولُن«

، 173، 155، 118، 109: يِدر دیوانِ مسعود سعد، قصاید صفحه. کندف مورد نظر را تداعی میسریع و بعد از آن، رسیدن به هد
  .بر این وزن سروده شده است 377و  260

  بحرِ رجز  - 2-11
فعلُن«شاعر در بحرِ رجز، تنها یک غزل در وزنِ   فعلُن مستَ لُن مستَ فع ستَ لُن م فع ستَ هايِ شاعر یدهيِ قصاز همه 0.32٪سروده که» م

  .گیردرا در بر می
ن  □ فعلُ ستَ لُن مفع فعلُن مستَ فعلُن مستَ   )رجزِ مثمنِ سالم(مستَ

انِ تو انِ تو، روزِ وغـا برهانِ تـــــو برهـان که دید اندر جهان، جز خنجرِ برّ   اي خنجرِ برّ
ه فرشِ تو، چـرخِ   تـــو برین ایوانِ خورشید روشن تخـت تو، ماه فروان تاجِ تو رويِ مجرّ

  ...بحري و جود کف تو، روزِ سخاوت موجِ تو چرخی و تیر و تیغِ تــو، روزِ وغا کیوانِ تـو 
  )287:همان( 
این وزنِ بلند و سنگین که هجاهايِ بلند آن، سه برابرِ هجاهايِ کوتاه آن است، وزنی برهانی است که بیشتر در مضامینِ  

لحنِ سنگین و متینِ مسعود سعد نیز در این قصیده که در مدحِ یکی از شاهان سروده است، آشکار . دروحکمت و مدح به کار می
آنچه که بیش از هر چیز موجبِ هماهنگیِ هرچه بیشترِ وزن و محتوا شده است، نوعِ قرارگرفتنِ هجاها و قافیه و ردیف . است

  .است ها است که حالت مکث در جمالت ایجاد کردهدرونیِ مصراع
  

  نتیجه 
- هايِ مسعود سعد، از نظرِ لفظ، اندیشه، درون مایه و مضامین شعري، از عالیترین شعرهايِ سبک خراسانی به شمار میقصیده 

ي به قصیده خیِ سیستانی شباهت داردرود که بسیار دلنشین و بر روح و جانِ مخاطب تأثیر گذار است و تا حد مسعود سعد . هايِ فرّ
رکاربرد چند بحرِ مشهورِ شعرِ ن و موسیقی بیرونی از وزناز نظر وز مل، (فارسی  هاي پزج، ر ضارع، هجتث، مفیف، م تقارب،  خَ م
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نسرح، سریع، رجز وي شاعري توانا است که . کاربرد توجهی نداشته استنامطبوع وکم  بهره برده است و به بحرها و وزنهايِ) م
هايِ هاي به کار رفته در قصیده وزن. ها، متناسب و هماهنگ استهايِ قصیدهمایهمین و درونموسیقیِ کالمش به اقتضايِ مضا

هايِ وي در چند وزنِ معدود آمده است، بطوریکه بیش از نیمی از قصیده  هايِباشد و شمار بسیاري قصیدهوزن می 25مسعود سعد، 
ن اعالف«: وزنِ اول پرکاربرد شاعر، یعنی وزنهايِ 3وي در  الن، فَع(تُن مفاعلن فَعلُ ن «، »)النفَع لُن، فَع فاعلُن فَعلُ التُن ملُن فَعفاع م

الن، فَع( ع لُن، فَع ن «و » )النفَ الت مفاعیلُ فاعلُ فعولُ فاعالن(م که وزنهایی نرم و سنگین هستند، سروده شده است و از آنجایی » )فاع
هايِ مسعود سعد نیز باشند و مضمون ومحتوايِ اصلیِ قصیدهمی... وگداز، غم و هجران و سوز  که این وزنها بیشتر مناسب معانیِ

رف بر مخاطبِ خویش داردهمین معانی است، قصیده گَ شاعر گاهی سیاهی و تاریکیِ شبِ خویش را به سیاهیِ . هايِ وي، تأثیري ش
اگر ). 80:ص(دل و اشک چشمش را به صاعقه و توفانی مهیب  و گاهی، داغِ) 373:ص(کند زلف زیبارویانِ بهشتی مانند می

هايِ در گذرِ لحظه). 78:ص(گوید، نه وصالِ آن يِ وداعِ دلبر میاز شدت اندوه، آنرا هم از لحظه  آورد،سخنی از عشق به میان می
نجِ زندانِ متعددي خویشتن را چون سازي می : ص. (شود که صدايِ وي را بشنودا نمینالد ولی کسی پیدمی» ناي«داند که در کُ

رسد که نه تنها انسانها را، بلکه شاخ و برگ گیاهان را هم در نحیفی و الغريِ جسم، مانند شاعرِ آزرده به جایی می). 404، 31
با درون ) وزن(بیرونی  انگیزِ موسیقیِ پایدار و ناگسستنی، ژرف، دلربا و شگفت  که در همه جا پیوند... و) 75:ص. (داندخویش نمی

 .مایه و محتوا، در سخنِ مسعود سعد، بسیار شایسته و مناسب افتاده است
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320  

  بررسی و تحلیل یک تلمیح در دیوان خاقانی شروانی
  

  1شاهپور ملک احمد غنی
 چکیده

ین بدیل خاقانی شروانی و نظامی گنجه افضل سبک هستند که بر بسیاري از  اي، دو تن از آن شاعران بزرگ و صاحب الد
اي از اشعار خاقانی شروانی، ساده و روشن است؛ اما درك بسیاري از قصایدش  خش عمدهب. اند شاعران بعد از خود، تأثیر گذاشته
هاي مختلف و به کار بردن  یکی از این دالئل، ساختن ترکیب. خوانده، دشوار و دیریاب شده است براي افراد عادي و نیز گاه درس

شاعر را براي خوانندگان، سخت کرده است، استفاده از  هاي این اصطالحات علوم گوناگون است؛ اما آنچه بیش از همه، سروده
هاي پیامبران و به ویژه تلمیحات اسالمی نادر است که گاه سبب گردیده است در برداشت از  آیات قرآن، معارف اسالمی، داستان

العات گستردة خود از علوم زمانه در استفا. شعر او، راه خطا بپیمایند ده از تلمیحات از همۀ شاعران خاقانی، شاعري است که با اطّ
العات خاقانی در زمینۀ قرآن و تفسیر و  تنوع مایه. پیشی گرفته است هاي تلمیحی در حوزة داستان پیامبران، ناشی از وسعت اطّ

ي ک. هاي شعري و نیروي تخیل اوست حدیث و تنوع مضمون ه وي در استفاده از داستان پیامبران و اشارات پندآموز در همان حد
در این مقاله، تالش . ها از منابع دیگر نیز پرداخته است قرآن بدان اشاره کرده است، اکتفا نکرده و به تفسیر قصص و اخذ آن

قان، دو تلمیح نادر در دیوان خاقانی بررسی و تحلیلی شود شود با استفاده از پژوهش می   .هاي استادان و محقّ
  
  

د )ع(، آدم )ع(خاقانی، موسی : هاکلیدواژه داللت و شفاعت)ص(، محم ، .  
  
  
  

                                                        

  : com.gmail@48ghanipour: رایانامه. ـ دانشیار دانشگاه مازندران1
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مه مقد  

الت و دگرگونی خراسان در قرن ششم هجري، آذربایجان را به سبب جریان شعر و ادب فارسی، رونقی دیگر داد و زمینه  تحو
جدید فراهم  را براي ظهور شاعران توانا مهیا ساخت و ظهور شاعران نو با نگاهی تازه به شعر فارسی، زمینه را براي ایجاد طرزي

هاي این دوره با  اند، نشان از تفاوت ویژگی مطالعۀ شعر شاعران این دوره که در حوزة ادبی آذربایجان و قفقاز پرورش یافته. کرد
ین بدیل خاقانی شروانی و نظامی گنجه افضل. هاي پیشین دارد شعر دوره سبک هستند  اي، دو تن از آن شاعران بزرگ و صاحب الد

این گویندگان از حیث سبک کالم و روش فکر با شاعران نواحی دیگر، «. اند ي از شاعران بعد از خود، تأثیر گذاشتهکه بر بسیار
ی در قصیده و مثنوي هستند تفاوت اي از اشعار او،  بخش عمده) 334، 2ج : 1366صفا، (» .هاي عمده دارند و پیشروان سبک خاص

یکی . خوانده، دشوار و دیریاب گردیده است یدش براي افراد عادي و نیز گاه درسساده و روشن است؛ اما درك بسیاري از قصا
آنچه که خاقانی را از دیگر شاعران، «. هاي مختلف و به کار بردن اصطالحات علوم گوناگون است از این دالئل، ساختن ترکیب

از لغاتی که دیگران به کار نبرده یا خیلی . تدارد، به کار بردن لغات و ترکیبات خاص و ساختن تراکیب گوناگون اس ممتاز می
چنان که اصطالحات مسیحی و بسیاري از اصطالحات علمی که او به کمک آنان، شعر گفته و معانی و . اند کمتر به کار برده

: 1368دیوان، ( ».اند ها را کمتر به کار برده افکارش را بیان کرده و در اشعار سایر شُعرا نیست و غالب شُعراي قرن ششم نیز آن
هاي این شاعر را براي خوانندگان، سخت کرده است، استفاده از قرآن، معارف  ؛ اما آنچه بیش از همه، سروده)مقدمه، پنجاه و سه

هاي پیغامبران و به ویژه تلمیحات اسالمی نادر است که گاه سبب گردیده است در برداشت از شعر او، راه خطا  اسالمی، داستان
دشواري سخن او، تنها از آن روي نیست که ذهن او به ابهام و اغالق گرایش دارد؛ بلکه استادي و مهارت او در علوم و « .بپیمایند

العات او در زمینه ها در مفاهیم شعري و صور خیال و اشارات و  هاي مختلف و انعکاس آن فنون روزگار خویش و وسعت اطّ
دشوار گردانیده، آن چنان که فهم شعر او، نیاز به آموختن مقدمات و آشنایی با علوم تلمیحات دقیق و بعید او، طبیعتاً شعرش را 

شفیعی (» .شاعري مانند خاقانی میان مردم راه نیافته است«و این، یکی از دالئلی است که ) 122: 1387غالمرضایی، (» .کهن دارد
العات گستردة خود) 134: 1380کدکنی،  از علوم زمانه در استفاده از تلمیحات از همۀ شاعران  خاقانی، شاعري است که با اطّ

ل و تنوع چشم بهره. پیشی گرفته است ی و کیفی، تحو ع مایه. گیري دارد گیري خاقانی از داستان پیامبران از نظر کمهاي تلمیحی  تنو
العات خاقانی در زمینۀ قرآن و تفسیر و حدیث هاي شعري و نیروي  و تنوع مضمون در حوزة داستان پیامبران، ناشی از وسعت اطّ

ل اوست ي که قرآن بدان اشاره کرده است، اکتفا نکرده و «وي در استفاده از داستان پیامبران و اشارات پندآموز . تخی در همان حد
خی، فلسفی، که موضوعات تاری همچنان ) 144: 1367اردالن جوان، (» .ها از منابع دیگر نیز پرداخته است به تفسیر قصص و اخذ آن

ی و نجوم در اشعار وي، نمود فراوانی دارد، قصص پیامبران، اشارات قرآنی، تفسیري و حدیثی و باورهاي مسیحی به  طب
هایی از تاریخ درهم  گاه اشارات شاعر، چنان در الیه. هاي گوناگون در تصویرسازي اشعارش، مجال ظهور یافته است صورت

شود با  در این مقاله، تالش می. تواند آن را دریابد ن، آشنا نباشد و یا دربارة آن، خوانده نباشد، نمیپیچیده است که خواننده اگر با آ
قان، دو تلمیح نادر در دیوان خاقانی بررسی و تحلیلی شود استفاده از پژوهش   .هاي استادان و محقّ

  
  بحث و بررسی
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شاعر، آن گونه که . بیت آمده است 66دیوان در  4ه در ص قصیدة مورد بحث، دومین قصیده از دیوان خاقانی شروانی است ک
خود در عنوان آورده است، به توحید و یگانگی حضرت حق، موعظه و حکمت پرداخته و پس از آن که آدمی را از روي آوردن 

د  و دل نهادن به دنیا برحذر داشته، در میانۀ قصیده به ستایش حضرت محمآَل و هی م ــ صلَّی اهللاُ علَ لَّ س و گریز زده و در بیتی، این  ه
  :گونه سروده است

ع نَ   هم موسی از داللت او گشته مصطَ
 

جتبی هم آدم از شفاعت او بوده م  
 )4دیوان، ص (               

ی، یکی   محمد بن ، اثر »شرح اشعار خاقانی«در بررسی و تحلیل این بیت که موضوع اصلی این مقاله است، به جز دو نسخۀ خطّ
  المعموري   محمدالحسینی  ، اثر عبدالوهاب بن»دیوان خاقانی  شرح«ق؛ و  1032آبادي،  داوود بن محمد بن محمود علوي شادي

نخست به نظر شارحان . اند عتاب، اواخر قرن یازدهم، که این قصیده را ندارند، شارحان دیگري به شرح و تفسیر این قصیده پرداخته
  :زیمپردا محترم می

ازي، این بیت را نیاز به گزارش ندانسته است؛ زیرا در کتاب  ، سخنی از آن به »هاي دیوان خاقانی  گزارش دشواري«ـ دکتر کزّ
ازي، . (میان نیاورده است دربارة این » سراچۀ آوا و رنگ«از طرف دیگر، نویسندة محترم در کتابی دیگر با عنوان ) 10: 1378کزّ
  )21: 1376همان، . (بسنده کرده است» .به آرایۀ همبستگی، آراسته است بیت«بیت، تنها به ذکر 

» مجتبی«و » مصطنع«، »داللت«هاي  ـ دکتر ماحوزي در شرح ابیات این قصیده در بارة بیت مورد نظر، تنها به معنی نمودن واژه 
  )153: 1383ماحوزي، . (بسنده کرده است، گویی که موضوع، بسیار ساده و روشن است

ادي نیز در کتاب  ـ صطنع«دربارة این بیت، فقط به ذکر معنی لغوي » شاعر صبح، پژوهشی در شعر خاقانی شروانی«دکتر سجم «
  .و آن را سزاوار بحث و بررسی ندانسته است) 251: 1373سجادي، . (اکتفا کرده است» مجتبی«و 

برگزیدگی «: شرح و تفسیر بیت، تنها آن را معنی کرده استدر » نقد و شرح قصاید خاقانی شروانی«ـ دکتر استعالمی در کتاب 
د است ت موسی و آدم هم به واسطۀ محمشارح محترم در تفسیر این بیت، راه صواب را نپیموده ) 82: 1387استعالمی، (» .و نبو

شده ) ع(و حضرت آدم ) ع(، واسطۀ نبوت حضرت موسی )ص(است؛ زیرا در هیچ منبع و مأخذي دیده نشده است که پیامبر اکرم 
از ) ع(یافتن حضرت آدم » شفاعت«، و )ص(یافتن حضرت موسی از وجود پیامبر اکرم » داللت«عالوه بر آن در بیت سخن از . باشد

  .رسد تنها توجه به معنی ظاهري واژگان، چنین برداشتی را به ذهن رسانده است به نظر می. ایشان است نه نبوت و پیامبري
در شرح این بیت، عالوه بر معنی لغوي دو واژة مورد بحث، نکتۀ دیگري را » عروس بزم دیرینه«کن در اثر خود،  ـ دکتر معدن

به سبب راهنمایی او ) ع(موسی . بیت اشاره دارد به تقدم ذات و نور آن حضرت بر عالم آفرینش«: نیز اضافه کرده و نوشته است
این توضیح، هیچ گرهی از این ) 158: 1372کن،  معدن(» .اند و برگزیده شده و آدم هم به سبب شفاعت او، مختار) محمد ص(

شدنِ موسی و آدم نیز راهی به سوي معنی حقیقی بیت نبرده است و خواننده همچنان منتظر » برگزیده«و » مختار«مشکل نگشوده و 
روان از کدام واقعه الهام گرفته است و چنین بیان است تا دریابد که چه چیز، خاقانی را بر آن داشته است یا ذهنِ تیزبینِ شاعر ش

  .اند گرفته» شفاعت«و » داللت«از آن حضرت ) ع(و آدم ) ع(داشته است که موسی 
به واسطۀ ) ع(حضرت موسی «: نوشته است» شرح دیوان خاقانی«ـ دکتر برزگر خالقی در شرح و تفسیر این بیت در کتاب 

؛ 56: 1387برزگر خالقی، (» .به سبب شفاعت آن حضرت برگزیدة درگاه الهی شدند) ع(، و حضرت آدم )ص(هدایت پیامبر 
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در پارة نخست بیت، مشکل همچنان باقی است و معلوم نشده است که علّت این برگزیدگی ) 10: 1379برزگر خالقی و محمدي، 
ت آن را یافته و ذکر کرده به موضوع نزدیک شده ) ع(براي چه و در کجاست؟ در پارة دوم بیت در بارة حضرت آدم  است و علّ

ا مأخذي براي این شفاعت ذکر نکرده است است؛ ام.  
اند؛ اما دو نکته در  ، تا حدودي حقِّ مطلب را ادا کرده»مالک ملک سخن«ـ دکتر ماهیار در شرح و تفسیر این بیت در کتاب 

تُک «): 20(سورة طه  41اي به آیۀ  ، اشاره»مصطنع« اند، واژة نخست این که آن گونه که ایشان نوشته: اینجا گفتنی است نَع اصطَ و
ی س فْ نَ کند و او را براي  را خطاب می) ع(ندارد؛ زیرا در این بخش از آیه، خداوند، حضرت موسی » .تو را براي خود برگزیدم«، »ل

است؛ و دوم این ) ع(ارة حضرت موسی در ب) ص(از جانب حضرت پیامبر » اصطناع«گزیند؛ در حالی که در بیت، این  خود برمی
ت برگزیدگی موسی  استاد در پارة دوم بیت نیز ) 89: 1388ماهیار، . (به راهنمایی آن حضرت روشن نشده است) ع(که هنوز علّ

  .اي از تلمیحی را که خاقانی، آن را در نظر داشته است، بیان فرمودند گوشه
لک سخن «اي با عنوان  فر نیز در مقاله ـ آقاي مهدوي اس ماهیار) شرح قصاید خاقانی(درنگی بر کتاب مالک منوشتۀ دکتر عب «

آرزو داشته است در زمان ) ع(ضمن نقد کتاب به این بیت خاقانی پرداخته و ابراز داشته است بنابر روایاتی، حضرت موسی 
را تنها آرزو داشتن به زیستن در ) ص(از داللت پیامبر ) ع(زندگی کند؛ یعنی، اصطناع حضرت موسی ) ص(حضرت پیامبر اکرم 

، یادآور شده است که همۀ پیامبران »فرهنگ تلمیحات«معنی کرده است؛ البتّه ایشان در ادامه به نقل از کتاب ) ص(روزگار پیامبر 
ات، . (اند در شب معراج، کرامت دیدار آن حضرت را از خداوند طلب کرده ربارة موضوع البتّه د) 42: 1390مجلّۀ کتاب ماه ادبی

  .شده درپارة دوم بیت، هیچ سخنی به میان نیامد طرح
هاي مختلف نزد مسلمانان معمول و متعارف بوده است و این به  توسل جستن و یاري خواستن از پیامبران و اولیاي الهی از زمان

هاي مردم را به برکت  ت و خواستهمعناي شریک قرار دادن آنان در افعال خداوند نیست؛ بلکه مقصود، آن است که خداوند حاجا
هاي  خوانند تا خواسته شوند و خدا را می ي اولیا به خود خداوند متوسل می در حقیقت آنان به وسیله. سازد وجود آنان برآورده می
نُ«: فرماید از قرآن مجید می) 5(سورة مائده  35خداوند در آیۀ . آنان را برآورده سازد ا الَّذینَ آمهی یه یا اَ تَغُوا الَ اب و قُوا اللَّه تَّ وا ا

استفاده  ».اي براي تقرّب به او بجویید خداوند بپرهیزید و وسیله) مخالفت فرمان(از ! اید اي کسانی که ایمان آورده«؛ یعنی، ».الْوسیلَۀَ
اند؛ اما خاقانی در میان آنان با  ار بردهاي بوده است که همۀ شاعران، آن را به ک ها و رویدادهاي زندگی پیامبران، شیوه از مناسبت

  . پردازد نگرد و به آن می وسواس بیشتري به آن می
ع نَ   هم موسی از داللت او گشته مصطَ

 

جتبی هم آدم از شفاعت او بوده م  
 )4دیوان، ص (               

گیرندة احسان و «به معنی » مصطنع«و » اهنماییر«به معنی » داللت«هاي  از واژه آنچه خاقانی بر آن است که به آن اشاره کند،
در ) ص(پیامبر اکرم » داللت«با توسل جستن و به واسطۀ ) ع(شود و آن، این است که حضرت موسی  دریافت می» برگزیده .انعام

دهد  راع نشان میاین مص. پی آن بوده است تا براي مشکل بزرگ گذر کردن از نیل، چاره بیندیشد و با دستگیري او از آن بگذرد
به آن اشاره شده است، اصالً ) 602: 1369شمیسا، (ها  که مسألۀ آرزو داشتن پیامبر یهود به دیدار پیامبر خاتم که در برخی از کتاب

خاقانی با استفاده از . صورت پذیرفته است» اصطناع«دهد که این  ، نشان می»گشته«مورد توجه و نظر شاعر نبوده است؛ زیرا فعل 
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کند که آنگاه که  تر است، اشاره می اهی گستردة خود دربارة داستان پیامبران با تلمیحی دقیق به مأخذي دیگر که ناشناختهآگ
همراه با بنی اسرائیل قصد داشت از رود نیل بگذرد، به فرمان خداوند، عصاي خود را بر رود زد تا رود بشکافد ) ع(حضرت موسی 

ا عصاي موسی، کاري از پیش نبردو موسی و همراهانشان از آن بگذ نویسد می» قصص قرآن مجید«صاحب کتاب . رند؛ ام :» ...
الم ـ امر آورد موسی را که  الس هی رَ«جبرئیل ـ علَ حب رِب بِعصاك الْ ضْ گزارد، هارون، عصاي موسی  در آن میان که وي، وحی می» .ا

رَف در. (را برگرفت و بر دریا زد رِبنی «: دریا با وي به سخن آمد) یا شکافتن، وي را بودخواست که آن شَ ي یضْ ار الَّذب ا الج منْ هذَ
الم ـ بنهاد تا موسی از وحی فارغ شد و عصا برگرفت و » .بِعصاه هارون، تشویر خورد و پنهان بازگشت و عصا نزد موسی ـ علیه الس

لقْ«: گفت. بر دریا زد فَ رُ انْ حا بالم ـ گفت. کافتدریا بنش» .ی نیت بخوان«: جبرئیل ـ علیه الس . موسی، عصا بر دریا زد» .دریا را به کُ
فَلقْ بِاذْنِ اهللاِ«: گفت نْ ا د ال الم ـ. هم نشکافت» .یا با خَ رَد، بر آن ! یا موسی«: جبرئیل گفت ـ علیه الس اگر خواهی که دریا تو را فرمان ب

یِ عربی که خاتم پ اُم بی جایب بینینه، آنگه عصا بر دریا زن تا ع ه بار صلوات » .یغامبران است، صلوات دالم ـ د موسی ـ علیه الس
م ـ و عصا برزد یه و سلَّ لَ ی اهللاُ ع موسی، قوم را . راهی از کنار دریا تا کنارة دیگر پدید آمد. دریا بشکافت. فرستاد بر مصطفی ـ صلَّ

در اخبار است «: نیز به این مطلب اشاره شد» تفسیر سورآبادي«؛ همچنین در کتاب )11: 1370، ابوريعتیق نیش(» .درروید«: گفت
ا  که آن آب که از میان آن راه عبگشت تا آن روز که در تیه، آب خواستند، خداي ) تعبیه(= ها ناپدید گشت در عصاي موسی م

جرَ«: تعالی گفت الْح اك صبِع رِب ضْ ا را به کمال قدرت بادید آورد. بر سنگ زدموسی، عصا » .ا عبد . خداي تعالی، آن آبِ م محم
بحر؛ زیرا که بحر در جنب ) شکافتن(= معجزة مصطفی در انشقاق قمر مه از معجزة موسی بود در انفالق : هیصم گفتی ـ رحمه اهللا ـ

پانصد ساله راه بود از بدر که بدان اشارت کرد، آن بدر، اندك بود؛ و نیز موسی به دریا رسید تا عصا بر آن زد و مصطفی به 
بازشکافت؛ و نیز شرف فلق بحر موسی با مصطفی گشت؛ زیرا که به نام او بشکافت که تا ده بار بر مصطفی صلوات نفرستاد، دریا 

  )1732: 1381عتیق نیشابوري، (» .نشکافت

این هر دو پیامبر از وجود مقدس آن حضرت براي رفع  مندي در این بیت نیز حکایت از آن دارد که بهره» هم«حرف ربط 
با آن که نخستین ) ع(که پیشتر از وي، حضرت آدم ) ع(در نظر شاعر شروان، نه تنها حضرت موسی . مشکل، یکسان بوده است

از گرداب گناه خوردن  انسان و اولین پیامبر بر روي کرة خاکی بوده است، نیز با توسل و وساطت پیامبر خاتم توانسته است خود را
اي باریک است که خاقانی از آن استفاده کرده و آن را به صورت ایما بیان  این اشارتی دقیق و نکته. از درخت ممنوعه نجات بخشد

  . نموده است
 صاحب. در منابع مختلف، مطالب گوناگونی ذکر شده است) ص(با وجود مقدس پیامبر اکرم ) ع(دربارة ارتباط حضرت آدم 

ت پیامبر »وفاء الوفاء«کتاب  در پیشگاه خداوند را هم پیش از خلقت او، ) ص(، مدد گرفتن و شفاعت خواستن از مقام و شخصی
د و هم بعد از رحلتش؛ و هم در عالم برزخ، و هم در روز رستاخیز وي، سپس روایت معروف . مجاز دانسته است و هم بعد از تولّ

العی که از آفرینش پیامبر «از عمر بن خطاب نقل کرده است که ) ص(سالم توسل حضرت آدم را به پیامبر ا ) ص(آدم بنابر اطّ
ی«: اسالم در آینده داشت، به پیشگاه خداوند چنین عرض کرد ل فَرْت د لما غَ محقِّ مبِح ک ئَلُ اَس با رد ! خداوندا«، ».ی به حقِّ محم

   )1371: ق 1422سمهودي، (» .کنم که مرا ببخشیاز تو تقاضا می) ص(
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د «: حاکم نیشابوري نیز روایت کرده است، پس از آن که حضرت آدم، مرتکب خطا شد، عرض کرد محقِّ مبِح لُک ئَ ی اَس با ر ی
ی) ص( ل فَرْت ا غَ مقَالَ. ل فْت؟ قَالَ: فَ ف عرِ ی ی : یا آدم کَ رْت الَ ی نَظَ ن تَ قْ ک لَما خَلَ یِهالَنَّ تُوباً ف کْ م تد جو شِ و د : الْعرْ محلَّااهللا ما لهالا

سولُ  رک مسا ع رُوناً م قْ م هماس تی رَاَ یک. اهللاِ فَ حب الْخَلْقَ علَ تُه اَ رَفْ د  از تو درخواست می! پروردگارا«، ».فَعکه ) ص(کنم به حقِّ محم
در آن، . هنگامی که مرا آفریدي، به سوي عرش نگاه کردم: چگونه او را شناختی؟ گفت! آدم اي: پس فرمود. گناه من را ببخشی

د، رسول خداست چنین جمله پس به خاطر نزدیک بودنِ اسم او با اسمِ تو، شناختم . اي یافتم، هیچ معبودي جز خدا نیست و محم
  )615ص : تا نیشابوري، بی(» .ترین مخلوقات در پیشگاه تو است که محبوب

اي که بر او عارض شد، با دیدن اسامی پیامبر و اهل بیت  پس از عطسه) ع(شود، این است که آدم  آنچه از تفاسیر نیز دریافته می
نان فی تفسیر القرآن«نویسندة تفسیر . اش پذیرفته شد ایشان بر ساق عرش و خواندن آن اسامی، توبه وح الجنان و ر » روض الجِ

الم ـ چنین آمد کهدر اخبا«: گوید می الس م یهِ لَ ي : ر اهل البیت ـ ع تَو چون خداي تعالی، آدم را بیافرید و حیات در او آفرید، فَاس
؛ خداي تعالی، او را گفت: حق تعالی، او را الهام داد تا گفت. اي فراز آمد او را عطسه. جالساً؛ بنشست لَّه ل دماَلْح : و ک بر ک مح یرْ

ذَلناد و تو را خود براي رحمت آفریدل ؛ خداي بر تو رحمت کُ ک قَ او بر ساق عرش نگرید، اَشباحی و تماثیلی از نور دید بر . ک خَلَ
سن و الحسین: صورت خود، نامِ هریک بر باالي سرِ او نوشته د و علی و فاطمه و الْح محم.  

م . فرزندانِ تواند: اند؟ گفت اینان، که: گفت. نه: گفت پیش از من بر صورت من، خَلقی آفریدي؟! بارخدایا: آدم گفت الهلَو و
؛ واگرنه ایشانندي، تو را خود نیافریدمی ک تُ قْ لَ ها یاد گیر تا در  این نام! اي آدم: گفت. گرامی بندگانند برِ تو! بارخدایا: گفت. لَماخَ

م وقت درماندگی، مرا به این نام سمندوب . ها یاد گرفت م، آن نامآد. ها بخوانی تا فریادت ر نزد فقها، عملی  (=چون این تَرك
رك آن است؛ اما تَرك آن، جایز است کرد و خواست تا از آن، توبه کند و مثلِ ) است که در نظر شارع، انجام دادنِ آن راجح بر تَ

؛ به به حقِّ محمد و علی و فاطمه و ! بارخدایا: شده از او دریابد، گفت آن ثواب فوت هی تَاب اهللاُ علَ ی فَ لَ ع تب ا تُ الحسن والحسین، الّ
نی این موضوع در برخی ) 228: 1366خُزاعی نیشابوري، ( ».خداي تعالی، توبۀ او قبول کرد. حقِّ این بزرگان که توبۀ من قبول کُ

ه االبرار«منابع با اندکی اختالف نیز ذکر شده است، نظیر  دالاله «تنها عبارت ) ع(آورده است حضرت آدم که » کشف االسرار و ع
ااهللا محمد رسولُ اهللا ـ«: را دیده است» اله اهللا محمد رسول اهللا ت افتاد، . و گفتند آدم بر ساق عرش نبشته دید ـ الالَه الّ چون در زلّ

د که مرا بیامرزي! خداوندا: مصطفی را شفیع گرفت و گفت از چه شناختی او را و به من شفیع : گفت رب العالمین. به حقِّ محم
از اینجا . رو کت آمرزیدم: اهللا گفت. اي است بر تو عزیز دانستم که بنده. بر ساق عرش، نام وي، قرینِ نام تو دیدم: آوردي؟ گفت

لَ : گفت مصطفی صلعم ا ته یلَ سو ت نْ د کُ قَ ته و لَ ی طینَ ولٌ فب جم مآد اً و ی بِ ت نَ نْ یکُ ب 156: 1357میبدي، (» .ر(  
ت و وسواس خاص، آن هم شفاعت ایشان به ) ع(خاقانی از میان همۀ وقایعی که دربارة حضرت آدم  فاق افتاده بود، با دقّ اتّ

را ) 206: 1363؛ موسوي همدانی، 181: 1344؛ کاشانی، 70: 1337؛ جرجانی، 139: 1350طبرسی، ) (ص(دست پیامبر خاتم 
وي با این مطلب که خوانندگان، کمتر از آن آگاهی دارند خواسته است . مشترکی با پیامبري دیگر نیز داشته باشد برگزید تا وجه

» عرفان شریعتمدارانه و زهدمحور«هم به نوعی آگاهی و توانایی خود بر دیگران را در میان سرایندگان به نمایش بگذارد و هم 
شاعر، اعالم این نکته است که از روزگار نخستین آفرینش هم، آدمیان به ویژه قصد . خود اشاره کند) 154: 1382(شمیسا، (

نیست که از نام ) ع(شاعر شروان بر آن است که تنها حضرت موسی . به وجود مقدس آن حضرت، نیازمندند) ع(حضرت آدم 
که ) ع(دا کرد؛ بلکه آدم کمک گرفت و با صلوات فرستادن بر ایشان و آلش از گرفتاري رهایی پی) ص(مبارك آن حضرت 
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را ) ص(خواهد عظمت و شأن و مقام آن حضرت  خاقانی با این بیت می. نخستین بشر و پیامبر بود نیز به پایمردي ایشان نجات یافت
ا ه کند، همۀ انسان است، اگر دست نیاز به وجود پیامبر خاتم دراز می» ابوالبشر«که ) ع(در نظر حضرت حق بیان کند و بگوید آدم 

  .باید در برابر ایشان تواضع نشان دهند
  

  گیري نتیجه
خاقانی شروانی، شاعري است که بخش از اشعار او، ساده و روشن است؛ اما درك بسیاري از قصایدش، دشوار و دیریاب شده 

یگر شاعران، ممتاز آنچه خاقانی را از د. هاي مختلف و به کار بردن اصطالحات علوم است یکی از این دالئل، ساختن ترکیب. است
هاي این شاعر را براي خوانندگان، سخت  آنچه بیش از همه، سروده. دارد، ساختن و به کار بردن لغات و ترکیبات خاص است می

هاي پیامبران و به ویژه تلمیحات اسالمی نادر است که گاه سبب شده  کرده است، استفاده از مفاهیم قرآنی، معارف اسالمی، داستان
توان به این نتیجه رسید که اشارة خاقانی در  از بررسی و تحقیق در موضوع حاضر می. رداشت از شعر او، راه خطا بپیماینداست در ب

اي بوده که در کتاب  نبوده است؛ بلکه منظور وي، واقعه) ص(به دیدار پیامبر خاتم ) ع(بیت مورد بحث به آرزوي حضرت موسی 
  . تقصص قرآن مجید به آن، اشاره شده اس

العات خاقانی در زمینۀ اشارات قرآن و تفسیر و حدیث،  گوناگونی مایه هاي تلمیحی در حوزة داستان پیامبران و وسعت اطّ
  .سبب گردید تا خوانندگان به اشتباه موضوع دیگري را دریافت کنند
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  منابع 

ی شاعرانۀ اساطیر و روایات تاریخی و دین)1367(اردالن جوان، سیدعلی،  ی در اشعار خاقانی، اسفند، مؤسسۀ چاپ و ، تجلّ
  .انتشارات آستان قدس رضوي

ار)1387(استعالمی، محمد،  ل، زو نقد و شرح قصاید خاقانی، بر اساس تقریرات استاد فروزانفر، چاپ او ،.  
درضا،  ار)1387(برزگر خالقی، محم ل، تهران، زو شرح دیوان خاقانی، چاپ او ،.  
درضا دحسین، برزگر خالقی، محمدي، محم ار ، مرثیه)1379(، و محم ل، زوخوان مداین، چاپ او.  

ل، دانشگاه تهران)تفسیر گازر(، جالء االذهان و جالء االَحزان )1337(جرجانی، ابوالمحاسن الحسین بن الحسن،  چاپ او ،.  
  .، بیروت2، المستدرك علی الصحیحین، ج )تا بی(حاکم نیشابوري، 

ه دال ب غنایی، ع  وري م ع م ال  ي ن س ح ال  ي ن ي س ح ح م  ن اب ب و خاقانی، نسخۀ خطّی،   وان دي  رح ش  )اواخر قرن یازدهم(د،  م
  .جا بی

ین بدیل،  ار)1368(خاقانی شروانی، افضل الد ادي، چاپ سوم، زو ین سج دیوان خاقانی شروانی، به کوشش ضیاء الد ،.  
زاعی نیشابوري، حسین بن علی بن مح نان فی تفسیر القرآن، مشهور به تفسیر )1371(مد بن احمد، خُ الج وحر نان و ، روض الجِ

ی و دکتر محمدمهدي ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش1شیخ ابوالفتوح رازي، ج  هاي اسالمی آستان  ، تصحیح دکتر محمدجعفر یاحقّ
  . قدس رضوي

دهاشم،  ین، چاپ شانزدهم، قم، بوستان کتاب، قصص انبیا، قصص قرآ)1384(رسولی محالتی، سی ن از آدم تا خاتم النّبی.  
ین،  دضیاءالدادي، سیشاعر صبح، پژوهشی در شعر خاقانی، چاپ دوم، تهران، سخن)1373(سج ،.  

ین علی بن عبداهللا،  سه 3، وفاء الوفا باخبار دار المصطفی، ج )م 2001/ ق 1422(سمهودي، نورالد ل، مدینه، مؤس چاپ او ،
رات االسالمیا   .لفرقان للثّ

ل )1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا،  ت تا سقوط سلطنت، چاپ او سخن)ویرایش دوم(، ادوار شعر فارسی از مشروطی ،.  
  .شناسی شعر، نشر فردوس ، سبک)1382(شمیسا، سیروس، 
  .، فرهنگ تلمیحات، چاپ سوم، تهران، فردوس)1369(شمیسا، سیروس، 

  .، چاپ هفتم، تهران، فردوس2، تاریخ ادبیات در ایران، ج )1366(صفا، ذبیح اهللا، 
ل، تهران، انتشارات فراهانی)1350(طبرسی، ابوعلی الفضل بن حسن،  تفسیر مجمع البیان، چاپ او ،.  

ل، تهران، فرهنگ نشر نو)1381(عتیق نیشابوري، ابوبکر،  تفسیر سورآبادي، به تصحیح سعیدي سیرجانی، چاپ او ، .  
  .، قصص قرآن مجید، به اهتمام یحیی مهدوي، چاپ سوم، تهران، خوارزمی)1370(شابوري، ابوبکر، عتیق نی

د بن محمود،  علوي شاه د بن داوود بن محمی، بی)ق 1032(آبادي، محم   . جا ، شرح اشعار خاقانی، نسخۀ خطّ
  .تهران، جامی شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، چاپ سوم، ، سبک)1387(غالمرضایی، محمد، 

ل، بابل، راز دانش)1389(پور ملکشاه، احمد،  غنی نگارستان راهب، چاپ او ،.  
  .، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخاطبین، چاپ دوم، تهران، کتابفروشی اسالمیه)1344(کاشانی، مالفتح اهللا، 
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ازي، میرجالل ین،  کزّ ل، تهران،)1376(الدسمت ، سراچۀ آوا و رنگ، چاپ او.  
ازي، میرجالل ین،  کزّ ل، تهران، نشر مرکز ، گزارش دشواري)1378(الد هاي دیوان خاقانی، چاپ او.  
ار)1383(ماحوزي، مهدي،  ل، تهران، زوآتش اندر چنگ، چاپ او ،.  

ل، تهران، سخن)1388(ماهیار، عباس،  لک سخن، شرح قصاید خاقانی، چاپ او مالک م ،.  
دباقر،  ه) 1388(مجلسی، محمدعلی امامیان، چاپ هشتم،  حیات القلوب، تاریخ پیامبران و بعضی از قص هاي قرآنی، به تحقیق سی

  . سرور
  .عروس، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی ، بزم دیرینه)1372(کن، معصومه،  معدن

دمحمدباقر،  سین حوزة ، ترجمۀ تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اس)1363(موسوي همدانی، سیالمی، وابسته به جامعۀ مدر
  .علمیۀ قم

نوشتۀ دکتر ) شرح قصاید خاقانی(درنگی بر کتاب مالک ملک سخن «، کتاب ماه ادبیات، مقالۀ )1390(فر، سعید،  مهدوي
  ).168پیاپی ( 54عباس ماهیار، سال پنجم، شمارة 

ین،  ه ا)1357(میبدي، ابوالفضل رشیدالد د چاپ سوم، تهران، 1اصغر حکمت، ج  البرار، به اهتمام علی، کشف االسرار و ع ،
  . مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر

نوشتۀ دکتر ) شرح قصاید خاقانی(درنگی بر کتاب مالک ملک سخن «، کتاب ماه ادبیات، مقالۀ )1390(فر، سعید،  مهدوي
  .42، ص )168پیاپی ( 54عباس ماهیار، سال پنجم، شمارة 
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321  

  »اشرف درویشیاننوستالژي در شش اثر داستانی علی بررسی حس«
  و چهار مجموعه داستان کوتاه» 18سلول «و » هاي ابري سال«دو رمان 

 »آبشوران«و » هاي بابام همراه آهنگ«، »فصل نان«، »از این والیت«

 1شاهپور ملک احمد غنی

  2مریم پارسا
  چکیده

به معنی درد و رنج تشکیل  alogiaبه معناي بازگشت و  nostosخش اي فرانسوي است که از دو ب نوستالژي در اصل واژه
عوامل گوناگونی چون نامالیمات . پنداري است شناختی، بازتاب یادآوري گذشته یا آرمان این حس از لحاظ روان. شده است

این احساس در فرد  باعث برانگیخته شدن... هاي جمعی، دوري از وطن، سوگ از دست رفتن عزیزان، غم غربت و زندگی، تنش
ی. شودمی ات، تجلّ اي زیبا در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ جهان گاه عاطفه و احساس است، این حس به گونهاز آنجا که ادبی

اشرف درویشیان، یکی از نویسندگان بزرگ دوران معاصر است که در آثارش با ظرافت و زیبایی تمام به بیان علی. نمود یافته است
 استفاده .... تر نمودن داستان، و  نوستالژي پرداخته است و از این احساس براي تصویر سازي، انتقال حس به مخاطب، طبیعیحس

هاي سال«اشرف درویشیان،  ي کاربرد حس نوستالژي در شش اثر داستانی علیدر این مقاله سعی شده است به نوع ویژه. کرده است
براي دستیابی به این هدف، . پرداخته شود» آبشوران«و » هاي بابامهمراه آهنگ«، »فصل نان«، »یتاز این وال«، »18سلول «، »ابري

در ادامه، . ي نوستالژي و ادبیات، مبانی پیدایش نوستالژي پرداخته شده استابتدا به طور اجمالی به بیان معناي دقیق نوستالژي، رابطه
نتیجۀ این . رویشیان و بازتاب این نوع کاربرد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته استاشرف د نوع ویژة کاربرد این حس در آثار علی

سو کردن مخاطب تواند در تصویرسازي، پرداخت فضاها، همدهد که کاربرد زیباي حس نوستالژي تا چه اندازه می بررسی نشان می
ی شناساندن یک محیط و فرهنگ به مخاطبان با خود، زیبایی   .مؤثّر باشد آفرینی و حتّ

  
  .اشرف درویشیان، غم غربت، دلتنگی نوستالژي، علی: هاکلید واژه

                                                        
    ghanipour48@gmail.com:: ، رایانامه. ـ دانشیار دانشگاه مازندران 1
  stu.parsamaryam@gmail.com: . ـ دانشجوي کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، رایانامه 2

mailto:@gmail.com
mailto:stu.parsamaryam@gmail.com
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  مقدمه

بازگشت «و ) 29: 1369حسینی، (» حسرت، غم غربت«اي فرانسوي است که معنی لغوي آن، واژه ،)Nostaligia(نوستالژي 
براي نخستین بار در  1688است در سال  algiaن جدید و واژة التی nostosاین واژه، ترکیبی از واژة یونانی . باشدمی» درد و رنج

خواست با ابداع این واژه، حالت غمگین شدن ناشی از  نامۀ رشتۀ پزشکی یومانس هوفر، دانشجوي سوئیسی ظاهر شد که میپایان
ود شخص مبتال شکند که موجب می موردي تولید مینوستالژي، پرخاشگري بی«. آرزوي بازگشت به سرزمین بومی را توضیح دهد

: 1380زاده،  تقی(» .به آن، ارتباطش را با زمان حال از دست بدهد و آرزوي رسیدن به سرزمین بومی تنها دل مشغولی وي باشد
در فرهنگ لغات و . انددر علم پزشکی، نوع حاد این احساس را که منجر به بروز بیماري در فرد شود، اختالل انطباقی نامیده). 202

» .تعبیر و اصطالحی است معروف که بر عشق و عالقه و کشش نسبت به میهن و زادگاه داللت دارد«شناسی،  اناصطالحات رو
 ).133: 1368عاقل، (

ا این احساس، زمانی بروز میحس نوستالژي در همۀ انسان یابد که فرد از گذشتۀ خود دور شود و مشکالت و ها وجود دارد؛ ام
ات . اره آرزوي بازگشت به گذشتۀ خود را داشته باشد و در حسرت گذشته بماندهاي زندگی باعث شود همودرد از آنجا که ادبی

. اند آگاه به ابراز این احساس در آثارشان پرداختهآگاه یا ناخودعرصۀ تجلی احساسات است، نویسندگان و شاعران به صورت خود
شناخت، تحلیل و بررسی این احساس در . تواند متفاوت باشدختلف میهاي مبر احساس و زمینهمفهوم نوستالژي در آثار ادبی بنا

اشرف درویشیان، یکی از نویسندگان علی. اي نو را در درك بهتر و شناخت آثار ادبی به روي ما بگشایدتواند دریچهآثار ادبی می
از آنجا که آثار درویشیان، رئالیسم  .بزرگ معاصر کشور است که نوستالژي را در آثار خود به شکل زیبایی به کار برده است

این پژوهش به دنبال آن است که با بررسی . اي بسیار طبیعی و زیبا در آثار او، نمود یافته استاجتماعی است، این احساس به گونه
فه و چهار مجموعه  »18سلول «و » هاي ابريسال«هاي ظهور نوستالژي در شش اثر داستانی درویشیان، دو رمان مبانی پیدایش و مؤلّ

، افق دید جدیدي را در شناخت آثار درویشیان به »هاي بابام همراه آهنگ«، »نان فصل«، »آبشوران«، »از این والیت«داستان کوتاه 
گر شده است نوستالژي چگونه و به چه شکل در آثار درویشیان جلوه: روي مخاطبان بگشاید؛ و به این سؤال اساسی پاسخ گوید که

  کاربرد این احساس در آثار درویشیان بر روي مخاطبان آثار او چیست؟ و بازتاب
  

  نوستالژي
ی که به وسیلۀ میل بسیار «آمده است،  nostalgiaدر فرهنگ فرانسه، ذیل واژة . تعاریف متعددي از نوستالژي وجود دارد  حس

معادل نوستالژي قرار داده شده است و براي آن » طانالو«در عربی نیز ) 436: 1381اعتمادیان، (» .به دیدار دیار خود تولید شود
: 1368عاقل، (» مصطلح شائع یدل علی الحنین الی الوطن«. تعریفی معادل آنچه در فرهنگ فرانسه است، در نظر گرفته شده است

» .شناسی یسم، کهولتمطالعۀ مرحلۀ پیري ارگان«از جمله . تعاریف دیگري نیز براي مفهوم نوستالژي در نظر گرفته شده است) 133
درد غربت، دلتنگی «، )843: 1380سیدنی مورن باي، ( »حسرت و آرزوي بازگشت به گذشته«، )3452: 1363پور کاشانی،  آریان(

. که البتّه تقریباً همۀ این تعاریف بیانگر یک مفهوم مشترك هستند) 117: 1381مختاري اردکانی و دیگران، (» براي خاك وطن
ت بسیار می مدار به ویژه هنگام بررسی روان شناختی مؤلّف چارچوب سبکنوستالژي در « ی 1376انوشه، (» .یابدشناختی اثر اهم :
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ات ما محسوب میاز آنجا که نوستالژي، پدیده). 1396 ا تداعیگر نوعی  اي نو در ادبی شود؛ تعریف دقیقی دربارة آن وجود ندارد؛ ام
گرایش به گذشته و دید احیاطلبانه در باب گذشته در . واقع همان رمانتیسم احیاطلب استنوستالژي در «. احساس رمانتیکی است

نوستالژي، نوعی احساس فراق تؤام با حسرت به «، )170: 1378جعفري، (» .شودهاي رمانتیک کم و بیش دیده میتمامی نحله
گذشته از آن برخوردار بوده، بهتر شناخته باشد  دهد که آدمی با گذشت زمان قدر چیزي را که درگذشته است و زمانی دست می

مسائل و مشکالت گوناگونی از جمله دوري از وطن، عشق و شکست ). 43: 1387رضایی، (» .و بر محروم شدن از آن غبطه بخورد
تواند از نوستالوژي در نقد روانکاوانه می«. شودباعث بروز حس نوستالژي می... عشقی، مرگ عزیزان، آرزوي دنیاي آرمانی

جلوة حس ). 18: 1390چرخ،  خوشه(» .دیدگاه فروید، عقدة ادیپ و از دیدگاه یونگ ـ ناخودآگاه جمعی ـ مورد بررسی قرار گیرد
هنگانی که هنرمند، احساس . متفاوت است... ها ونوستالژي در آثار ادبی مختلف، متفاوت است؛ زیرا احساسات و فضاها، فرهنگ

-تواند بازتاب عمیقآمیزد؛ زیرا اثر او میتوان گفت ادبیات و روانکاوي را در هم میدارد، به نوعی مین مینوستالژي خود را بیا

 .ترین احساسات و حاالت درونی او باشد

 
  مبانی پیدایش حس نوستالژي

 غم غربت، هجران و دوري، ترك وطن، احساس تنهایی •

تحسرت دوران گذشته، خاطره • ی و بزرگها، بزرگداشت شخصی  هاي ملّ

  کهولت و پیري، حسرت از دست رفتن دوران کودکی •
  مرگ اندیشی و سوگ عزیزان •
  عشق و احساسات عاشقانه •
  .موسیقی، شعر، طبیعت و هر آنچه احساس را برانگیزد •
  هاها و یا عدم رسیدن به آرمانآرزوي داشتن آرمانشهر و رسیدن به آرمان •
  هاگی، رنجش از نفی ارزشدرد و رنج و مشکالت زند •

شود که بعضی از این حاالت و احساسات مثبت و برخی احساسات نوستالژیکی باعث بروز حاالت گوناگونی نیز در افراد می
ی و مذهبی و «به طور مثال . اندمنفی . هاي مثبت این احساس در درون فرد دانستتوان از برآیندرا می... هنر، اشارات به اساطیر ملّ

توان از برآیندهاي منفی حس را نیز می» ...س و اضطراب، افسردگی، انفراد، احساس تنهایی، خشونت، بزهکاري، انزوا طلبی و تر
  .نوستالژیکی برشمرد

 

  بندي مفهوم نوستالژي بر مبناي خاستگاه، تقدم و تأخّر زمان و تداوم تقسیم
 :بر مبناي خاستگاه بندي تقسیم

نوستالژي ). 11: 1375شاملو، (» .کنند بندي می نوستالژي را به دو قسمت شخصی و اجتماعی تقسیمدر بررسی جدید ادبی، «
. هاي زندگی شخصی یک فرد استبروز احساس درد و رنج و حسرت و اندوه ناشی از برخورد با مسائل و رویداد: شخصی ـ فردي

ت فرافردي که یاد کردن آن از زبان فرد، درد احساس درد و رنج و اندوهی ناشی از ی: نوستالژي جمعی ـ فرافردي« ک موقعی
 ).48: 1390چرخ، خوشه(» .کند، نوستالژي جمعی استهمگانی را در اذهان زنده می
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  :نوستالژي بر مبناي تقدم و تأخّر زمان
نوستالژي است که ترین نوع شایع«. تواند مربوط به گذشتۀ از دست رفته باشداحساس نوستالژیکی می: گرانوستالژي گذشته 

 ). 50همان، (» .خوردآدمی براي گذشته از دست رفته خود حسرت می

آرمانشهر که همراه با نوعی رنج درونی «اندوه و حسرت ناشی از ناکامی در رسیدن به یک آرمان و یا یک : گرانوستالژي آینده
 ).49همان، (» .است

  :نوستالژي بر مبناي میزان تداوم
  ).52-53همان، (» .آنی و زودگذر و یا مستمر و دائمی باشد«الژي ممکن است بر این اساس نوست 

  

  اشرف درویشیانعلی
از این «هاي پیش از انقالب، چند مجموعه داستان کوتاه به نام. در کرمانشاه به دنیا آمد 1320اشرف درویشیان در سال علی
و » 1359هاي بابام، همراه آهنگ«هاي کرد و مجموعه داستان را منتشر» 1357فصل نان، «، »1354آبشوران، «، »1352والیت، 

اشرف درویشیان، نویسندة معترض و مبارزي علی«. را بعد از انقالب انتشار داد» 1370، 18سلول «و رمان کوتاه » 1373درشتی، «
جامعۀ ایران پیش از انقالب، اغلب در جو اختناق و خودکامگی حاکم بر . ها از عمر خود را در زندان گذرانیده است است و سال

ها ها تحت تأثیر اوضاع و احوال زمانه در آثارشان به نحوي به رسالت ادبی تعهد اجتماعی روي آوردند و نمایش نابسامانینویسنده
: 1382میرصادقی، (» .اي غالب پیدا کردها، مثل درویشیان، جنبههاي اجتماعی در آثار بعضی از نویسندهها و نارواییعدالتی و بی
رد رسالت اجتماعی آثارش چشمگیر است هاي انساناز نظر معنا و زمینه، قابل اعتناست و ویژگی«آثار درویشیان ). 339 دوستانه و ب. «

و این کاربرد . ترین احساسات نوستالژیکی پرداخته استدرویشیان در آثارش بسیار هنرمندانه و زیبا به بیان ژرف). 340همان، (
... ها و ها، توصیفات، تصویر سازيها، فضاسازيهاي وي در پرداخت صحنهرمندانه او از این احساس باعث شده است؛ داستانهن

 .بسیار موفّق باشد و مخاطب را با خود همراه سازد

  

  فرضیۀ پژوهش 
دلیل وجود عوامل مختلف چون فرضیۀ ما بر این اصل استوار است که نوستالژي به صورت ابراز احساسات فردي و اجتماعی به 

- هاي علیدر داستان... غم غربت، درد و رنج و مشکالت زندگی، هجران و دوري، خاطرات، مرگ اندیشی و سوگ عزیزان و 

هاي او شده است که هریک از این عوامل به صورت تر شدن داستانگرایانهاشرف درویشیان نمود یافته است و باعث زیباتر واقع
 . د بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفتجداگانه مور

 

 پیشینۀ پژوهش

شود، پژوهش چندانی در این زمینه اي نو در ادبیات خصوصاً در ادبیات ایران محسوب میبا توجه به این که نوستالژي پدیده
ن مفهوم نوستالژي در اشعار نیما بررسی و تبیی«اگرچه مقاالت متعددي در این زمینه نوشته شده است از جمله . انجام نشده است
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از مهدي شریفیان، » ثالثنوستالژي در اشعار اخوان «از بهناز پیامینی، » نوستالژي در دیوان رودکی«از مریم احمدي، » یوشیج
نصر  از علی» نوستالژي در افسانۀ نیما«از احمدرضا صیادي و علیرضا نوري و » نوستالژي در آثار ناصرخسرو و نظامی و خاقانی«

هاي نوستالژیک در اشعار سهراب سپهري و بررسی تطبیقی نمود«نامه خود با عنوان چرخ نیز در پایان  اصغر خوشه. اللّهی کردي
اشرف درویشیان نیز کارهاي پژوهشی اندکی صورت گرفته دربارة آثار علی. به موضوع نوستالژي پرداخته است» پورقیصر امین

هاي ابري است؛ اما نکتۀ قابل توجه این است که در هیچ یک از آثار کار شده به چهار جلدي سالاست که بیشتر دربارة رمان 
در این مقاله سعی شده است، دو رمان . به همین دلیل این پژوهش کاري نو خواهد بود. موضوع نوستالژي پرداخته نشده است

بر اساس » هاي بابامیت، فصل نان، آبشوران و همراه آهنگاز این وال«و چهار مجموعه داستان » 18سلول «و » هاي ابريسال«
  . نمودهاي نوستالژیکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

  اشرف درویشیانهاي منتخب علیداستان
است که در طی زندگی از » شریف داوریشه«، داستان کودکی فردي به نام »هاي ابريسال«موضوع رمان بلند چهار جلدي 

در . شودشود و سرانجام با وقوع انقالب اسالمی از زندان رژیم طاغوت آزاد میتا بزرگسالی با وقایع گوناگونی روبرو می کودکی
ترین احساسات نوستالژیکی خود پرداخته است؛ اما آنچه که شایان توجه است این است که این رمان بلند درویشیان به بیان ژرف

پرداخته شده است، در آثار قبلی درویشیان خصوصاً همان چهار مجموعه داستان » هاي ابريسال«لند تقریباً همۀ آنچه در مجموعه ب
گویی در این . بیان شده است» 18سلول «و نیز رمان کوتاه » هاي باباماز این والیت، فصل نان، آبشوران و همراه آهنگ«کوتاه 
آنچه که باعث زیبا و . ها، یکی استاست؛ اما در مجموع موضوع داستان ها و گاه فضاها تغییر یافتهها، کمی نام شخصیتداستان

ت«هاي درویشیان شده است، این است که اصیل بودن داستان پردازد که زندگی هاي طبقۀ فرودست و پایین اجتماع می به شخصی
 ).340-341همان، (» .شودگرایانه و گاه ناتورالیستی تصویر می اي واقعها به شیوهآن

  

  نمودهاي نوستالژیک در آثار درویشیان
 :غم غربت، هجران و دوري، ترك وطن، احساس تنهایی •

خصوصاً دوري از سرزمین بومی با فرهنگ و . غربت و دوري از وطن استیکی از مبانی اصلی در بروز حس نوستالژي، غم 
هاي بسیاري این احساسات در آثار درویشیان نمود. ردآواش احساس دلتنگی و تنهایی عمیقی را به وجود میآداب و رسوم ویژه

هاي خاکی   بوي آشناي کوچه. بخشدام را آرامش میزده هواي صبحگاهی و تازة کرمانشاه دل آشوب! چه بوهاي آشنایی«. دارد
- بگذار بروم و در کوچه! اي فوالد سرد«. گیرداي در جانم درمیزمزمه. کنمبه دستبند نگاه می. دهدآب پاشی شده به دلم امید می

- بوي نان سنگک تازه در کوچه. آمدمها از خانه بیرون میوقتی بچه بودم همیشه همین ساعت...».ام آزادانه قدم بزنمهاي کودکی

! آخ. شودگیرند، از زیر آب پرهاي حیاط زندان شنیده میجیک جیک جوجه گجشکانی که پرواز یاد می. پیچدهاي ذهنم می
درویشیان، ابتدا با عباراتی زیبا و توصیفاتی ) 1243: 1383درویشیان، (» .شد که دیگر نگذارم گنجشکی را در قفس بکنندام باتوبه

ام باشد که دیگر نگذارم  توبه«: گوید آنجا که می. سازدکند؛ سپس ذهن مخاطب را متوجه منظور اصلیش میناب فضاسازي می
اندوه ناشی از «. داردشکل ممکن اندوه غم خود را از تنهایی زندان و دوري بیان می به زیباترین» .گنجشکی را در قفس بکنند

نوستالژي صرفاً عاطفی نیست؛ در نوستالژي، جنبۀ عقلی هم نقش به سزایی دارد عقل با نگاه به سرزمین مورد عالقه و گذشتۀ 
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ادي و دیگران، ( ».خورد خویش با استفاده از تجارب اندوخته نسبت به زندگی خویش حسرت می ها، باباي بچه«) 11: 1390صی
بعد ازدواج کرد و . پدرش هم همین شغل را داشت. بچه بود که با پدرش راهی تهران شد. گرد بود چهل سال بود که حالج دوره

اً دست خالی کرد و هر شب تقریبها و به یاد شهرش کرماشان، آوازهاي کردي زمزمه مینشست گوشۀ خیابانمی. دیگر ماندنی شد
  )14: 1358درویشیان، (» .آمدبه خانه می

نالۀ بوق چند اتومبیل از . رسیدزد به گوش میها دست میهاي پاسبانی که به قفلاز پشت در فلزي چراغ سازي، صداي قدم« 
. کاشتدل یاره مینالید و سکوت نازك و شکنندة فضا، بذر درد غربت در دور، آواز مستی که از بی وفایی روزگار و یار می

 tiburgتیبورگ «). 61: 1386. درویشیان(» .به تهران آمده بود. یک ماه بود که از شهرش فرار کرده بود... شانزده سال داشت
داند که با خلق افسرده از روي شکایت جسمانی و نشخوار فکري احساس غربت را یک حالت روانی و عادي براي انسان می

Ruininativets thoughts 105: 1390چرخ،  خوشه(» .شوددربارة خانه و آرزوي بازگشت به خانه و محیط آشنا مشخّص می(  
این کیست در ! اي نذرهاي قاپی شاه نجف! بیاي دعاهاي بی! بیاي دعاهاي بی... کنمزمزمه می. زنمبا خودم دارم حرف می«

ها، با صداي چندش آور و جیغ سلول... عمو الفت. ی سلیم استننه است دای. بی استبی. خودم هستم؟ نه. کنددرونم، زمزمه می
بی، دایی سلیم، عمو بی«اینجا با بیان نام اشخاص ) 1429: 1383درویشیان، (» ...شوندمانندشان، یکی پس از دیگري باز و بسته می

 .دلتنگ ساخته استگوید و از همۀ کسانی که هجران و دوري از آنها او را از گذشته خود سخن می» ...الفت و

مجموعۀ مواد فولکلور، مایۀ الهام «. هاي بارز آثار درویشیان، اشاره به فولکلور و وطن بومی در آثارش است یکی از ویژگی
» .اي از هنر ـ و امروز اعتباري در جهان پیدا کرده استاست براي هنرمندان ـ براي نقّاش، شاعر، موسیقیدان، نویسنده، و هر رشته

جوان . خوانداي از والیت خودش میپس از آن هر کس ترانه. نشینیمتوي حیاط زندان، دور هم می«) 237: 1381ي شیرازي، انجو(
  :خواندشمالی می

  رعنا... امسال سال شیطونه 
  رعنا... نامرد چقدر فراوونه 

  :خوانددیگري می
  دایه دایه وقت جنگه، دایه دایه وقت جنگه

  شنگهقطار که باال سرم پرش د
  :دهدو یکی از آن سو جوابش می

م َممدلی آي شیر علی مردان   مولُرم َبلیط خورم هر سال چوپانُ
م جنگ ممدلی شیر علی مردان نُ   ...داي عروس تو کل بزن تا موکُ

  :و من می خوانم
  نبویسین و بان طاقی طاق وسان

  تا کی بکشیم جور ناکسان
  :خوانداش میاز آن طرف، یکی به یاد رفیق تیر باران شده

چشاکم نو نید آفتا و قشنگه ِ  
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  ...کرُ لرُ تا دمِ مرگ چی شیر می جنگه
  :خوانمنامه بخوان و میداوریشه ساقی

  بده ساقی آن می که حال آورد
  )1473-1475: 1383درویشیان، (» ...کرامت فزاید کمال آورد

تدرویشیان در این بخش از داستان با بیان شعرهاي بومی از زبان شخص تی هاي داستان  هاي داستان، اوج دلتنگی و اندوه شخصی
ري را به یاد رفیق تیرباران شده. را بیان می دارد گیرد و به خواند، نبض مخاطب را در دست میاش می آنجا که یک نفر، شعر لُ

  . داردترین احساسات نوستالژیکی را بیان میزیباترین شکل ممکن، عمیق
ل ذهنی زبان بومی است».هاي بومی نیستف کردن صرف نام اشیا و مکانردی«بومیگري به معنی « » .؛ بلکه به مفهوم تشکّ

ها به سمت روابط تواند اثر هنري شعر یا داستان را از حوزة بازماندن در رویت اشیا و آدمتخیل بومی می) 51: 1378مختاري، (
ردي میاو، شعر«. فرهنگ و اقلیم ببرد ام و به یاد زندگی به یاد ننه. همۀ شعرهایش به یاد کرمانشاه است. زندمیخواند و ساز هاي کُ

  :خوانداو می. اش استگذشته و جوانی
  انداختمها را به دام میوقتی جوان بودم مرغابی

 ...کنندام فرار میها از دام کهنهو حاال مرغابی

  مادرت بمیرد اي فرزند نازنینم
  ).20: 1386. درویشیان(» .قلب مادرت براي تو خون شده

زند در حالی که انسان افسرده گریه به این خاطر انسان تنها فریاد می. احساس تنهایی حس بوجود آمده از حالت تنهایی است«
توي . ها پیش در نظرم زنده شدسال. عزیزکم، شب چهارشنبه سوري خیلی به یادت بودم«) 25: 1387محمدي مجد، (» .کندمی

تنهایی، «) 1614: 1383درویشیان، (» .تنها. امچهار شنبه سال پیش بود و من حاال، در سلولم تنها نشسته... ي کردیمحیاط آتش باز
فۀ حس نوستالژیکیگوشه ) 79: 1390چرخ،  خوشه(» گیري و انزواطلبی با توجه به اندیشۀ غیر ممکن بودن وصل از بارزترین مؤلّ
  .لمۀ تنها تأکید بر حزن و اندوه و تنهایی ژرف خود داردو درویشیان با تکرار دو بار ک. است

هایی که درویشیان، احساسات نوستالژیکی خود را نسبت به دوري از وطن، غربت، تنهایی و مواردي از تقریباً در تمام بخش
گذشته و وطن از  گرا و مربوط به زمان وبه لحاظ زمانی، گذشته. دارد، احساسات او، شخصی و فردي استاین دست بیان می

هایش خصوصاً دست رفته است و از منظر تداوم مداوم و مستمر است؛ زیرا اندوه نسبت به این غربت و دوري در سراسر داستان
  .زندموج می» هاي ابريسال«

  

ی و بزرگها، بزرگداشت شخصیتحسرت دوران گذشته، خاطره •   :هاي ملّ
شناسیم، و با آن چه بودیم خواهیم دانست چه شود که بعدها خود را در آن باز میبه عقیدة ژیده، زندگی کنونی ما آینۀ می«
ترین احساسات نوستالژیکی را در تواند عمیقدوري از خانواده، دوستان، عزیزان با خاطراتشان می) 142: 1382غیاثی، (» .هستیم

به یاد «. سازد کند و مخاطب را با خود همسو میفاده میهایش از این احساس استدرویشیان در جاي جاي داستان. انسان ایجاد کند
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خواهر کوچکم نیست که قبل از خواب بیاید تا ... اش وهاي شیرینبه یاد یکی بود یکی نبود. بیهاي بیبه یاد قصه. افتممادرم می
  )878: 1383، درویشیان(» .افتدقطره اشکی بر بالشم می. بندمهایم را میچشم. خیلی تنها هستم. ببوسمش

هاي زندگی اجتماعی مردمی است که در هاي من، رؤیاهاي من نیستند، واقعیتداستان«: گویددرویشیان خود دربارة آثارش می
عمو الفت .... هایی که دیگر برگشتنی نیستندبه یاد سال. افتمبه یاد کرمانشاه می«) 204: 1381درویشیان، (» .کنمها زندگی میبین آن
  . برم نشستهدر برا

 .گذارداش میبی بی دست روي لنگر چرخ خیاطی

. به خدا کوه پرآو هم از این بزرگتر بود. چه بوي روغن دانی. چه بوي عطري. پزها رد بشوي شد از بازار کلوچهمگر می
هایش، بوي بوي قصهبی بوي بی. امبوي خانه. بوي کرمانشاه. بوي شهرم«) 914: 1383درویشیان، (» .دانم چرا آب رفته نمی

الدوله، از پشت دیوار زندان به هاي ساعت غروب کوك مسجد عمادصداي ضربه«) 952همان، (» .بوي گیسیا... ام و بويکودکی
در تمام ) 1231همان، (» .شنومصداي بابام را می. اندازدها میي حریري خاطرههاي ساعت، مرا به جادهضربه. رسدگوش می

تمواردي که ذکر  بی، بابا، عمو الفت و کند؛ بیهاي مختلف یاد میشد درویشیان در بیان احساسات نوستالژیکی خود از شخصی ...
پدرم آهنگر بود، مادرم «گوید واقعیت محض زندگی اوست؛ هاي درویشیان، آن گونه که خود او نیز میبا توجه به این که داستان

در فصل نان . امهاي ابري نوشتهدر سال. امام را در آبشوران نوشتهخیلی از زندگی. بودزد، مادربزرگم خیاط زهرا سیگار قلم می
ت) 197: 1381درویشیان، (» .امهاي بابام نوشتهدر همراه آهنگ. امنوشته تاو با ذکر واقعی هاي داستان، زندگی ها و با بیان نام شخصی

  .کشدویر میو احساسش را بسیار لطیف و زیبا براي مخاطب به تص
مثل این که . زندهاي قشنگ عروسک دلم را آتش مییاد آن چشم...عروسک سر جایش نیست. شومصبح بیدار می«

ها با بوي داد و شبام را میلباس عروسک بوي پیراهنم ننه... هاي خودش را توي صورت عروسک گذاشته بودمادربزرگ چشم
کند از عروسکی که در اینجا نیز درویشیان بار دیگر از گذشته یاد می). 23-24: 1386درویشیان، (» .رفتمآشنایش به خواب می

  .مونس غربت او بوده و یاد آور مادر و مادربزرگش بوده؛ اما اکنون دیگر آن را از دست داده است
آوري اما وقتی یادداشتن خاطره براي هر فردي طبیعی است؛ «. یکی از نمودهاي بارز نوستالژي به یاد آوردن خاطرات است

ي برسد که او را نسبت به واقعیت موجود بدبین کند، شخص احساس نوستالژي و دلتنگی می کند این  خاطرات براي شخص به حد
. شومهایم غرق می در خاطره«) 56همان، (» .نامندمی Recollectionشناسان، آن را تراکم خاطره  همان حالتی است که خاطره

اش هم به یک گوشه. اي از وجودم را پر کرده استخانم دانشور گوشه. آل احمد، جالل. خانم دانشور. افق. تهران دانشکدة ادبیات
هاست که نام بردم و جانم بافته از تار و پود آن... یک گوشه هم بهرنگی. پور استگوشۀ دیگرش دکتر آریان. آذین نشسته است

زمینی فروش و داش عباس سیب. آقا مرتضی. دایی سلیم. بیهزار بار بی... بیبی... بیبی. گذارندصدها نام دیگري که راحتم نمی
  )1396: 1383درویشیان، (» ...

دبیرستانم، که   زرنگار، دوست دورة: خوانماش نامش را میروي پالك سفید روي سینه... افسر نگهبان بند رو به رویم ایستاده« 
درویشیان، (» .کندزل نگاهم میدادم و به خاطر او اسماعیلی با اردنگ مرا زد، دارد زلات میها نجهر روز او را از انگولک الت

گذراند و دوباره به درویشیان در همین چند جمله کوتاه یک گذر سریع به گذشته دارد خاطرات را در ذهن می) 1475: 1383
هاي پر از وحشت را از خاطرم پاك ادهاي دردناك و آن صحنهاین چهار سال زندان نتوانسته آن ی«. گرددتوصیف زمان حال بر می
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اي اي براي نوشتن انگیزههر نویسنده«) 1478همان، (» .کنمها را فراموش نمیاگر یک متر علف روي گورم سبز بشود، آن. کند
: 1381درویشیان،(» .هم بسته است ها و نوع ارتباط و رویارویی او با زندگیها، آموختهاین انگیزه با شخصیت، تجربه. ویژه دارد

هاي بزرگ یکی از برآیندهاي احساس غربت در فضاي ذهنی واکاوي خاطرات سپري شده در ذهن، یادآوري انسان) 136
ت ی و اساطیري است؛ زیرا این یادآوريشخصی کنند تا تحملّ رنج و اندوه زمان فعلی برایش آسان ها به انسان کمک میهاي ملّ

فهمم داوریشه، حاال می... ترکد هایم از درد دارد میوار زیر بغلم و مچصلیب. اندهاي دور فلکه آویزانم کردهدهبه نر«. شود
: 1383درویشیان، (» ...سرنوشت من درست همان است. پدربزرگم را هنگامی که از درخت توت آویزانش کردند چه کشیده

1553( 

  شود که تاج و تخت این پدر مومنایی را به هم بریزد؟مییعنی دوباره کسی مثل یارمحمدخان پیدا  -«
  )1515همان، (» .دنیا به آخر نرسیده. بی جانشود بیپیدا می -
کند پدر بزرگش و یار اند، اشاره میدر دو مورد بیان شده درویشان به دو شخص بزرگ که براي خودش سمبل مقاومت 

دخان محم. 

تها، بزردر حسرت دوران گذشته، خاطره ی و بزرگ نیز احساسات نوستالژیکی درویشیان مثل غربت و گداشت شخصی هاي ملّ
تواند گریزي به گذشته گرا و مستمر و مداوم است؛ زیرا هر جایی که در داستان میدوري او احساساتی شخصی و فردي و گذشته

ت تدارد در این ماش را گرامی میهاي بزرگ و مؤثّر در زندگیدارد و یاد شخصیهاي ورد فوق؛ یعنی، به یاد آوردن شخصی
هاي بزرگ در خانواده و کند که براي آرمانبزرگ احساسات او تا حدودي اجتماعی و جمعی نیز هست؛ زیرا از کسانی یاد می

د«پدربزرگش و » داوریشه«اند کسانی مثل شان فدا شدهجامعه رداخته استها پبه آن» هاي ابري سال«که در مجموعۀ » خانیار محم. 

  
  : کهولت و پیري، حسرت از دست رفتن دوران کودکی •

از دیگر مبانی پیدایش حس نوستالژیکی در انسان، کهولت و پیري و حسرت از دست رفتن دوران کودکی است که مورد اول؛ 
تیعنی، کهولت و پیري در آثار درویشیان نمودي ندارد؛ زیرا محتواي داستان شوندزمان پیري تصویر نمی هایش درهاي او شخصی .

ی که می ا افسوس و اندوه براي کودکی که از دست رفته ها در نظر گرفت، دورة میان توان براي آننهایت برهۀ سنّ سالی است؛ ام
 کاش کودکی، هزار سال. کندهاي کودکی آرامم میتنها، پناه بردن به خاطره«. است جلوه بسیار بارزي در آثار درویشیان دارد

اضطراب قلبم را . خواهم از آنچه دور و برم را گرفته، فرار کنممی. بندمچشمانم را می. شدهایش تمام نمیکشید تا خاطرهطول می
» .بی به دامن ننهبه دامن بی. گریزم به آغوشی مهربان، به دامنی نرم با بوي گالبمی. کنمفرار می. کنمفرار می. کنداز جا می

 )1231-1232همان، (

 )1267همان، (» .شدمکشیدي، از تکرارت سیر نمیآه اي کودکی اگر هزار سال هم طول می! بیهاي بی آه اي قصه«

خداحافظ .... شوداي نارنجی گم میگیسیاي محبوبم دور و دور و دور، در لکه. کندام در تصویر محو شهر فرار میکودکی«
چه . صورتم خیس است... بی و خداحافظ گیسیايبی... بیخداحافظ بی! هاي حسرت به دلاي کوچه! اي کودکی خاك و خلی

 )855-856همان، (» .نازك دلم



 جلد هفتم    هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

291 

 

کودك سمبل آینده «) 12: 1371حسینی، (» .فصل مشترك همۀ آثار رمانتیکی دانست«روي آوردن به دوران کودکی را باید 
بینند به این معنی است که یک تغییر بزرگ خواب میاي را وقتی بچه. شناسی به روح مربوط است است، کودك از نظر روان

کوشد تا با غوطه خوردن در رویاهاي کودکی نویسنده می) 296: 1382شمیسا، (» .روحی در شرایط مطبوعی در شرف وقوع است
 . از رنج زندگی فعلی رها گردد

هایش زیرا در سراسر داستاناش، فردي و شخصی است؛ احساسات نوستالژیکی درویشیان نسبت به کودکی سپري شده
ت اصلی داستان است که از گذر روزگار شکوه دارد»هاي ابريسال«خصوصاً  از منظر زمانی گذشته. ، مدام این صداي شخصی -

مدام حسرت . از لحاظ تداوم، مداوم است؛ زیرا اندوهی است که پایان ندارد. گراست؛ چرا که مربوط به گذشتۀ از دست رفته است
  .شوداز دست رفته تکرار می بر کودکی

  
  :اندیشی و سوگ عزیزانمرگ •

شکوه از روزگار و مرگ همواره در . اندیشی و سوگ از دست رفتن عزیزان استیکی دیگر از برآیندهاي نوستالژیکی، مرگ
- اوت که درویشیان با سادهاین نمود در آثار درویشیان نیز جلوه بارزي دارد با این تف. ي بارزي داشته استآثار ادبی مختلف جلوه

» هاي ابريسال«کشد؛ مثالً، در بیان مرگ فرزندان آقا مرتضی در ترین حاالت را به تصویر میترین عبارات دردناكترین و طبیعی
ا از غم انگیزترین توصیفات ر» آباد ظلم«در داستان » هاي بابامهمراه آهنگ«با بیان مرگ موري و دیدن ناگهانی جسد او، و یا در 

  .افتد که صبح چایش را ریخته بودآنجا که یاد برادرش می. مرگ دارد
ر سادات می« زند زیر گریهخاله نی .  
  .دو روز پیش. دامادشان کردیم. دامادشان کردیم مرتضی -
 .نلرزد ها چسبانده کهپاهایش را به میله. اش نیسترنگ به چهره. ها گرفته که نیفتدخودش را محکم به میله. آقا مرتضی -

ر؟! هر دو؟ - هر دو نی! 

  )1600: 1383درویشیان، (» .شان ببرمدستم بشکند مرتضی، نداشتم دسته گل براي عروسی.آري، با هم -
در . اي زالل تیله به من زل زده استدرخشد، یک تیلۀ شیشهدرون حفره چیزي می. و چهارمی، حفرة چشم راستش خالی است«

 )1570همان، (» ..امدوست دوران کودکی. وري استم. شناسمشآري می«گویم، دلم می

 ).30همان، (» .یاد برادر کوچکش نصرت افتاد که آن روز صبح چایش را موقع خوردن ریخته بود«

دمه و پیش آهنگ مردن است« » .مرگ عبارت از انحالل و گسستگی ترکیب بدن است پس هر دردمندي و بیماري مقّ
برد و به نعمت والدت مجدد و زندگانی نو نایل داند که به مرگ پناه میهنرمند رابیماري می«یز فروید ن«) 980: 1386فروزانفر، (

 )254: 1354پور،  آریان(» .آیدمی

هرکس در این مملکت بخواهد و اعتراض کند، . چه قدر خریدن قرص سیانور را پشت گوش انداختم. کشتمباید خودم را می«
 )1424: 1383درویشیان، (» .اشدباید قرص سیانورش زیر زبانش ب

ا . دارمبرش می. هاي جوشکاري افتاده است نوکش تیز استزند از تکهاي فلز در کنج سلول برق میتکه« کافی نیست؛ ام
ا نه به رگ نمی. کندپوست را پاره می. زنمزور می. گذارمروي رگ مچم می. کنمامتحانش می ناگهان چشمم به یک تیغ ... رسدام
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همان، (» .تمامش کن. بس است دیگر، سی و سه سال زندگی بس است. تمام. فقط یک تصمیم کوچک... افتدد تراش نو میخو
1530 (  

برد که آن گونه از زندگی رنج می. دارداش را بیان میترین احساسات نوستالژیکیدر مواردي که ذکر شد درویشیان دردناك
شود مرگ خود را و عزاداري در مرگ خود را و رؤیا در ذهن خود دچار پریشانی میحتّی در خواب . اندیشدبه خود کشی می

  .بیندمی
 .سیزده تا. شمارمتیرهاي خالص را می. شودصداي شلیک گلوله اي از دور شنیده می«

  ...بیاي دعاهاي بی... بیاي دعاهاي بی -
بی، خواب دیدم که بیدارم و بی... کندجانم درد می. نیستمام مثل کسی که خواب رفته باشد شاید چرت زده.  ام حتماخوابیده

  . پیچدکند و دور دست راستش میپیرهن سیاه پوشیده و موهاي خود را می
  ».از موهایم شالی براي زمستانت درست میکنم پسرم«
 ».اممگر عزاداري تهمینه را بر مرگ سهراب برایت نگفته. در عزاداري باید همین طور موها را کند«

  اي اما مگر کسی مرده است؟گفته. بیچرا بی«
» .بی را پر کرده استخون، دامن سیاه بی. کندبی به ذوالجناحی که تیرهاي چوبی خونی سراسر پیکرش را پوشانده اشاره میبی

  )1430همان، (
آنجا که به خود . ی فردي داردشود، احساساتاندیشی درویشیان دو جلوه دارد؛ آنجا که از تحمل رنج زندگی ناتوان میمرگ
شود و یک اي است که متصور شده، اگر خودش را بکشد رها میگراست؛ مربوط به آیندهاندیشد، احساس او آیندهکشی می

. گرا استخورد احساسات او جمعی و گذشتهاحساس آنی و زود گذر است؛ اما آنجا که بر سوگ از دست رفتن عزیزان اندوه می
و . کشدترین احساسات نوستالژیکی این شکوه از روزگار و اوج اندوهش را به تصویر میترین عبارات و ژرفل با زیبابه همین دلی

دارد تا به بهترین شکل ممکن گوید مداوم است اگرچه به مقتضاي حال و مقام آنها را بیان میچون از دردي اجتماعی سخن می
  ...صیف لحظۀ مرگ فرزندان آقا مرتضی، مرگ موري ومانند تو. مخاطب را به عمق فاجعه بکشاند

  

  :عشق و احساسات عاشقانه •
اش زندگی هر ثانیه« .ترین عامل بروز این حس استدوري از معشوق مهم. یکی از عوامل بروز حس نوستالژي، عشق است

» .مبارزه و عشق به همسرم. کندمیچیزهایی مرا به تحمل وادار . عذاب را تحمل کن. کنمتحملش می. برایم مرگ و عذاب است
و به نوعی . کنداي بسیار زیبا استفاده میدرویشیان از این مضمون براي همراه ساختن مخاطب با خود به گونه) 1531همان، (

  .سازدهاي داستان با خود همراه میمخاطب را در آفرینش صحنه
تا ابد منتظرت . ایستادگی کن. شریف مرد باش«گوید، ام میام شنیدهترین لحنی که در زندگیشهرناز با صدایی بلند، با شیرین«

چه . درخشندهاي دنیا در دلم میتمام خورشید. شودگلویم پر از بغض می. هاي شهرناز رو به من دراز شده استدست» .خواهم بود
  )1534همان، (» .خوشبختم
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تنهایی . رنگندروزهایم خاکستري و بی. کنمعمرم حساب می شهرناز عزیزم، عزیزکم من همان چهارماه و چند روز را جزو«
ی یاکریم هاي کودکیم بگذرند و شاید شاید از کوچه. شاید از کرمانشاه بگذرند... کنندهاي روي شیروانی باهم پرواز میتنهایی حتّ
ا در کند که خود، در اینجا درویشیان از تنهایی شکوه می) 1574همان، (» .از آبشوران بگذرند یک مضمون نوستالژیکی است؛ ام

 .آورداي دیگر از احساسات نوستالژیکی روي میجلوه» عشق«پس همین احساس به 

ام، اما در دلم هزاران ستاره، هاي پوالدي نشستهاگرچه من در این گوشۀ دور از تو در پشت دیوارهاي بتونی و آهنی و قفل«
زمانه با من . پس دنیا با من است. ام هستیدر کنارم هستی در فکر و اندیشه. در دلم هستیتو . شکفنددرخشند و میهزاران الله، می

هم بسیار زیبا » .ام هستیتو در دلم هستی، در کنارم هستی، در فکر و اندیشه«درویشیان در اینجا با تکرار ) 1614همان، (» .است
  .خشد و هم تأکید برعشق عمیق خود داردبکند و به کالم خود موسیقایی زیبایی را میسازي میتصویر

هاي نوستالژي عشق او به مانند پرده. هاي درویشیان، احساسی فردي و مستمر و مداوم استعشق و احساسات عاشقانه در داستان
ا به لحاظ زمانی هم گذشتههاي او نواخته مییک موسیقی در لحظات خاص داستان نجا که گراست زیرا آگرا و هم آیندهشود؛ ام

تو در دلم «گوید گراست و آنجا که از امید به فرداي بهتر سخن میگوید گذشتهشود و ازغم و اندوه و دوري سخن میدلتنگ می
 .گراست؛ زیرا امید به دیدار معشوق دارداحساسی آینده» ...هستی

  
  :موسیقی، شعر، طبیعت و هر آنچه احساس را برانگیزد •

ر آن جلوه میهاي حیات یا طبیعت مجذوب میبه یکی از جنبه«نویسنده   گردد تا آن جا شود، روح، احساس و ذهن وي مسخّ
ی می عالمی دور از جریان عادي . دهدبخشد و آن را در عالمی دور از زندگی قرار میکه شاعر ناخودآگاه بدان جلوه رنگ خاص

نگرد اي میهنرمند به منظره« )7: 1362شجیعی، (» .هان خارجعالمی که در جهان آرزوي او وجود دارد نه ج. دهدزندگی قرار می
-گر نیز همان دلتنگی را احساس میکند ـ که نظارهکند ـ توصیف میسپس آن منظره را چنان ترسیم می. کندو احساس دلتنگی می

ی به مخاطبش منتقل. کند 99: 1386کارول، (» .کندیا القا می در اینجا هنرمند، دلتنگی خود را به بیان در می آورد و به شیوة خاص 
 )74: 1390چرخ، به نقل از خوشه

شوند، و به رغم همه چیز، تماس خود را با جهان، از رهگذر انسان در برابر تنهایی عظیمی که گاه اندیشمندان بدان دچار می«
، تحلیل درونی احساسات نوستالژیکی شعر در یک نگاه«) 62: 1372مختاري، (» .فرد، احساس، رویا، هنر و شعر حفظ کرده است

 )86: 1390چرخ،  خوشه(» .حاصل از تجربۀ زیبا شناسانه است نه تجربۀ نازیبا شناسانه

نویسم که روي دیوار ته سلول شعري از شاعر کرد، قانع، می. امبا خودم به سلول آورده. اماي گچ از دیوار دستشویی کندهتکه«
   .خودش در زندان قجر سروده است

 ام،آخرین خانه

 ....سلولی در زندان است

  !آه اي عروس آزادي
  بستن، زدن، کشتن، 

  ...آزادي را خود سببی است
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  .رزمدو ملت من در این راه چه دلیرانه می
  ...سالح من نوشتن است
: 1383درویشیان، (» ...آیدنگهبان تند می. شودخواهم بنشینم که ناگهان در سلول به شدت باز میکنم، میشعر را که تمام می

1439(  
-جهان پیر رعنا را ترحم در جبلّت نیست ز مهر او چه می: خوانمآرام شعري از حافظ می... اندازد لگد دیگري مرا به سلول می«

گراست؛ زیرا در ذهن و خاطرات خود او احساساتی فردي، آنی و گذشته... موسیقی، شعر، طبیعت و) 1561همان، (» ...جویی
ی لحظه. شودر میپدیدا . هایی که به یاد کرمانشاه و مردم شهرش می افتدمانند لحظه. هایی است که خود او درك کرده استو تجلّ

  .کندو آنی است؛ زیرا در یک لحظه به مانند یک فلش بک جلوه می
  

  :هاها و یا عدم رسیدن به آرمانآرزوي داشتن آرمانشهر و رسیدن به آرمان •
صدري (» .، مدینۀ فاضله ناکجاآباد است)آرمانی(ري خیالی یا فرضی داراي قانون، حکومت و جامعۀ دلخواه شه: آرمانشهر«

 يها گرا در آثار درویشیان است که به گونههاي نوستالژیکی آیندهآرزوي رسیدن به آرمانشهر، یکی از مضمون) 16: 1384افشار، 
هاي  همراه آهنگ«در داستان . و در فضاي زندان رسیدن به آزادي آرمان اوست» هاي ابريسال«دارد در مختلف، آن را بیان می

  . ، نویسنده شدن، آرزوي اوست»بابام
توانیم راهمان را بگیریم و به خانه وقتی پیاده شدیم، یک لحظه تصور کردم که آزادیم و می. به شهربانی کرمانشاه رسیدیم«
  )1224: 1383درویشیان، (» .برویم
  ).25: 1386درویشیان، (» .آري... آري بابا جانم . ترسماش هم نمیشوم و از چاقوي تیز قاسم چاوکار و دستهده میمن نویسن«
ن و زیبایی و رستگاري بوده نیافتنی که تصور آن همواره در افق آرزوي بشر نمونه  آرمانشهر، جایی است، دست« ي خیر بری
اي بود که در آن رستگاري خویش را تحقّق بخشد هنگامی که یابی به جامعهدست از آرزوهاي آدمی در درازناي تاریخ،. است

ها به قلمرو  ها رست و آرزوهاي خود را در پرتو دانش دست یافتنی دانست، تصور شهر آرمانی را از دیار اسطورهبشر از بند اسطوره
  )18: 1381اصیل، (» .خرد در آورد

این هم . اندتوي نان یک تکه حلوا ارده تپانده. اندازدبویش مرا به یاد نانوایی و آزادي می .تازه است. گیرمنان باتومی را می«
درویشیان این بار آرمانش ) 1383:1432درویشیان، (» .خوردمتعبیر خواب دیشبم که به یک زولبیافروشی رفته بودم و هی می

  .کندرا در قالب یک خواب بیان می» آزادي«
  )1615همان، (» .هاستي تابناك مال آنآینده. رسانمانم سالم میهاي برادربه بچه« 

برادر کوچش . اندازدو مادرش سماور را آتش می. آیداي بوتۀ خشک میاي نان و پشتهتصور کرد که پدرش از دور با سفره«
  ). 33: 1386ن، درویشیا(» .خورد و خواهرش بر سر نان به برادر دیگرش پریده استنصرت چاي شیرین دیگري می

شوم  بزرگ می«مانند . حس نوستالژیکی آرمانشهر نیز در آثار درویشیان به لحاظ خاستگاه دو حالت دارد گاه کامال فردي است
ا احساسی و گاه جمعی است، آرزوي آزادي یک آرمان اجتماعی است که در آثار درویشیان جلوه می» ...شومنویسنده می کند؛ ام

تا درویشیان، مدام آرمانمداوم است؛ زیر کندهاي داستان بیان میهایش را در ذهن شخصی. 
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  :هادرد و رنج و مشکالت زندگی، رنجش از نفی ارزش •

هاي مختلفی از درویشیان در بخش. هاي انسانی یکی از مبانی ایجاد حس نوستالژیکی استدرد و رنج و از بین رفتن ارزش
ت انسانهایش به این امور میداستان ها گرایش به رذایل اخالقیپردازد به تغییر در شخصی:  
  .بردگیرد، به طرف راهرو باریک و تاریکی میزرنگار زیر بغلم را می«

. ات می بردمآن زمان من زیر بغل تو را گرفته بودم و به خانه. خندیدیمگفتیم و میبیست سال پیش من و تو، در کنار هم، می
. خوردمبه خاطر تو کتک می. به من پناه آورده بودي. کردماز تو حمایت می. کردندها اذیتت میالت و لوتتو بچه ننه بودي و 

  )1476: 1383درویشیان، (» .خوردماردنگ می. خورمسیلی می
ی ادبیات و هنر را در جهان کنونی، تالش براي تحقق دمکراسی مردمی حقیقی م«: درویشیان خود معتقد است دانم  یوظیفۀ کلّ

و هر نوع ادبیات، هنر و سیاستی که از طبقات زحمتکش و تحت ستم، راهش را جدا کند، به بیراهه خواهد افتاد و به جایی نخواهد 
 :گویدعدالتی و از درد مردم ستم دیده سخن میبه همین دلیل درجایی دیگر از دورویی و بی) 215: 1381درویشیان، (» .رسید

  .شما شریک نیستید«
  ریک نیستیم؟ش 

 نه با کدام مدرك شما شریک هستید؟

  خداحافظ... هیچ... من
من هیچ فرقی با عمو . درست مثل عمو الفت در سی سال پیش مشی یعقوب بقال دکانش را باال کشید. زنماز مغازه بیرون می

 )1523-1524: 1383درویشیان، (» .امالفت نکرده

ها در آثار درویشیان نمود بسیاري دارد این احساس در آثار او حسی دو ارزشحس نوستالژیکی درد و رنج و رنجش از نفی 
-سخن می» هاي ابريسال«گرا و گاه مربوط به زمان حال است؛ مثالً، آنجا که از زرنگار در گرا و هم آیندهوجهی است هم گذشته

اوت یافته است؛ اما احساسی جمعی است، سالی او چقدر تفگوید که زرنگار دوران کودکی با بزرگگوید، از حال سخن می
گاه آنی است و زودگذر در برخورد با یک فرد، یک حادثه و یا یک لحظه بروز . اگرچه به ظاهر در توصیفات فردي جلوه کند

مدام شود و جمعی است دردي عمیق است که ذهن نویسنده نماید مانند همان دیدار با زرنگار و گاه مداوم از آن سخن گفته میمی
 .با آن درگیر است

  
  گیري  نتیجه

تواند شود، درك و تحلیل این احساس میاگرچه حس نوستالژي، بیشتر به عنوان یک حس ناخودآگاه درونی شناخته می
اشرف درویشیان بر مبناي بررسی و تحلیل شش اثر داستانی علی. اي نو را در شناخت آثار ادبی بر روي مخاطبان بگشایددریچه
دهد که نمودهاي نوستالژیکی در آثار او در قالب غم غربت، هجران و دوري، ترك وطن، احساس تنهایی، الژي نشان مینوست

تحسرت دوران گذشته، خاطره اندیشی و سوگ هاي بزرگ، حسرت از دست رفتن دوران کودکی مرگها، بزرگداشت شخصی
ها و یا آرزوي داشتن آرمانشهر و رسیدن به آرمان. حساس را برانگیزدعزیزان عشق و احساسات عاشقانه، شعر، طبیعت و هر آنچه ا
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ترین نمودها حسرت  برجسته. گر شده استها جلوهها درد و رنج و مشکالت زندگی و رنجش از نفی ارزشعدم رسیدن به آرمان
احساسات ناسیونالیستی همراه مفهوم وطن در آثار او با اندکی . از دست رفتن دوران کودکی و گذشته و هجران و دوري است

حس نوستالژیکی تنهایی گرچه در آثار دیگران بیشتر ممکن است . طبیعت ستایی او بیشتر در ستایش سرزمین مادریش است. است
. شودنمود گرایش به انزوا باشد؛ اما در آثار درویشیان مربوط به بخشی از زندگی جمعی او نیز هست، و هرگز به انزوا منجر نمی

بروز احساسات نوستالژیکی او به لحاظ خاستگاه فردي و جمعی . گرایی او، بیشتر اعتراض به وضع کنونی استستالژي آرماننو
و به لحاظ تداوم بیشتر احساسات . گراستگاه کامالً فردي و گاه جمعی است؛ اما به لحاظ زمان بیشتر گذشته. کندتقریباً برابري می

اشرف درویشیان یافتۀ پنج اثر داستانی دیگر علی در واقع مجموعۀ تکامل» هاي ابريسال«رمان . مر استنوستالژیکی او مداوم و مست
به همین دلیل آنچه از نمودهاي نوستالژیکی در پنج . است» هاي بابام، از این والیت، آبشوران، فصل نان و همراه آهنگ18سلول «

، بسیار »هاي ابريسال«توان گفت نمودهاي نوستالژیکی در در نهایت می. شوددوباره تکرار می» هاي ابريسال«اثر فوق است در 
 .بیشتر و زیباتر از پنج اثر داستانی دیگر است
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  موسیقی بیرونی در اشعار سهراب سپهري
  

  1شاهپور ملک احمد غنی
 2تبار شفیعی یوسف چالی

  3علی کوثري لنگريحسن
  4نادر ابراهیمیان

  
  چکیده

سهراب سپهري به عنوان یکی از شاعران شعر نونیمایی از عناصر چهارگانۀ موسیقی بیرونی، درونی، معنوي و کناري در 
کند و این  سپهري در اشعارش اوزان نرم و مالیمی را انتخاب می: در حوزة موسیقی باید گفت. اشعارش استفاده نموده است

هاي اشعار او محدود به چند وزن ویژه است؛ اما سهراب در  هر چند وزن. فراوانی در تعبیرهاي کالم او دارد انتخاب وزن تأثیر
توان در ردیف شاعران صاحب سبکی چون نیما، اخوان و شاملو قرارداد و با  سهراب را می. باشد انتخاب وزن دنباله روي نیما می

آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده . قید و ملزم به اجراي وزن در شعر نبوده استآن که سپهري به وزن احاطه دارد؛ اما چندان م
  .گیري سهراب سپهري از موسیقی بیرونی در اشعارش است است، چگونگی بهره

  
  

  موسیقی بیرونی، وزن، شعر، سپهري :هاکلیدواژه

                                                        
  ghanipour48@gmail.com:رایانامه. انـ دانشیار دانشگاه مازندر 1
  ـ مدرس دانشگاه فرهنگیان مازندران  2
  .ـ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 3
   com.yahoo@9066Ebrahimi.nader: رایانامه. ـ مدرس دانشگاه پیام نور مازندران4 
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  مقدمه
انسان با ترنم بلبالن شاد شده و با . و غم انسان بوده استموسیقی و آهنگ همواره با سرشت انسان پیوند داشته و اساس شادي 

در باد ترنم دیده . هایی به آواز زمزمه کرده است با قول و غزل ترانه ساخته و آن ترانه را بر پایۀ آهنگ. شود آهنگ نی غمناك می
. با روح انسان ارتباط داشته و دارد آید و ترین هنرها به حساب می اساساً موسیقی از کامل. و از جریان آب، زمزمه شنیده است

  .موسیقی در لحظه لحظۀ زندگی انسان جریان دارد
توانیم بدون  به ندرت فیلمی را می. به همین دلیل بسیاري از محصوالت ذوق و سلیقۀ بشر بر پایۀ موسیقی سرشته شده است

حتی شعر سپید اگر چه وزن عروضی ندارد؛ اما  .شود موسیقی و آهنگ تصور کنیم و اشعار زیادي نیز بر پایۀ آهنگ سروده می
  : آهنگ دارد

  مرا
  تو
  سببی بی

  نیستی
  به راستی

  اي صلت کدام قصیده
  )85: 1380شاملو، (اي غزل؟ 

ها بلندبلند، نواي درونی شاعر را به  رساند که همۀ آن دهد و کلمات را به یک رستاخیزي می موسیقی به شعر حرکت می
دهد که از نظم خاص  به همین دلیل است بخشی از عنصر زیباشناسی شعر فارسی را موسیقی تشکیل می .کنند خواننده منتقل می
ها با نظم خاصی در حلول یک قالب شعري گسترش پیدا کند به آن  اگر این وزن. گوییم آید و ما به آن وزن می هجاها به وجود می
  .باشد است که این بخشی از عناصر زیباشناسانۀ شعر فارسی میشعر فارسی داراي بحور عروضی مختلف . گویند بحر عروضی می

  

  :سطح موسیقایی
در اهمیت . هاي کهن نیز انعکاس یافته است موسیقی از دیرباز با ادبیات ارتباطی تنگاتنگ داشته و این پیوند حتی در دوره

ه هایی دیده می موسیقی افراط اي تمام ماهیت  شود و عده ه وزن شعر معطوف میاي با شنیدن واژة موسیقی فقط ذهنشان ب شود؛ عد
  .در حقیقت واحدي از عناصر آوایی و معنوي است که عینی و قابل انتقال شده باشد. کنند شعر را در موسیقی منحصر می

  :بندي کرد توان آن را در چهار سطح دسته هاي گوناگون دارد که می موسیقی جلوه
  قی کناريـ موسی 2ـ موسیقی بیرونی          1
  ـ موسیقی معنوي 4ـ موسیقی درونی          3

  :پردازیم که در این جا با توجه به موضوع مقاله به بحث دربارة موسیقی بیرونی می
  :موسیقی بیرونی
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. کند وزن، موسیقی بیرونی شعر را ایجاد می... ها موسیقی بیرونی که همان وزن عروضی است بر اساس کشش هجاها و تکیه
  ).51: 1388کدکنی، شفیعی (

  
  : وزن و تعاریف آن

به نفس کالم ) 3به وزن ) 2به لحن و نغمه ) 1: کند خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است که شعر به سه چیز محاکات می«
ا دربارة وزن گوید وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار که نفس از «: مخیل؛ ام

  ).3: 1326طوسی، (» .ك آن هیأت لذتی مخصوص یابد که آن را در این موضع وزن خوانندادرا
باشد که از زبان سقراط بیان  افالطون می» ایوان«قدیمترین کتابی که در آن از وزن همراه شعر سخن به میان آمده است رسالۀ 

غنایی، به علت مهارت و هنري که دارند شعر  گویند یا شعر ها که شعر حماسی می همۀ شاعران بزرگ خواه آن«: دارد می
سرایند در حال  شاعران وقتی اشعار زیبایشان را می... رسد ها می گویند، بلکه شعر گفتنشان به علت الهامی است که به دل آن نمی

  ).132: 1362افالطون، (» .کند ها را مفتون و مسحور می آهنگ و وزن، آن. بیخودي هستند
  :رسطو، شاگردش، در کتابی که در فن شعر نوشت باز وزن را از خصوصیات شعر به شمار آورده استبعد از افالطون، ا

ا آن که مردم را عادت بر این جاري است که بین شعر و کالم موزون حکم به اتحاد و ارتباط می ال« ها را نه از  لیکن آن... کنند ّ
. برند بلکه از این بابت که همه در آثار و سخنان خویش وزن را به کار می خوانند، این بابت که همه تقلید و محاکات است شاعر می

چنان که اگر کسی هم مطالبی از مقولۀ علم طب یا حکمت طبیعی را به سخن موزون ادا کند، بر سبیل عادت او را نیز شاعر 
  ).22: 1359ارسطو، (» .خوانند می

  :گوید موریس گرامون دربارة وزن چنین می
وزن امري حسی است و بیرون از . شود هاي مشخص حاصل می اکی است که از احساس نظمی در بازگشت زمانوزن، ادر«

  ).23: 1345خانلري، (» .یابد وجود ندارد، وسیلۀ ادراك وزن حواس ماست ذهن کسی که آن را در می
ین نظم و تناسب اصوات به انحاي ا» )هجاها(وزن، نظم و تناسب خاصی است در اصوات شعر «: گوید شمیسا در این باره می 

  ).12: 1368شمیسا، . (گوناگون نزد ملل مختلف مبین نوعی آهنگ و موسیقی است
اما به نظر اکثر محققان معاصر از جمله شفیعی کدکنی، بهترین تعریفی که از وزن شده، تعریفی است که خانلري ارائه کرده 

تناسب اگر در مکان واقع شد . صل از ادراك وحدتی در میان اجزاي متعددتناسب کیفیتی است حا. وزن نوعی تناسب است«: است
  ).10: 1340خانلري، (» خوانند و اگر در زمان واقع شد وزن خوانند آن را قرینه می

الً وزن با یک نظم معینی همراه است آن چه از این تعاریف به دست می ثانیاً این نظم با نوعی حد فواصل . آید این است که او
  .ثالثاً این امور و ادراك با حواس ما همراه است. شود معینی که عبارت از بازگشت زمان مشخص است، حاصل می

هاي  وزن شعر با وزن موسیقی تفاوت دارد از این نظر که وزن شعر هر زبانی متناسب با ویژگی«: وحیدیان کامیار معتقد است 
  ).39: 1370وحیدیان کامیار، (» .هاي دیگر بیگانه وس است و با وزن شعر زبانآن زبان است و گوش اهل زبان با وزن شعر خود مأن

وحیدیان کامیار معتقد است که وزن شعر فارسی از وزن شعر عربی گرفته نشده و حتی با این عقیده که شعر ایران پیش از 
اند،  یی ایرانیان با عروض عرب سروده شدهاسالم داراي وزن هجایی بوده نیز مخالف است و اعتقاد دارد شعرهایی که پیش از آشنا
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وزن کمی دارد، مانند شعري که در ذم ملکۀ بخارا سرود شده و یا شعر یزید بن مفرغ شاعر عرب که در هجو عبداهللا بن زیاد 
ت چون سروده شده همگی گواه این است که این اشعار هجایی نیستند؛ و دیگر این که وزن شعر فارسی برگرفته از وزن عربی نیس

  ).22: 1367وحیدیان کامیار، . (احمد سروده شده است بن این اشعار پیش از واضع علم عروض یعنی خلیل
  :گوید شفیعی کدکنی دربارة تأثیرات وزن می 
ـ به کلمات خاص هر شعر تأکید  3. کند ها را منظم می ها و جنبش ـ میزان ضربه 2آورد  ـ لذت موسیقایی به وجود می 1«
  ).49: 1388کدکنی،  شفیعی(» .کند امتیازي از نظر کشش کلمات ایجاد می بخشد و می

آید و بر روي  به وجود می) مصراع یا بیت(اي که میان اصوات کالم  تناسب و هماهنگی ویژه: خالصه وزن شعر عبارت است از
  .بخشد هم موزونیت و انسجامی خاص بدان می

  :ردازیمپ اکنون به بررسی وزن شعر سنتی و نیمایی می
پایۀ وزن عروضی بر تساوي و نظم هجاهاي هر . مشهورترین نوع موسیقی در شعر فارسی وزن عروضی و وزن نیمایی است

مصراع شعر است؛ اما نیما راهی تازه در وزن ابداع کرد، به این صورت که قید تساوي را برداشت و دست شاعر را در سرودن شعر 
در این وزن که با طبیعت زبان سازگارتر است، شاعر مجبور نیست . قایی وزن قدیم بکاهدباز کرد بی آن که از زیبایی موسی

هاي مساوي بگنجد، زیرا در این گونه وزن، مصراع جایی تمام  هایش را مساوي بیاورد تا در مصراع برخالف طبیعت زبان جمله
شد، لذا براي مثال اگر شعر در وزن رمل مخبون یعنی رکن شود که کالم خاتمه یابد یا نفس تازه کردن یا تأکید و غیره الزم با می

  :فعالتن... هاي دیگر سه یا چهار یا یک فعالتن باشد به اقتضاي معنی ممکن است مصراعی دو فعالتن داشته باشد و مصراع
  تراود مهتاب فاعالتن فع لن می
  درخشد شب تاب فاعالتن فع لن می

  فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک
  غم این خفتۀ چند فعالتن فعلن

  شکند فاعالتن فعالتن فعلن خواب در چشم ترم می
  )202: 1386نیما یوشیج، (
باشد که در حقیقت حد تامی است براي تعاریف شعري در آن  در شعر عروضی و کالسیک ایران، واحد شعري یک بیت می«

توان حدي براي آن  دهد و نمی صر نیمایی، واحد شعر را یک و یا مجموع چند مصراع تشکیل میولی در شعر معا. قواعد و قوانین
  ).186: 1370مسگرنژاد، (» .درنظر گرفت

  :مثال براي تساوي هجاها در وزن عروضی
  )22: 1362سعدي، (رود  رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می اي کاروان آهسته ران کارام جانم می

  مستعفلن= مستفعلن، آهسته را = روا اي کا
  مستفعلن= رود مستفعلن، نم می= کارام جا 
  مستفعلن= مستفعلن، خود داشتم= وادل که با
  مستفعلن= رود مستفعلن، نم می= با دل ستا 
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را که توان هر روشی  اما در خاتمه باید گفت که منظور از موسیقی در شعر تنها وزن عروضی و وزن نیمایی نیست؛ بلکه می
برد تا کالم را از روش طبیعی نثر دور سازد و در آن به نوعی تناسب و آهنگ به وجود بیاورد، در شمار موسیقی  شاعر به کار می

چنین گستردگی مفهوم از موسیقی شعر نه تنها وزن عروضی و وزن نیمایی بلکه هر گونه هماهنگی را . توان به حساب آورد شعر می
  .گیرد ها باشد در بر می ها و مصوت ها، هماهنگی صامت ها و ردیف کلمات، انتخاب قافیه که ناشی از روش ترکیب

  :موسیقی بیرونی در اشعار سهراب سپهري
هر چند . کند و این انتخاب وزن تأثیر فراوان در تعبیرهاي کالم او دارد سپهري در اشعارش اوزان نرم و مالیم را انتخاب می

باشد و گاهی هم در زمینۀ خروج  چند وزن ویژه است، اما سهراب در انتخاب وزن دنباله روي نیما می هاي اشعار او محدود به وزن
هاست نه در ایجاد و وسعت دادن وزن؛ مثالً  از موازین امروزي نیمایی هم کارهایی کرده است که در بیشتر موارد در نوشتن مصراع

سپهري به صورت سه مصراع افقی آورده . صورت عمودي بوده استدر حقیقت شش مصراع است و به » آب را گل نکنیم«شعر 
سبکی چون نیما، اخوان و شاملو قرار داد و با آن که سهراب به وزن احاطه  توان در ردیف شاعران صاحب سهراب را می. است

  . دارد؛ اما چندان مقید و ملزم به اجراي اوزان در شعر نبوده است
  :گیرد و متفرعات آن است که در ذیل مورد بررسی قرار می» فاعالتن«ایی سهراب سپهري پرکاربردترین وزن در اشعار نیم

  :باشد و متفرعات آن می» فاعالتن«ها  فهرست اشعار هشت کتاب سپهري که رکن اصلی در آن
 )29ص (ـ روشن شب  2 )17ص(ـ در قیر شب  1

 )36ص (ـ غمی غمناك  4 )33(ـ رو به غروب  3

 )50ص ... (ـ دنگ 6 )42ص(ـ جان گرفته 

 )66ص(ـ نقش  8 )57ص (ـ دیوار  7

 )75ص(ـ با مرغ پنهان  10 )70ص(ـ سرگذشت  9

 )151ص (ـ گل آینه  12 )78ص(ـ سرود زهر  11

 )341ص(ـ روشنی، من، گل، آب  14 )273ص (ـ صداي پاي آب  13

 )351(ـ آب  16 )348ص(ـ ساده رنگ  15

 )358ص(غربت  ـ 18 )354ص(ـ در گلستانه  17

 )364ص (ـ نشانی  20 )361ص(ها  ـ پیغام ماهی 19

 )368ص(ـ پشت دریاها  22 )366ص(اي در لحظه  ـ واحه 21

 )375ص(ـ صداي دیدار  24 )372ص(ـ تپش سایۀ دوست  23

 )379ص (ـ سورة تماشا  26 )377ص (ـ شب تنهایی خوب  25

 )385ص( ـ ورق روشن وقت 28 )383ص (ـ پرهاي زمزمه  27

 )394ص(ـ از سبز به سبز  30 )391ص(ـ جنبش واژة زیست  29

  )396ص(ـ نداي آغاز  31
 

 

  :پردازیم ها می اکنون به بررسی اشعار فوق با توجه به موسیقی بیرونی آن
  :ـ در قیر شب 1
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  دیرگاهی است در این تنهایی
  .رنگ خاموشی در طرح لب است

  خواند، بانگی از دور مرا می
  )17: 1389سپهري، . (هایم در قیر شب استلیک پا

چون قالب شعر از نظر تساوي ارکان برابر نیستند؛ اما وزن اصلی و . وزن شعر با توجه به سطرهاي فوق به خوبی مشخص است
  .است» فاعالتن«غالب آن در ابتداي هر سطر از شعر 

  : یا
  ها نفس آدم

  )18: همان. (سر به سر افسرده است
  .است» لن فاعالتن فع«و سطر دوم با وزن » فعالتن فع لن«از دو کلمه با وزن سطر اول مرکب 

  :ـ روشن شب 2
  روشن است آتش درون شب

  وز پس دودش
  .هاي دور طرحی از ویرانه

  :گر به گوش آید صدایی خشک
  )29: همان. (گور لغزد درون استخوان مرده می

فاعالتن فاعالتن «شروع شعر بر وزن . بینیم ارکان رعایتی درآن نمیچون قالب این شعر به صورت نیمایی است از نظر تساوي 
  .باشد می» فاعالتن فع«باشد و در سطر دوم وزن شعر بر رکن  می» فع

  :ـ رو به غروب 3
  ریخته سرخ غروب
  .جا به جا بر سرسنگ
  .کوه خاموش است

  .خروشد رود می
  مانده در دامن شب
  )34ـ 33: همان. (خرمنی رنگ کبود

ل خواندن  است؛ اما به دنبال این وزن اصلی متفرعات آن نیز دیده می» فاعالتن«صلی در اشعار فوق وزن ا شود؛ مثالً در سطر او
گونه کشش وزن آن به  و در سطر دوم بدون هیچ» لن فاعالتن فع«: شعر باید با کشش همراه باشد تا وزن درست به دست آید

  .باشد می» فاعالتن فعلن«صورت 
  :غمناكـ غمی  4

  .شب سردي است، و من افسرده
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  .راه دوري است، و پایی خسته
  )36: همان. (تیرگی هست و چراغی مرده

ل و دوم، نُه هجا و در سطر سوم، ده هجا می جداي از اختالف در تعداد هجاها، وزن سطر . بینیم از نظر تعداد هجا در سطر او
باشد و این تکرار و  می» لن فاعالتن فعالتن فع«و وزن سطر سوم » فعالتن فع لن فاعالتن«وزن سطر دوم » فعالتن فعالتن فع لن«اول 

  .است» فاعالتن«اختالف تا پایان شعر ادامه دارد؛ ولی رکن اصلی شعر 
  :ـ جان گرفته 5

  :اي بشکافت گور مغز من امشب از هجوم نغمه
  ها ریخت، اي را جان به رگ مرده

  پا شد از جا در میان سایه و روشن،
  )42: همان(مرا پنداشتی مرده : بانگ زد بر من

باشد و یکی دو تا از متفرعات آن؛ اما کوتاهی و بلندي سطرها سبب تفاوت در تعداد  می» فاعالتن«رکن اصلی این شعر با وزن 
  .ارکان و متفرعات آن نشده است
است تا » فاعالتن فاعالتن فع«ما سطر دوم با وزن باشد، ا می» فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع«سطر اول شعر فوق با وزن 

به هر حال وزن اصلی این شعر بر . شود نشان داده می» فاعالتن فاعلن«وزن ) 43:همان(» .مرده لب بر بسته بود«: این که در این سطر
  .و متفرعات آن است» فاعالتن«رکن 
  ...:ـ دنگ 6

  ...، دنگ...دنگ
  ساعت گیج زمان در شب عمر

  )50: همان. (پی در پی زنگزند  می
فاعالتن «است و در سطر سوم با وزن » فاعالتن فعالتن فعلن«باشد اما سطر دوم در وزن  می» فاع فع«شروع شعر با زحاف 

  .آید یکی از متفرعات و یا زحافی است که به دنبال آن می» فاعالتن«بنابراین وزن اصلی این شعر تا پایان . باشد می» مفعولن
  :رـ دیوا 7

  .شد کبود زخم شب می
  )57: همان(در بیابانی که من بودم 

و » فاعالتن«بنابراین وزن اصلی این شعر . باشد می» فاعالتن فاعالتن فع«و سطر دوم با وزن » فاعالتن فاعلن«شروع شعر با وزن 
  .باشد یکی از زحافات آن می

  :ـ نقش 8
  در شبی تاریک

  آمیخت که صدایی با صدایی در نمی
  دید از ره نزدیک، کس را نمی و کسی
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  )66: همان(هاي کوه باال رفت  یک نفر از صخره
باشد؛ و  می» فعالتن فاعالتن فاعالتن فع«باشد و سطر دوم و سوم با وزن  می» فاعالتن فع«شروع این شعر در سطر اول با وزن 

و یکی از متفرعات » فاعالتن«ت وزن اصلی این شعر توان گف بنابراین می. است» فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع«سطر چهارم بر وزن 
  .باشد می» فع«و زحاف » فعالتن«آن یعنی 

  :ـ سرگذشت 9
  .خروشد دریا می

  .هیچ کس نیست به ساحل پیدا
  اي نیست به دریا تاریک لکه

  که شود قایق
  )71ـ 70: همان. (اگر آید نزدیک

و زحاف » فعالتن«، وزن »فاعالتن«ه در سطرهاي دوم و سوم بعد از رکن باشد اما در ادام می» فاعالتن فع لن«شروع شعر با وزن 
  .آمده است» لن فع«

  .است» فاعالتن«بنابراین وزن اصلی این شعر هم بر رکن 
  :ـ با مرغ پنهان 10

  ها دارم حرف
  خوانی نهان از چشم با تو اي مرغی که می

  )75:همان! (گشایی و زمان را با صدایت می
آید و به دنبال آن باز  سه بار می» فاعالتن«آید در سطر دوم  به دنبال آن می» فع«باشد و زحاف  می» فاعالتن« شروع شعر با وزن

» فاعالتن«بنابراین وزن اصلی این شعر . شود سه بار به صورت کامل می» فاعالتن«آید ولی در سطر سوم با وزن  می» فع«هم زحاف 
  .است

  :ـ سرود زهر 11
  ا مکم پستان شب ر می

  وز پی رنگی به افسون تن نیالوده
  )78: همان. (کاوم چشم پرخاکسترش را با نگاه خویش می

ل این شعر با وزن  فاعالتن «و سطر سوم با وزن » فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع«و سطر دوم با وزن » فاعالتن فاعالتن«سطر او
  .است» فاعالتن«به هر حال وزن اصلی این شعر هم . آید می» فع«باشد که به دنبال آن زحاف  می» فاعالتن فاعالتن فاعالتن

  :ـ گل آینه 12
  .بارد شبنم مهتاب می

  .هاي نیلوفر دشت سرشار از بخار آبی گل
  )151: همان. (طرح اي بی درخشد روي خاك آیینه می
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ل ب. شروع شعر باید با کشش در خواندن همراه باشد تا با اوزان سطرهاي دیگر یکی گردد ا کشش در خواندن بر وزن سطح او
فاعالتن «باشد و سطر سوم بر وزن  می» فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع«باشد و سطر دوم با وزن  می» فاعالتن فاعالتن فع«

زحاف  و» فاعالتن«بنابراین شعر بر رکن . است و این نوع تغییر ارکان و عدم تساوي سطرها تا پایان ادامه دارد» فاعالتن فاعالتن فع
  .باشد می» فع«

  :ـ صداي پاي آب 13
اي که به عنوان دفتر شعري مستقل در هشت کتاب قرار دارد، از ابتدا تا انتها داراي وزن و آهنگ  این مجموعه چند صفحه

اصلی  در هر صورت وزن. باشد اما وزن این دفتر شعري با توجه به کوتاهی یا بلندي سطرها از نظر تعداد ارکان متفاوت می. است
  .شود دیده می» فع«و زحاف » فع لن«و در سطرهایی هم از متفرعات آن یعنی » فاعالتن«این مجموعه 

  .اهل کاشانم
  .روزگارم بد نیست

  .تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی
  .مادري دارم، بهتر از برگ درخت

  )278ـ  277: همان. (دوستانی، بهتر از آب روان
ل این شعر ب فاعالتن فع لن «است و در سطر سوم وزن شعر » فاعالتن فع لن«و در سطر دوم با » فاعالتن فع«ر وزن سطر او

  .است» فاعالتن«و در سطر چهارم باز رکن اصلی وزن » فاعالتن فعالتن فع لن
  :یا

  ها، پشت دو برف،  پدرم پشت دوبار آمدن چلچله
 پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی،

  )280: همان. (رده استها م پدرم پشت زمان
یک بار، در » لن فع«سه بار و » فعالتن«یک بار در سطر اول و » فعلن«چهار بار، » فعالتن«وزن شعر در این سه سطر به ترتیب 

  .در سطر سوم است» لن فعالتن فعالتن فع«سطر دوم و 
  :یا

  .فتح یک قرن به دست یک شعر
  .فتح یک باغ به دست یک سار

  )289: همان. (ست دو سالمفتح یک کوچه به د
آن چه که از . آید می» فعالتن«، »فاعالتن«است؛ ولی بعد از » فاعالتن«ها  وزن شعر در سه سطر ذکر شده به ترتیب در ابتداي آن

  .شود باشد که دیده می می» فاعالتن«وزن . ابتدا تا انتهاي شعر کامالً محسوس است
  :ـ روشنی، من، گل، آب 14

  .ابري نیست
  .نیست بادي
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  :نشینم لب حوض می
  )342ـ 341: همان. (ها، روشنی، من، گل، آب گردش ماهی

فاعالتن فع «سطر چهارم داراي وزن . باشد می» فاعالتن فعلن«باشد؛ اما سطر سوم وزن آن  می» فع لن فع«سطر اول و دوم با وزن 
باشد که آن هم با توجه به کوتاهی و بلندي سطرها  ظر تعداد میاین تغییر ارکان تا پایان شعر فقط از ن. باشد می» لن، فاعالتن فع لن

  .باشد می
  :ـ ساده رنگ 15

  تر، آسمان، آبی
  .تر آب، آبی

  )348: همان. (من در ایوانم، رعنا سرحوض
ن شعر باشد؛ بنابراین وزن اصلی ای می» فاعالتن فع لن فاعالتن«و » فاعالتن فع«، »لن فاعالتن فع«وزن سه سطر فوق به ترتیب 

  .است» فاعالتن«
  :ـ آب 16

  :آب را گل نکنیم
  .خورد آب در فرودست انگار، کفتري می

  )351: همان. (شوید اي پر می یا که در بیشۀ دور، سیره
ل  فاعالتن فعلن «وزن شعر در سطر سوم . باشد می» فاعالتن فع لن فاعالتن فعلن«و سطر دوم » فاعالتن فعلن«وزن شعر در سطر او

  .باشد می» فع لن فعفاعالتن 
  :شود نشان داده می. است» فاعالتن«هایی از این شعر وزن شعر به شکل دیگري که از متفرعات وزن  و یا در قسمت

  !چه گوارا این آب
  )352: همان! (چه زالل این رود

  .باشد می» فعالتن فع لن«وزن شعر در دو سطر باال 
  :ـ در گلستانه 17

  !هایی چه فراخ دشت
  )354: همان! (چه بلند هایی کوه

  .است» فاعالتن فعلن«سطر اول و دوم شعر فوق بر وزن 
  : و یا

  ها پشت تبریزي
  )355: همان. (زد غفلت پاکی بود، که صدایم می

  .است» فاعالتن فع لن فعالتن فع لن«و » فاعالتن فع لن«اوزان دو سطر فوق به ترتیب 
  :ـ غربت 18
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  ماه باالي سر آبادي است،
  .دي در خواباهل آبا

  )358: همان. (بویم روي این مهتابی، خشت غربت را می
ل شعر ذکر شده بر وزن  و سطر سوم با وزن » فاعالتن فع لن فع«است؛ و سطر دوم با وزن » فاعالتن فعالتن فع لن«سطر او

  .باشد می» فاعالتن فع لن فاعالتن فع لن فع لن«
  :و یا

  ) 360: همان. (زمین بر بخوردیاد من باشد کاري نکنم، که به قانون 
  .باشد می» فاعالتن فع لن، فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن«وزن سطر فوق 

  .و متفرعات آن است» فاعالتن«با توجه به بررسی فوق وزن اصلی این شعر بر رکن 
  :ها ـ پیغام ماهی 19

  رفته بودم سرحوض
  )361: همان(تا ببینم شاید، عکس تنهایی خود را در آب، 

  .است» فاعالتن فع لن فاعالتن فاعالتن فع لن«و سطر دوم بر وزن » فاعالتن فعلن«ر اول بر وزن سط
  :و یا

  .رفت به سر وقت چنار باد می
  )363: همان. (رفتم من به سر وقت خدا می

ل  است» فاعالتن فعالتن فع لن«و سطر دوم » فاعالتن فعالتن فعلن«وزن سطر او.  
  :ـ نشانی 20
  . در فلق بود که پرسید سوار» کجاست؟خانۀ دوست «

  )364: همان. (آسمان مکثی کرد
  .باشد می» فاعالتن فع لن«و سطر دوم با وزن » فاعالتن فعلن فاعالتن فعالتن فعلن«سطر اول شعر با وزن 

  .باشد و متفرعات آن می» فاعالتن«بنابراین وزن اصلی این شعر بر رکن 
  :اي در لحظه ـ واحه 21

  آیید، ن اگر میبه سراغ م
  .پشت هیچستانم

  )366: همان. (پشت هیچستان جایی است
است؛ و همین طور سطر سوم با وزن » فاعالتن فع لن«است و سطر دوم بر وزن » فعالتن فعالتن فع لن«سطر اول داراي وزن 

  .باشد می» فاعالتن فع لن فع«
  . باشد و متفرعات آن می» فاعالتن«بنابراین رکن اصلی شعر 

  :ـ پشت دریاها 22
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  قایقی خواهم ساخت، 
  )368: همان. (خواهم انداخت به آب

ل و دوم به ترتیب  است» فاعالتن فعلن«و »فاعالتن فع لن«اوزان این شعر در سطر او.  
  :و یا در پایان شعر

  !پشت دریاها شهري است
  )371: همان. (قایقی باید ساخت

ل و دوم به ترتیب  است» فاعالتن فع لن«و » لن فع فاعالتن فع«که وزن سطر او .  
  .است» فاعالتن«بنابراین رکن اصلی در این شعر 

  :ـ تپش سایۀ دوست 23
  .تا سواد قریه راهی بود

  هاي ما پر از تفسیر ماه زندة بومی، چشم
  )372: همان. (هامان شب درون آستین

و در » فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع«م با وزن است و در ادامه سطر دو» فاعالتن فاعالتن فع«سطر اول این شعر بر وزن 
  .باشد می» فاعالتن فاعالتن فع«سطر سوم با وزن 

  :و یا
  :برفراز آبگیري خودبخود سرها همه خم شد

  شد شب هاي ما تبخیر می روي صورت
  )374: همان. (آمد به گوش دوست و صداي دوست می

ل بر وزن  و سطر سوم » فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع«و در سطر دوم بر وزن » تن فاعالتن فعفاعالتن فاعالتن فاعال«وزن سطر او
  .است» فعالتن فاعالتن فاعالتن فع«بر وزن 

و متفرعات آن و زحاف آن » فاعالتن«گردد وزن اصلی و غالب این شعر از ابتدا تا پایان بر رکن  همان طوري که مشاهده می
  .باشد می

  :ـ صداي دیدار 24
  .د رفتم به میدان، صبحگاهی بودبا سب
  .خواندند ها آواز می میوه
  )375: همان. (خواندند ها در آفتاب آواز می میوه

فاعالتن فاعالتن «و در سطر سوم » فاعالتن فاعالتن فع«و در سطر دوم » فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع«: وزن این سطرها به ترتیب
  .است» فاعالتن فع

  :ـ شب تنهایی خوب 25
  .خواند وش کن، دورترین مرغ جهان میگ
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  )377: همان. (شب سلیس است، و یک دست، و باز
ل و دوم به این ترتیب است فاعالتن فعالتن فعلن«و » فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع لن«: وزن سطر او«.  

  :ـ سورة تماشا 26
  به تماشا سوگند
  و به آغاز کالم 

  و به پرواز کبوتر از ذهن
  »380ـ 379: همان«. است اي در قفس واژه

ل الی سطر چهارم به این ترتیب است فاعالتن «و » لن فعالتن فعالتن فع«، »فعالتن فعلن«، »فعالتن فع لن«: وزن شعر از سطر او
  .»فعلن

  :ـ پرهاي زمزمه 27
  .مانده تا برف زمین آب شود

  .مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونۀ چتر
  )384ـ 383: نهما. (ناتمام است درخت

  .»فاعالتن فعلن«و » فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن«، »فاعالتن فعالتن فعلن«: اوزان این سه سطر به ترتیب از این قرارند
  

  :ـ ورق روشن وقت 28
  .خورد هاي در تکان می از هجوم روشنایی شیشه
  .صبح شد، آفتاب آمد

  )386ـ 385: همان. (زار میز چاي را خوردیم روي سبزه
و سطر سوم بر » فاعلن فاعالتن فع«باشد و سطر دوم بر وزن  می» فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع«وزن شعر در سطر اول 

  .است» فاعالتن فاعالت فاعالت فع«وزن 
  :ـ جنبش واژة زیست 29

  .پشت کاجستان، برف
  .برف، یک دسته کالغ

  )392ـ 391: همان. (جاده یعنی غربت
  .است» فاعالتن فع لن«و » فاعالتن فعلن«و » فاعالتن فع لن«: سه سطر به ترتیباوزان این 

  :ـ از سبز به سبز 30
  من در این تاریکی 

  فکر یک برة روشن هستم 
  )395ـ 394: همان. (ام را بچرد که بیاید علف خستگی
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  .است» تن فعالتن فعالتن فعلنفعال«و » فاعالتن فعالتن فع لن«و » فاعالتن فع لن«: اوزان این سه سطر به ترتیب
  .گردد البته وزن سطر سوم با نوعی کشش در خواندن ارکان آن ادامه می

  :ـ نداي آغاز 31
  هایم کو، کفش

  سهراب؟: چه کسی بود صدا زد
  )397ـ 396: همان. (آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ

  .است» فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن« و» فعالتن فعالتن فع لن«، »فاعالتن فع«: اوزان سه سطر به ترتیب
  :موسیقی بیرونی در قالب شعري چهار پاره در هشت کتاب سپهري

  :عبارتند از. شعرهایی که در قالب چهار پاره سروده شده است
  )26ص (ـ مرغ معما  2) 20ص (خیزد  ـ دود می 1
  ) 44ص (ـ دلسرد  4) 31ص (ـ سراب  3
  )166ص (ـ غبار لبخند  6) 162ص (اي به رنگ  ـ روزانه 5
  )186ص (ـ میوة تاریک  7

باشد و تنها یک چهارپاره بر وزن دیگري غیر از  به عنوان اوزان اصلی شش چهارپاره در هشت کتاب می» فاعالتن«وزن 
  .باشد می» فاعالتن«

  :خیزد ـ دود می 1
  .خیزد زخلوتگاه من دود می

  ام؟ کسی خبر کی یابد از ویرانه
  .رم سخنبا درون سوخته دا
  )21ـ 20: همان(ام؟  رسد افسانه کی به پایان می

  )رمل مسدس محذوف: بحر(» فاعالتن فاعالتن فاعلن«: وزن شعر
  :ـ مرغ معما 2

  دیر زمانی است روي شاخۀ این بید
  .مرغی بنشسته کوبه رنگ معماست
  .نیست هم آهنگ او صدایی، رنگی

  )27ـ 26: همان. (هاست چون من در این دیار، تنها، تن
  )منسرح مثمن مطوي منحور: بحر(» مفتعلن فاعالت مفتعلن فع«: وزن شعر

  :ـ سراب 3
  !آفتاب است و بیابان چه فراخ

  .نیست در آن نه گیاه و نه درخت
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  غیر آواي غرابان، دیگر
  )32ـ 31 :همان. (بسته هر بانگی از این وادي رخت

  )بون محذوفرمل مسدس مخ: بحر(، »فاعالتن فعالتن فعلن«: وزن شعر
  :ـ دلسرد 4

  :ام دیگر زنگار گرفت قصه
  .هاي شبم پیوندي است با نفس

  پرتوي لغزد اگر بر لب او،
  )45ـ 44: همان. (هوس لبخندي است: گویدم دل
  )رمل مسدس مخبون محذوف: بحر(» فاعالتن فعالتن فعلن«: وزن شعر

  :اي به رنگ ـ روزنه 5
  !در شب تردید من، برگ نگاه

  وج خاموشی کجا؟روي با م می
  :ام از هوشیاري خورده آب ریشه

  )163ـ 162: همان. (من کجا، خاك فراموشی کجا
  )رمل مسدس محذوف: بحر(» فاعالتن فاعالتن فاعلن«:وزن شعر

  :ـ غبار لبخند 6
  .ها تراوید آفتاب از بوته می

  هاي نم زده دیدمش در دشت
  مست اندوه تماشا، یار باد،

  )167ـ 166: همان. (نم زدهاش شب مویش افشان، گونه
  )رمل مسدس محذوف: بحر(» فاعالتن فاعالتن فاعلن«: وزن شعر

  : ـ میوة تاریک 7
  .نوشید نور باغ باران خورده می

  :هاي تر دوید لرزشی در سبزه
  او به باغ آمد، درونش تابناك،

  )187ـ 186: همان. (ها ناپدید اش در زیر و بم سایه
  )رمل مسدس محذوف: بحر(، »فاعلن فاعالتن فاعالتن«: وزن شعر

و متفرعات آن که از مهم ترین و پرکاربردترین اوزان در مجموعۀ هشت کتاب سپهري هستند وزن » فاعالتن«بعد از وزن 
که در چهار شعر زیر دیده » مفعول فاعالتن«یا » مفعول فاعالت«دهد و آن هم وزن  دیگري در مقام دوم خودش را نشان می

  .شود می
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  )39ص (ـ خراب  2)                      23ص (ـ سپیده  1
  )63ص (ـ دریا و مرد  4)             60ص (ـ مرگ رنگ  3

  :شود هایی از این اشعار جهت بررسی در زیر آورده می نمونه
  :ـ سپیده 1

  در دور دست
  )23: همان(قویی پریده بی گاه از خواب 

است که بعضی از سطرها به دلیل کوتاهی یا بلندي سطر، » مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن«از ابتداي تا انتهاي شعر وزن غالب آن 
  .شود تعداد آن کم و زیاد می

  :ـ خراب 2
  فرسود پاي خود را چشمم به راه دور

  زندگی: تا حرف من پذیرد آخر که
  )40ـ 39: همان. (رنگ خیال بر رخ تصویر خواب بود

ل و دوم  مفاعیل فاعلن«و سطر سوم » ن مفعول فاعلنمفعول فاعالت«وزن سطر او است تا این که در سطر» مفعول فاعالت:  
  دل را به رنج هجر سپردم، ولی چه سود،

  ام پایان شام شکوه
  )40: همان. (صبح عتاب بود

ا پایان سطر وزن و در ادامه و با وصل نمودن سطر کوتاه میانی ب» مفعول فاعالت مفعول فاعلن«: اوزان به این ترتیب خواهد بود
  »مفعول فاعالت مفعول فاعلن«: دهد خودش را نشان می
  :و یا پایان شعر

  )41: همان. (تصویر جغد زیب تن این خراب بود
  .است» مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن«: وزن آن

  :ـ مرگ رنگ 3 
  رنگی کنار شب

  .حرف مرده است بی
  هاي دور مرغی سیاه آمده از راه

  )61ـ 60. (بام شب شکست خواند از بلندي می
مفعول «گردد به خصوص که در سطر پایانی وزن آن  به خوبی نمایان می» مفعول فاعالت«با خواندن و نگاهی به شعر وزن 

  .باشد می »فاعالتن مفاعیل فاعلن
  :و یا در سطر
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  )62: همان(هر دم پی فریبی، این مرغ غم پرست 
  .باشد یم» مفعول فاعالتن مفعول فاعلن«که وزن آن 

  :ـ دریا و مرد 4
  تنها، و روي ساحل،

  .گذرد مردي به راه می
  نزدیک پاي او
  )64ـ 63: همان. (دریا، همه صدا

آید به صورتی که اگر چهار  وزن اشعار فوق با توجه به نوع خواندن و وصل نمودن سطرهاي کوتاه به همدیگر به دست می
» مفعول فاعالتن مفعول فاعالت فَعل«: آید ا بخوانیم وزنی به این شکل به دست میها ر شعر فوق را به هم وصل کنیم و دو به دو آن

  »مفعول فاعالت مفاعیلُ فاعلن«یا 
  .یابد این وزن با اندکی کم و زیاد شدن در تعداد ارکان تا پایان شعر ادامه می

  .است» مفاعلین«هم  شود و آن دیده می» وهم و آفتابی«بعد از وزن فوق وزن دیگري که تنها در دو شعر 
  :پردازیم هایی از این اشعار می به بررسی نمونه

  :ـ وهم 1
  .جهان، آلود ة خواب است

  فرو بسته است وحشت در به روي هر تپش، هربانگ
  چنان که من به روي خویش

  )74ـ 73: همان(در این خلوت که نقش دل پذیرش نیست 
  .کند و تعداد ارکان با توجه به کوتاهی و یا بلندي سطرها تغییر می است» مفاعلین«در ابتدا تا پایان این شعر بر وزن 

ل تا چهارم مفاعیلن مفاعیلن: مثالًً، سطر او  
  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

  مفاعیلن مفاعیلن
  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

  ـ آفتابی 2
  شویند؟ آید، مگر در نهر تنهایی چه می صداي آب می

  .تها پاك اس لباس لحظه
  میان آفتاب هشتم دي ماه

  )390ـ 389: همان. (هاي وقت هاي تماشا، چکه طنین برف، نخ
  :سطر اول تا پایین سطرهاي این شعر فقط از نظر کوتاهی و بلندي در تغییر تعداد ارکان نقش دارند

  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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  مفاعیلن مفاعیلن
  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

  لن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنمفاعی
. شود یک وزن دیگر هم در هشت کتاب سپهري و فقط در دو شعر دیده می» مفعول فاعالتن«یا » مفعول فاعالت«بعد از وزن 

  :شود دیده می» مسافر«و مجموعۀ » درة خاموش«این وزن در شعر . است» مفاعلن فعالتن«آن وزن 
  :ـ درة خاموش 1

  )47: همان. (سکوت، بند گسسته است
  است» مفاعلن فعالتن«که وزن آن 

  :ـ مسافر 2
  ) 309: همان(دم غروب، میان حضور خستۀ اشیا 

است؛ و همین طور این ارکان تا پایان شعر دیده » مفاعلن فعالتن«کامالً نشان دهندة وزن » مسافر«اشعار آغازین در مجموعۀ 
  .شود می

اگر خیلی . شویم ها می هاي زیبا در آن تند که با خواندن متوجه ریتم و آهنگبعضی از اشعار سهراب از گروه اشعار منثور هس
ت هم همین است ها توجه کنیم می ساده به آن ولی از خصوصیات شعر . گوییم که هر کدام از این اشعار داراي وزنی هستند و واقعی

  .آید منثور این است که به نظر خواننده موزون می
شود بی آن که از نظام وزنی  اي کوتاه به شکل نثر گفته می در ادبیات غرب معموالً به قطعه (prose poem)شعر منثور 

، سجع، صنایع شعري بدیع، قافیه و قافیۀ داخلی و تصویر خیالی )ایقاع(خاصی پیروي کند، از عناصر شعري مانند ریتم یا ضرباهنگ 
ات از قطعات نثر . نظیر شعر است برخوردار است و از جهت کیفیت تأثیر و ایجاد حالت انفعالی شعر منثور به خاطر همین خصوصی

  .شود، از شعر آزاد نیمایی متمایز است هاي جداگانه نوشته نمی شود و از آن جایی که به صورت مصراع معمولی مشخص می
در هشت کتاب » شرق اندوه«توان این طور نتیجه گرفت که مجموعۀ اشعار  با توجه به تعریفی که از شعر منثور به عمل آمد، می

مفعول (آید  باشند اگر چه در بعضی موارد اوزانی به چشم می سپهري داراي خصوصیات شعر منثور به خصوص قافیۀ داخلی می
باشد چون در شعر نیمایی اگر شعري با  ولی گریز از وزن و وارد شدن به وزن دیگر مالکی براي تعیین وزن خاصی نمی) مفاعیلن

  .روع شده باشد تا پایان شعر رکن یا متفرعات آن باید در شعر رعایت شده باشدرکن خاصی ش
  :نمونه براي شعر منثور

  چه گذشت؟
  ـ زنبوري پر زد 

  ...ي ـ در پهنه
  )222ـ 221: همان. (ـ وهم، این سو، آن سو، جویاي گلی

ها آورده  رونی ندارند در ذیل، فهرست آنوزن که موسیقی بی بعضی از اشعار هشت کتاب سپهري در قالب شعر نو و از نوع بی
  :شود می
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 )83ص (ـ خواب تلخ  2 )54ص (ـ نایاب  1

 )89ص(ـ جهنم سرگردان  4 )85ص (ـ فانوس خیس  3

 )94ص (ـ پرده  6 )91ص (ـ یاد بود  5

 )100ص(ـ مرز گم شده  8 )97ص (ـ گل کاشی  7

 )106ص (ها  ـ لولوي شیشه 10 )103ص (ـ پاداش  9

ـ لحظۀ گم شده  11
 )110ص(

 )113ص (ـ باغی در صدا  12

 )124ص(ـ نیلوفر  14 )116ص(ـ مرغ افسانه  13

 )130ص (ـ سفر  16 )127ص(ـ برخورد  15

 )139ص (تار و پود  ـ بی 18 )133ص (پاسخ  ـبی 17

 )144ص (ـ شاسوسا  20 )141ص (ـ طنین  19

 )160ص (ـ آن برتر  22 )157ص (ـ همراه  21

 )168ص (ـ فراتر  24 )164ص (ـ اي نزدیک  23

 )173ص (ـ دیاري دیگر  26 )171ص(ـ شکست کرانه  25

ص (ـ سایبان آرامش ما، ماییم 28 )175ص (ـ کو قطرة وهم  27
178( 

 )184ص (ـ آواي گیاه  30 )181ص(ـ پرچین راز  29

ص (ـ شب هم آهنگی  31
188( 

 )190ص(ـ دروگران پگاه  32

 )194ص(ها  ـ گردش سایه 34 )192ص(اره ـ راه و 33

 )198ص(ـ نیایش  36 )196ص(ـ برتر از پرواز  35

 )203ص... (ـ 38 )200ص (ـ نزدیک آي  37

ـ موج نوازشی، اي  39
 )205ص (گرداب 

 )207ص(اي در آفتاب  ـ بیراهه 40

ـ خوابی در هیاهو 41
 )209ص(

 )211ص (ـ تارا  42

ص (ـ در سفر آن سوها  43
213( 

 )215ص(ـ اي همه سیماها  44

 )221ص (ـ روانه  46 )217ص (ـ محراب  45

 )235ص (ـ و  48 )223ص(ـ هال  47

ها لمس  بیرونی یا عدم وزن آن شود تا دارا نبودن موسیقی اي از اشعار فوق اشاره می بعد از فهرستی که شمارش گردید به نمونه
  :گردد

  کنار مشتی خاك
  ها، نشسته امدر دور دست خودم، تن
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  ها خاك شد نوسان
  )145ـ 144: همان(ها از میان انگشتانم لغزید و فرو ریخت  و خاك

  :هاي زیر آمده اند بر وزن» حجم سبز«بعضی از شعرهاي مجموعۀ 
  بحر رمل مخبون نیمایی: ، تکرار فعالتن)339ص (ـ از روي پلک چشم  1
  مل مخبون نیماییبحر ر: ، تکرار فعالتن)344ص (ـ و پیامی در راه  2
  بحر متقارب نیمایی: ، تکرار فعولن)400ص (ـ به باغ همسفران  3
  بحر مجتث نیمایی: ، تکرار مفاعلن فعالتن)404ص (ـ دوست  4
  بحر منسرح نیمایی: ، تکرار مفتعلن فاعالت)408ص (ـ همیشه  5
  بحر منسوح نیمایی: ، تکرار مفتعلن فاعالت)411ص (ـ تا نبض خیس صبح  6
  :هاي زیر آمده اند بر وزن» ما هیچ، ما نگاه«عرهاي مجموعه ش
  بحر منسرح نیمایی: ، تکرار مفتعلن فاعالت)417ص (ـ اي شور، اي قدیم  1
  بحر منسرح نیمایی: ، تکرار مفتعلن فاعالت)420ص (ـ نزدیک دورها  2
  فبحر هزج اخرب مکفو: ، مفعول مفاعیلُ مفاعیلن فع)423ص (ـ وقت لطیف شن  3
  بحر منسرح نیمایی: ، تکرار مفتعلن فاعالت)426ص (ـ اکنون هبوط رنگ  4
  بحر هزح اخرب مقبوض: ، مفعول مفاعلن مفاعیلن)429ص (ها به بعد  ـ از آب 5
  بحر مضارع نیمایی: مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعلن) 432ص (ـ هم سطر، هم سپید  6
  بحر متدارك نیمایی: ، تکرار فاعلن)435ص (ـ اینجا پرنده بود  7
  بحر متدارك نیمایی: ، تکرار فاعلن)439ص (ـ متن قدیم شب  8
  بحر متدارك نیمایی: ، تکرار فاعلن)444ص (ـ بی روزها عروسک  9

  بحر متدارك نیمایی: ، تکرار فاعلن)448ص (ـ چشمان یک عبور  10
  بحر متدارك نیمایی: ، تکرار فاعلن)453ص (هاي منظره  ـ تن 11
  بحر متدارك نیمایی: ، تکرار فاعلن)456ص (مت خیال دوست ـ س 12
  بحر متدارك نیمایی: ، تکرار فاعلن)458ص (ـ اینجا همیشه تیه  13
  بحر رمل مخبون نیمایی: ، تکرار فعالتن)461ص (ـ تا انتها حضور  14
  

  گیري نتیجه
بررسی گرفته است بر اساس میزان کاربرد به شرح زیر  ها در اشعار سپهري که در مقاله مورد بندي اوزان، این وزن از نظر تقسیم

  :باشد می
  ـ فاعالتن و متفرعات آن 1
  ـ مفعول فاعالت یا مفعول فاعالتن 2
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  ـ مفاعیلن 3
  ـ مفاعلن فعالتن 4
5 ـ مفتعلن فاعالت  

مفعول «یا » ول فاعالتمفع«شعر بروزن  4و متفرعات آن، » فاعالتن«شعر بر وزن  37شعر در هشت کتاب تعداد  136از مجموع 
  . باشد می» مفتعلن فاعالت مفتعلن فع«شعر بر وزن  2و » مفاعلن فعالتن«شعر بر وزن  2، »مفاعیلن«شعر بر وزن  2» فاعالتن

شعر در هشت  136بعضی از اشعار سهراب همان طوري که پیش از این اشاره شد از گروه اشعار منثور هستند که از مجموع 
  .شود از اشعار سپهري را شامل می%  29/35تا شعر منثور هستند که در حدود  48کتاب تعداد 

  نمودار موسیقی بیرونی اشعار سپهري

  
  :به شرح زیر است» صداي پاي آب، مسافر، حجم سبز و ما هیچ، ما نگاه«هاي  شعر مجموعه 41بسامد وزن در 

 %07/17شعر،  7 ـ متدارك 2 %34/46شعر،  19 ـ رمل مخبون 1

 %31/7شعر،  3 ـ رمل 4 %19/12شعر،  5 ـ منسرح 3

 %43/2شعر،  1 ـ هزج 6 %87/4شعر،  2 ـ مجتث 5

 %43/2شعر،  1 ـ هزج اخرب مکفوف 8 %43/2شعر،  1 ـ هزج اخرب مقبوض 7

 %43/2شعر،  1 ـ مضارع 10 %43/2شعر،  1 ـ متقارب 9

  :حجم سبز و ما هیچ، ما نگاهنمودار موسیقی بیرونی در چهار کتاب صداي پاي آب، مسافر، 
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وزن استفاده  8در ضمن سپهري از . شعر نیمایی وجود دارد 62اما به طور کلی در هشت کتاب سهراب سپهري روي هم رفته 

  :باشد کرده است که بر اساس میزان کاربرد به شرح زیر می
 %51/14شعر،  9 ـ رمل 2 %93/41شعر،  26 ـ رمل مخبون 1

 %29/11شعر،  7 ـ متدارك 4 %90/12شعر،  8 کفوفـ مضارع اخرب م 3

 %83/4شعر،  3 ـ مجتث مخبون 6 %67/9شعر،  6 ـ منسرح مطوي منحور 5

 %61/1شعر،  1 ـ متقارب 8 %22/3شعر،  2 ـ هزج 7

  :نمودار موسیقی بیرونی در هشت کتاب سپهري
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  »خسرو و فرهاد« يهبا مناظر» مست و هوشیار« يهمناظر يهمقایس«

  »دیالوگ باختین يبر اساس نظریه
  

  1شاهپور ملک احمد غنی
دمحسن مهدي 2نیا چوبی سی  

  چکیده
در نظریۀ باختین » دیالوگ«. شود در هر سخنی یافت می» مکالمه«باختین، اندیشمند و منتقد قرن بیستم روسیه، اعتقاد دارد که  

در معناي (ژه در رمان او منطق مکالمه را بیشتر در نثر به وی. گسترده تر از آن چه که در ادب فارسی معروف است، دارد مفهومی
به زبان دیگر بسیاري از آثار منظوم فارسی . توان این تئوري را در متون منظوم هم بررسی کرد مورد توجه قرار داد؛ اما می) مدرن

 باختین، دیالوگ. هاي چند صدایی را دارند  هاي رمان  ویژگی... هاي عاشقانه و عارفانه، غزل، مناظرات و   چون حماسه، مثنوي
)dialog (گویی  را در مقابل مفهوم تک)monolog (هایی چون مستقیم، غیر مستقیم، درونی، بیرونی، اسکاز   قرار دارد و به گونه

. داند می) آثار تولستوي(صدایی  ها را تک و برخی از رمان) آثار داستایوسکی(ها را چند صدایی  او برخی از رمان. تقسیم کرد... و 
بر اساس نظریۀ باختین مقایسه و تمایزها و  نظامی » خسرو و فرهاد«ي  با مناظره  پروین اعتصامی» مست و هوشیار«رة در این مقاله، مناظ

 .ساخته و پرداخته شدند» دیالوگ«هاي آن دو بر شمرده شد و ثابت گردید که هر دو بر اساس   تشابه
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  پرسش تحقیق

بر اساس مکالمه بنا » مست و هوشیار«و مناظرة » خسرو و فرهاد«سؤال اصلی در مقالۀ حاضر، این است که آیا دو اثر مناظرة 
ت قرار ) هنرمند(صدایی؟ و آیا راوي  اند یا تک اند؟ دیگر این که آیا آثار مذکور چندصدایی شده قهرمانان خود را در محدوی
  یا خیر؟دهد  می
  

مه مقد  
زیست، حاکمی داشت مستبد و خودراي که به هیچ اندیشۀ مخالفی اجازة بروز و  اي که میخاییل باختین در آن می جامعه

آلود بود و  گون و وهم فضاي جامعه، تیره. داد  کرد و در تنگنا قرار می استالین، روشن فکران را سرکوب می. داد خودنمایی نمی
م وش میپیوسته یک صدا به گ در چنین اجتماعی، منتقد و اندیشمندي قد علم کرد که . آمیز حاکم بود رسید و آن هم صداي تحکّ

به دلیلی . شده نیست باختین، آن چنان که باید و شاید در ایران شناخته. ترین منتقد روسیۀ قرن بیستم موسوم گردید به بزرگ
ات فارسی و ظرفیت باالي آن  دانی در دنیاي معاصر، راقمان این سطور  و نیز به سبب میل فراوان به فارسیگسترگی و استوتري ادبی

بر آن شدند تا ضمن معرّفی این دانشمند بزرگ، دو اثر هنري ادبیات فارسی را مطابق تئوري مکالمۀ باختین مورد تحلیل و بررسی 
اند و  آثاري که رمان گونه. بر آنان حاکم است قرار دهند و ثابت کنند بسیاري از متون فارسی، چندآوا هستند و فضاي گفتگو

  .رسد ها به گوش شنوندگان و مخاطبان می هاي مختلفی در بطن آن صداي
  

  چارچوب نظري مکالمۀ باختین
را زمانی ارائه کرد که دو مکتب فلسفی و » دیالوگ«نظریۀ «او . میخاییل باختین از متفکّران و منتقدان برجستۀ قرن بیستم است

را در مرکز ) longue(از طرفی ساختارگرایان بودند که به پیروي از زبانشناسی سوسور، النگ . در اوج خود قرار داشتندادبی 
شناسی بود که  هاي دیگر زبان داشتند و از طرف دیگر نقد سبک  مطالعات خود قرار داده بودند و سعی در به حاشیه کشاندن حیطه

شناسی  باختین با نشان دادن واکنش شدید علیه زبان«) 494: 1378ي، مقداد(» .وف کرده بودتوجه خود را فقط به بیان فردي معط
از سوي دیگر، توجۀ خود را از » ذهنگرایانه«هاي  سوسور از یک طرف و اتّخاذ موضعی انتقادي در مقابل راه حل) عین گرایانۀ(

در » گفت و شنودي«اي  زبان باید ذاتاً پدیده. ص معطوف کردهاي ملموس افراد در شرایط اجتماعی مشخ نظام مجرد النگ به گفته
  ) 160: 1388ایگلتون، (» .گیري ناگزیر آن به سوي دیگر، درك شود نظر گرفته شود و صرفاً بر حسب جهت

ی در به ظاهر خصوصی« ترین گفتار یا سخن، سخن یا طرف گفتگوي  ترین و شخصی باختین سعی دارد نشان دهد که حتّ
یکسره بر یک موضوع عینی تمرکز دارد همواره بر  به نظر او سخنگویی که ) 126: 1387زاده،  غالمحسین(» .ود دارددیگري وج

ه در چپ و راست خود هم نظري می است و صرف نظر از این » گفتگویی«زبان از این حیث در سرشت خود . اندازد مخاطبان بالقو
آورد که سخنان  باختین گفتگویی را به تصویر در می. درگیر نوعی گفتگو است که چه پاسخی به صورت بالفعل ارائه خواهد شد،

شنویم؛ ولی در عمق این سخنان  سخنگوي دوم حضوري نامرئی دارد، سخنانش را نمی«. سخنگوي دوم از آن حذف شده است
باختین بیش تر دربارة مفاهیم «. )245: 1381هارلند، (» .اي بر کل سخنان حاضر و مرئی سخنگوي نخست دارد کننده تاثیر تعیین

ها  در رفتار روزمره، واژه. شوند ها در پاسخ یا واکنش به امري، ادا می ها یا گفته گوید همۀ واژه کند و می گفت و شنودي بحث می
م گفتار شود بنابراین تما هاست، درك می درون نظام ادراکی خود نویسنده که پر از اشیاي خاص وحاالت احساسی و مرتبط با آن

مکتب باختین به لحاظ توجهی «، )194: 1388کلیگز، (» .نامد شنونده می» افق درك«به سمت چیزي گرایش دارد که باختین آن را 
تواند جدا از  قرار داشت که زبان نمی مارکسیستی که به ساختار زبانی آثار ادبی داشت، فرمالیست بود اما عمیقاً تحت تأثیر این باور
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این پیوند نزدیک میان زبان و ایدئولوژي، ادبیات را بالفاصله به عرصۀ اجتماعی و اقتصادي؛ یعنی، قلمرو . اشدایدئولوژي ب
گري یا گفت و شنودي را بر رابطۀ بین خود و دیگري بنا نهاد،  باختین بنیان مکالمه). 1384: 57سلدن، (» .ایدئولوژي وارد کرد

ی آن را بر جنبۀ زیبا ۀ برقراري مکالمه میآگاهی نسبت به مفهوم دیگر بودن را الزم بدین . دهد شناختی اثر ادبی تعمیم می داند و حتّ
یت است صورت که رابطۀ خود و دیگري منجر به پدیدار شدن شکل تکامل یافتۀ اثري می شود که از بعد زیباشناختی حائز اهم .

غیر «خص از اطراف را دارد، مواجه است و از طرف دیگر با که تمایل بر برداشت ش» من بودن خود«هنرمند واقعی از طرفی با 
هاي لفظی در حمل بیش از  ها و سایر نشانه توان واژه). 105: 1387زاده،  غالمحسین(یا دیگر بودن واقعیات اطرافش » خودي بودن

ها معانی  وسور متهم شد که به نشانهروند در این نقد مارکسیسم و فلسفه زبان، س یک معنا مطابق با بافتی است که در آن به کار می
هاي   ها بستگی به تعریف مجدد مداوم در چارچوب مبارزة بین طبقات و گروه دهد در صورتی که عمالً معنی واژه ثابت می

مثل آثار (ا ها ر  او برخی از رمان. توجه داشته است) در معناي نوین(باختین بیشتر به نثر و رمان ). 1380:250کادن، . (اجتماعی دارد
هاي در حال   هاي داستایوفسکی را به صورت  رمان. آوایی تک) مثل آثار تولستوي(چندآوایی خوانده و برخی دیگر ) داستایوفسکی

آورد و در عین حال براي به  هاي احتمالی دیگر صداها را به حساب می  بیند که در آن، هر صدا، ارزشیابی رقابت و اندرکنشی می
هاي تک آوایی این راوي است که حرف آخر را  در رمان) 254: 1381هارلند، (کند  هاي خود تکاپو می رزشیابیکرسی نشاندن ا

هاي تک آوایی چون از منطق گفت و  صدا یا آواي او بر فراز همۀ آواها قرار دارد در رمان. زند؛ و تصمیم نهایی با اوست می
هاي  هاي دیگر از شخصیت شود و آوا که فاعل یا آگاهی برتر محسوب میراوي یا نویسنده است » من«شنودي خبري نیست فقط 

اند؛ ولی در  هایی هستند که در اختیار کامل فاعل خود؛ یعنی، راوي یا نویسنده قرار گرفته ها، همه به منزلۀ مفعول درون رمان
ت رمان اي راوي در گفت و شنودي ناتمام در هم ها و آو هاي چند آوایی هیچ سخن پایانی و قطعی وجود ندارد زیرا آواي شخصی
هاي خویش و دیگري دارد که مرتب   هاي مختلف سخن  آمیزد، گفت و شنود رمان چندآوایی اصیل است؛ زیرا نشان از درگیري می

م اي، زبان غیر مکالمه باختین در کتاب تخیل مکالمه) 1378:498مقدادي، . (کنند در هم نفوذ می و مطلق آمیز  اي را زبان تحکّ
باختین، . (کند بندي می تقسیم) بین خود قبلی و خود بعدي یک فرد(و درونی ) بین دو نفر مختلف(خواند و مکالمه را بیرونی  می

در رمان یا به شکل مستقیم یا گفتار بازنمایی شده و یا گفتار یا سخن ) مکالمه و گفتگو(بر اساس نظریۀ باختین، سخن ). 538: 1387
کند که مفهوم محدود بودن تاریخمندي و  اگرچه باختین استدالل می) 121-122: 1387زاده،  غالمحسین. (شود می دو سویه تقسیم

هاي خود و   هاي شعري بیگانه است و نویسندة نثر همواره با زبان  جبریت اجتماعی موجود در مفاهیم گفت و شنودي زبان با سبک
هاي گوناگون استفاده   یعنی از زبان(برد  شود و زبان چند گونه به کار می زگار میسا) مثل زبان شنوندگان(هاي بیگانگان  زبان
گرایی با که قصد هم ي متون منظومی  اما این سخن در باره) 194: 1388کلیگز، (تا همیشه وارد گفتگو با خوانندگان شود ) کند می

هاي حماسی غنایی و عرفانی از همان قابلیتی برخوردارند  مثنوي نثر را دارند همخوانی دارد بسیاري از متون منظوم فارسی به ویژه
هستند که با  جوید؛ قابلیت چند صدایی شاهنامه فردوسی، آثار نظامی، مثنوي مولوي سه اثر شاخص منظومی  که باختین در نثر می

باز به دلیل ماهیت چند صدایی داستان از اند،  هاي پنهان دیگر سروده شده  وجود آن که در روزگار استیالي آواي یکّه بر همۀ آواي
شود، مناظره خسرو و فرهاد از منظومه خسرو و شیرین  اي که در این جستار مورد بررسی واقع می نمونه. اند این دیدگاه قابل تحلیل

است در این » ادخسرو و فره«کند، گفتگوي  ها هماهنگی ایجاد می هاي شخصیت نمونۀ بارز شعري که راوي، بین صدا. است نظامی 
تی خاص می شاعر عالوه بر هماهنگی بین صداها، از جانبداري یک(توان یافت که راوي  مناظره به خوبی می پرهیزد  طرفه از شخصی

آمیزد؛ صداي شاعر، صداي  است چندصدا با هم درمی) بین دو نفر مختلف، پادشاه و شخص عادي(این اثر یک مکالمۀ بیرونی 
و مشاوران خسرو، صداي فرهاد، صداي خواننده و صداي شیرین که دو دلداده بر سر او با هم جدالِ  خسرو، صداي نزدیکان

نظیرترین مکالمه و مناظرة گستردة ادب فارسی است که بر آشکار دارند و گفت و گوي فرهاد و شیرین، یکی از زیباترین و بی
هاي تداوم مکالمه   ترین پایه پرسش یکی از مهم«المه باشد تواند یکی از ارکان مک اساس پرسش شکل گرفته است و پرسش می
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باختین (» .تر از گوینده باشد سطح یا پایین قهرمان اثر ممکن است در سلسله مراتب اجتماعی، باالتر هم«) 1388:93احمدي، (» .است
ت برجسته وجود دارند که ). 84: 1373 شاعر در سلسله مراتبی اجتماعی برتر  ها از یکی از آن در مناظره خسرو و فرهاد، سه شخصی
جایگاه بلندي در ) مخاطب(در نظر باختین شنونده . تر از او قرار دارند سطح یا پایین هم) فرهاد، شیرین(و دو دیگر ) خسرو(است 
توجهی به نقش  بیبارتر از  شناسی، هیچ چیز زیان براي زیبایی«. رساند گیري اثر دارد و او را در به وجود آمدن اثر یاري می شکل

گاهی شنونده به قهرمان گزاره . توان گفت که شنونده معموالً به عنوان متّحد نویسنده در کنار او قرار دارد می. مستقل شنونده نیست
 شود که قهرمان و نویسنده را در یک سطح قرار یافت می  وارترین بیان این امر در سبک مجادله ترین و نمونه روشن. شود نزدیک می

ی ندارد و حرف اول و آخر مفهومی ندارد) 87: همان(» .دهد می ل و آخر وجود «. در مکالمۀ باختینی، کالم، حد و مرز معینّ کالم او
  )209: 1377تورودوف، (» .شناسد ندارد، زمینۀ گفتگو، محدویت نمی

مشاوران . ه با فرهاد، رقیب خود، چه کندکند ک خسرو پرویز پیش از مناظره با فرهاد با نزدیکان و مشاوران خود رایزنی می
کند؛ بلکه  توان فرهاد را از شیرین دور کرد زیرا سیم و زر نه تنها عاشق را از دلبر دور می گویند که با زر می اندیش پادشاه می خام

  :و سنگ مشغول ساختاو را از دین و ایمانش جدا خواهد کرد و احیاناً اگر زر دادن، موثر نیفتاد باید او را به کندن کوه 
  

  :گزارش خسرو و فرهاد
ید نخستش خواند باید با صد ام  
  به زر نز دلستان، کز دین برآید
  بسا بینا که از زر کور گردد
  گرش نتوان به زر معزول کردن

  

  زرافشانی برو کردن چو خورشید 
  بدین شیرینی از شیرین بر آید
  بس آهن کو به زر بی زور گردد

  ول کردنبه سنگی بایدش مشغ
  )228ص / خسرو و شیرین ( 

  
ریزد تا او را تطمیع سازد و از عشق شیرین  خواند به اندازة قد فرهاد زیر پایش زر می خسرو وقتی فرهاد را به دربار فرا می

  :منصرف کند
  ز پاي، آن پیل باال را نشاندند
  چو گوهر در دل پاکش یکی بود
  چو مهمان را نیامد چشم بر زر

  

  ش پیل باال زر فشاندندبه پای 
  ز گوهرها زر و خاکش یکی بود
  ز لب بگشاد خسرو درج گوهر

 )233ص / خسرو و شیرین( 

و (هاي میانی  در دورة سده. باختین در سومین مرحلۀ کار خود، یک ارجاع غیر ادبی دارد و آن، پدیدة تاریخی کارناوال است«
مدت از شر قیدها و قواعد هنجار شده  هایی کوتاه یی کارناوال فرصتی براي ررسم برپا) هاي بعد  به صورتی رو به کاهش در سده

کارناوال با تعلیق رتبه و مقام . مدت از حقایق حاکم و نظم مسلّط و مستقر بود هایی کوتاه کارناوال جشنی براي ر. آورد فراهم می
هایی هم ادراکی بود و هم رفتاري در  ۀ باختین این گونه رشد به گفت ها مشخّص می سلسله مراتبی امتیازها، هنجارها و منع و نهی

یت، خردمند را با کم خرد در هم می کارناوال مقدس با نامقدس، بلند پایه با دون پایه، مهم را با بی 1381:262هارلند، (» .آمیزد اهم 
توان  دهد، می هاي پادشاه می  ه فرهاد به پرسشو پاسخی را ک) دون پایه(و فرهاد ) بلند پایه(مقابل هم قرار گرفتن پادشاه ) 261 –

ا با درنگ و ژرف. اي کارناول به حساب آورد گونه کاوي در پاسخ ممکن است که در نگاه نخست این موضوع آشکار نشود؛ ام
ت جامع در مقابل بلندپایه) شخص فرودست جامعه(زمانی که فرهاد . توان کارناوال را درك کرد فرهاد می ه قرار ترین شخصی

شکند و امر  گیرد، این عمل او در واقع نوعی هنجارها و موانع را در هم می هاي خود او را به بازي و ریشخند می گیرد و با پاسخ می
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باك و  پروا و بی بردار نیست؛ ولی فرهاد دل از دست داده بی گیرد؛ زیرا شأن و مقام پادشاه به اصطالح شوخی ها را نادیده می و نهی
خسرو پرویز قبل از آن که . گیرد اش، پادشاه را به باد استهزا می هاي کوبنده ایستد و با پاسخ در مقابل چنین شخصیتی می استوار

ریزد تا فرهاد خوار و خفیف شده  را مطرح سازد، در خیال خام خود طرح مناظره و مجادله را می) کندن کوه(پیشنهاد دوم مشاوران 
پرسد اهل کجاست؟  به دلیل همین، خسرو که خود باالترین مقام مملکت است از فرهاد می. گرداند را از عشق به شیرین، منصرف

گوید که من از پایخت سرزمین  ایی هستم، لیک بر خالف انتظار پادشاه، می و انتظار دارد که فرهاد بگوید اهل والیتی یا دهکده
  .ندعشق هستم، من از دیاري هستم که مردمانش عاشق و دلداده ا
  نخستین بار گفتش از کجایی؟

 

  بگفت از دار ملک آشنایی 
 

شود؛  دهنده نه تنها خفیف نمی در واقع اولین پرسش براي معرّفی طرف دیگر سخن و به قصد خوار داشت اوست؛ لیک پاسخ
شود؛ ولی باز پاسخ  میدیده ) خفیف کردن مخاطب(در بیت دوم، ادامۀ اهداف پرسشگر . گیرد بلکه پرسشگر را به باد ریشخند می

  :مخاطب از گونۀ دیگر است
  آن جا به صنعت در چه کوشند؟: بگفت

 

ه خرند و جان فروشند: بگفت  اند  
 

دهد که غم و اندوه عشق را تحمل کنند و جان را فداي  پرسد که شغل مردمان سرزمین تو چیست؟ فرهاد جواب می پادشاه می
  .شود دیگري تبدیل می» منِ«خود به » منِ«دوم در بیت سوم مصراع . کنند محبوب خود می

ل  گوید که فروختن  براي خود است به زبان دیگر همان پادشاه است که براي توهین به فرهاد می» من«همان » من«در مصراع او
، کار عجیبی گوید، فروختن جان و جانبازي، از طرف عاشقان زند و می حرف نمی» منِ خود«جان، دور از ادب است ولی فرهاد از 

  :نیست
  جان فروشی در ادب نیست: بگفتا

   
  از عشقبازان این عجب نیست: بگفت 

  
  کند که آیا از ته دل خود این گونه عاشق شیرین شدي؟  در مکالمۀ بعدي، حاکم براي ریشخند مخاطب سوال می

ا با پاسخ فرهاد، . اشق کسی نبوده استاین سوال بیان کنندة این نکته نیز است که خود پرسشگر، هیچ وقت در زندگی اش ع ام
  :شود گردد و مورد تمسخر واقع می خود پرسنده، ریشخند می

  از دل شدي عاشق بدین سان؟: بگفت
   

  بگفت از دل تو گویی، من از جان 

  
یابد که شیرین  در می خواهد از حد و اندازة عشق فرهاد به شیرین آگاه شود و با پاسخ فرهاد، در گفت و شنود دیگر، خسرو می

  :خواهد از جان خود بیش تر می) بر خالف خودش که چندین زن و کنیزکان بسیار دارد(را 
  عشق شیرین بر تو چون است؟: بگفتا

   
  بگفت از جان شیرینم فزون است 

  
ی؟ با توجه به این نکته که بین هر شب شیرین را در خواب می: گوید کند و می هاي می حاکم در مکالمۀ بعدي، سؤال نسنجید

یافت، این سوال  فرستاد و خسرو به سبب مستی، این موضوع را درنمی شیرین هر بار کنیزکی را به جاي خود به نزد خسرو می
ا فرهاد با بیان این پا) بیند فقط خوابش را می(بیند  تواند مبین این نکته باشد که خود خسرو، شیرین را فقط در خواب می می سخ ام

  :بینم؛ ولی من در عشق او، آرام و قرار و خواب ندارم که اگر خواب به سراغم آید، شیرین را در خواب می
  هر شبش بینی چو مهتاب؟: بگفتا

   
  آري چو خواب آید کجا خواب: بگفت 
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م گرچه رو ساخت . ورزید میاي است که باختین روي آن تاکید  شود و این، نکته آمیز می در دیالوگ دیگر، سخن حاکم تحکّ
دل خود را از مهر به شیرین پاك کن و : گوید جمله پرسشی است، در ژرف ساخت با یک جملۀ امري رو به رو هستیم و خسرو می

این : گوید من، صاحب شیرین ارمنی هستم، پس به او فکر مکن و فرهاد در پاسخش می. من حاکم و سلطان این مرز و بومم
  :ت مگر این که من بمیرمخواهش تو شدنی نیس

  دل ز مهرش کی کنی پاك؟: بگفتا
   

  آنگه که باشم خفته در خاك: بگفت 

  
  :اندازم گوید سرم را زیر پاي او می کنی و فرهاد می چه می) به او برسی(اش بروي  پرسد که اگر خانه در جملۀ بعدي خسرو می

  در سرایش؟ گر خرامی : بگفتا
   

  م این سر زیر پایشانداز: بگفت 
  

کند  اگر شیرین، چشم تو را زخمی: گوید بدین سبب می. خواهد عیار عشق فرهاد را بسنجد گر در گفتگوي زیر می حاکم سلطه
شکنی  گیرم؛ ولی فرهاد جواب دندان کنم یا تاوان می چه کار خواهی کرد؟ و انتظار دارد که فرهاد بگوید؛ مثالً، از او گله می

؛ یعنی اگر چشمت به دنبال او باشد تو را )کند، حاکم است نه شیرین می توان گفت که آن کسی که چشم را ریش ز مینی(دهد  می
  :کور خواهم کرد

  گر کند چشم ترا ریش؟: بگفتا
   

  این چشم دیگر دارمش پیش: بگفت 
  

اگر کسی : گوید بدین جهت می. کند گري خود را بر مال خواهد سلطه در صحنۀ دیگر، خسرو با طرح یک جملۀ پرسشی می
  :گوید با ابزار کارم به جنگش خواهم رفت کنی؟ فرهاد بدون رودربایستی می شیرین را از آنِ خود کند چه می

  گر کسیش آرد فرا چنگ؟: بگفتا
   

  آهن خورد ور خود بود سنگ: بگفت 

  
کند  دهد این نکته را ثابت می کنی؟ و فرهاد با پاسخی که می یگوید اگر به او نرسی، چه م در بیت بعدي، پادشاه خودکامه می

  :که عشق او به شیرین از پی امیال نفسانی نیست
  گر نیابی سوي او راه؟: بگفتا

   
  از دور شاید دید در ماه: بگفت 

 
گوید که من  باور قدما می از ماه خود دور بودن شایسته نیست و فرهاد با استفاده از: گوید در گفت و گویی دیگر خسرو می

  :دور باشم بهتر است) شیرین(ام و اگر از ماه  دیوانه
  دوري از مه نیست در خور: بگفتا

   
  آشفته از مه دور بهتر: بگفت 

  
. اگر شیرین تمام دارایی تو را بخواهد تو چه خواهی کرد: گوید کند و می اي طرح می در سخنی دیگر حاکم سوال نسنجیده

  :من با زاري و دعا این موضوع را خواستارم: گوید د دل داده بر خالف افق انتظار پرسشگر میفرها
  گر بخواهد هر چه داري؟: بگفتا

   
  این از خدا خواهم به زاري: بگفت 

  
ه زبان پرسشگر است ب» منِ«همان ) شیرین(» دیگري«کند و  در گفت و شنود بعدي، خسرو خوي دژخیمانۀ خود را آشکار می

گوید که اگر در عشق به شیرین پافشاري کنی، مرگ در  دیگر، شیرین نیست که خواهان مرگ فرهاد است؛ بلکه خود خسرو می
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و وجود من، وام و دینی است که من در راه عشق باید پرداخت کنم به همین دلیل، » سر«گوید  فرهاد هم می. انتظارت خواهد بود
  :ام من به مرگ خویش راضی

  گر به سر یابیش خوشنود؟: ابگفت
   

  از گردن این وام افکنم زود: بگفت 
  
کند که عشق به شیرین را باید فراموش کند؛  یابد، امر می زمانی که خسرو پاکبازي و جانبازي فرهاد را در حین دیالوگ درمی

  :گوید، عاشقان قادر به انجام این کار نیستند کند و می ولی فرهاد طغیان می
  دوستیش از طبع بگذار: فتابگ

   
  از دوستان ناید چنین کار: بگفت 

  
  :شود در گفتگوي ذیل، اختناق و زورگویی سلطان هویدا می

  آسوده شو، کاین کار خام است: بگفت
   

  آسودگی بر من حرام است: بگفت 

  
دهنده با طرزي شیوا تمسخر  ؛ ولی پاسخ)به تمسخر( خواند در جملۀ بعد، آغازگر مکالمه طرف سخنِ خود را به صبوري فرا می

  :گرداند و ریشخند را به او بر می
  رو صبوري کن درین درد: بگفتا

   
  از جان صبوري چون توان کرد: بگفت 

  
گوید تو  گوید، شیرین از آنِ من است و تو فقط باید صبر کنی؛ ولی فرهاد می در مکالمۀ دیگر، خسرو با ریشخند به فرهاد می

  :پس تو باید صبر کنی نه من) دلداده نیستی، عاشق نیستی(دل داري 
  از صبر کردن کس خجل نیست: بگفت

   
  بگفت این دل تواند کرد دل نیست 

  
اي گل  فرهاد گفت دلی که بتواند صبر کند دل نیست؛ بلکه پاره -1: البتّه در بیت فوق سخن دو پهلو و موهم دو معناست( 
  ) تواند صبر کند ولی من دلی ندارم فقط دل می -2. است

کند، به  هویت عشق خود را هویدا می» از عشق کارت سخت زار است«خسرو با گفتن جملۀ ) سخن باختینی(در سخن دیگر 
ن این نکته باشد که خسرو در واقع عاشق شیرین نیست وگرنه کار خسرو هم زار می زبان دیگر سخن خسرو می ه استشد تواند مبی:  

  از عشق کارت سخت زار است: بگفت
   

  از عاشقی خوشتر چه کار است؟: بگفت 
  

گوید همین که عاشق شیرین شدي و دل به او دادي  در ادامه، سلطان خودکامۀ ساسانی براي خوار داشت رقیب خود، می
ن با  ؛ ولی فرهاد کوه)کام مرگ خواهم کشاندخود را کنار بکش، وگرنه تو را به (کند، دیگر جان را فدایش مکن  کفایت می کَ

  :دارد دهد، پادشاه را به سکوت وا می پاسخی که می
  جان مده بس دل که با اوست: بگفتا

   
  دوست دشمنند این هر دو بی: بگفتا 

  
ترسیدي و عشق  باید از من میگوید تو  کند و می گري خود را هویدا می در ادامۀ مکالمه و مناظره، خسرو، پادشاه بودن و سلطه

گوید؛ ولی نه ترس از قدرت حاکم؛ بلکه ترس از غم هجران  کردي، فرهاد در پاسخ از ترس سخن می به شیرین را هویدا نمی
  :شیرین
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  ترسی از کس؟ بگفتا در غمش می
   

  از محنت هجران او بس: بگفت 
  

م   :توان حس کرد اري را به وضوح میآمیز بودن زبان درب در جدل و مناظرة بعدي، تحکّ
  از دل جدا کن عشق شیرین: بگفت

   
  چون زیم بی جان شیرین؟: بگفتا 

  
در سخن حاکم و زورگویی طبقۀ فرادست و اشرافی در بیت زیر کامالً مشهود است؛ چون حاکم هستم، پس » من«براي » من«
هم بخواهند و خواستن یا نخواستن منِ حاکم، ) دیگران(آن چیز را دیگري توانم هرچه را که بخواهم از آن خود کنم اگر چه  می

  :پیامدي در بر ندارد؛ اما این خواهش و خواستن براي دیگري، مرگ را در پی دارد
  او آنِ من شد زو مکن یاد: بگفت

   
  این کی کند بیچاره فرهاد؟: بگفت 

  
گوید که اگر من به شیرین نگاه کنم تو  شنونده را بیازارد، به همین دلیل می رسشخواهد، روانِ پ در ادامۀ گفتگو، پرسشگر می

اي  تر دارد معانی تر و ژرف نیست؛ بلکه معنایی گسترده» دیدن«در این محاوره و مناظره » نگاه«العملی نشان خواهی داد؟  چه عکس
گوید که اگر تو چنین کنی، من با آه و  شود و می ن آزرده میبه خاطر همین است که فرهاد دلپریش و روا... چون، معانقه، معاشقه و

خواهد دنیایی را که شیرین در آن  سوزانم و تو را هم نابود خواهم کرد در واقع فرهاد نمی هاي دنیا را می  ها و کرانه نفرینم، گوشه
  :خواهد خسرو از بین برود و تباه شود است نابود کند؛ بلکه می

  وي نگاهی؟ار من کنم در : بگفت
   

  آفاق را سوزم به آهی: بگفت 
  

در این جدل آشکار بین خسرو و فرهاد، پرسنده به هدفی که داشت، نرسید و به جاي تخفیف مخاطب، خود خوار و خفیف 
ي که خسرو ناگزیر می شود تا به هنرمندي و توانایی فرهاد اعتراف کند گردید تا حد:  

  چو خسرو گشت عاجز در جوابش
  یاران گفت کز خاکی و آبی به
   

   

  نیامد بیش پرسیدن صوابش 
  ندیدم کس بدین حاضر جوابی

  )235ص / خسرو و شیرین( 
شود به  شود، زمانی که خسرو از دیالوگ و گفت و شنود با فرهاد چیزي عایدش نمی هم چنان که از ابیات فوق دریافت می  

) تطمیع با سیم و زر(چون پیشنهاد اول مشاوران . آورد م کردن فرهاد به کوهکنی، روي میپیشنهاد دوم مشاوران خود؛ یعنی، سرگر
م اي که بازي گرفتن  زبانی ممتاز است و دور از ما، زبان ممنوعه«آمیز خسرو را که  ثمري در پی ندارد و حتی فرهاد گفتمان تحکّ

ریزد  گیرد و ساختار و راهبرد جهت دار آن را در هم می به بازي می) 535: 1387باختین، (» .اش اصالً مجاز نیست بافت در برگیرنده
  :شود راه و ترفند پایانی را عملی کند تا جایی که خسرو ناگزیر می

  به زر دیدم که با او برنیایم
   

ش نیز بر سنگ آزمایم  چو زر  

  
دارد و  د دارد، از میان بردارد، او را بدین کار وا میتواند کوهی که در گذرگاه کاخ او وجو خسرو به امید این که فرهاد نمی

  :گذارد که اگر موفق شد کوه را از سر راه بردارد، پادشاه باید شیرین را به فرهاد واگذارد فرهاد هم شرطی می
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  که ما را هست کوهی بر گذرگاه
  مـیان کــوه راهـی کـند بایــد
  بدین تدبیر کس را دسترس نیست

  هنــین چنـگجوابـش داد مرد آ
  به شرط آن که خدمت کرده باشم

  دل خسـرو رضـاي مـن بـجوید 
   
   
   

  توان کردن بدو راه که مشکل می 
  چنانک آمــد شــد مـا را بشــایـد
  که کار تست و کار هیچ کس نیست
  که بردارم ز راه خسـرو این سـنگ
  چنین شرطی به جـاي آورده باشم
  به ترك شکرّ شیرین بگوید

  )236ص / و و شیرینخسر( 
  

گوید این کوه از جنس سنگ است نه خاك و فرهاد  شود؛ لیک با خود می با این که خسرو از پیشنهاد فرهاد، بر سر خشم می  
  :گوید که اگر من زیر قولم بزنم، مرد نیستم تواند این کا را انجام دهد و به همین سبب می نمی

  ازین شرطم چه باك است؟: دگر ره گفت
  که آري شرط کردم: گفت رمیبه گ

   

  که سنگ است آن چه فرمودم، نه خاك است 
  و گر زین شرط برگردم، نه مردم

   
شود و  کند و به کوه کندن مشغول می را روي کوه نقش می... رود و قبل از کندن کوه، تمثال شیرین و  فرهاد به کوه بیستون می

میرد و فرهاد شیرین  رود و اسب شیرین می وه بود، شیرین به دیدار فرهاد به دل کوه میهایی که او سرگرم کندن ک در یکی از روز
جویی باشد و این عمل فرهاد  بی آن که در پیِ کام. برد کند و به قصر خسرو می را که بر پشت اسب بود قبل از افتادن اسب بلند می

اي را سرنگون  زند، صخره اي که می شود و با هر تیشه شغول میگردد و به کندن م فرهاد به کوه بر می. نشان از عشق پاك دارد
تو شرط را . گویند که اگر فرهاد به همین شکل، کارش را ادامه دهد کند، به همین سبب جاسوسان و رایزنان خسرو، به او می می
رساند، تا او از کار کردن بازماند و  گویند باید خبر مرگ شیرین را به فرهاد برند و می اي به کار می بازي، به همین جهت حیله می

کند و از  رسانند و فرهاد با شنیدن این خبر قالب تهی می کنند و خبر دروغین مرگ شیرین را به فرهاد می شرط را ببازد و چنین می
  :افتد باالي کوه به زیر می
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  اگر ماند بدین قوت یک ماه
  ملک بی سنگ شد زان سنگ سفتن

  :هشیـار به پرسـش گفـت با پیران
  چنیـن گفـتـند پـیـران خردمـند
  فرو کـن قاصـدي را کــز سـر راه
  مگر یک چندي افتد دستش از کار
  طلـب کـردنـد نـافـرجــام گویـی

ش تـعلیم کـردنـد  سخـن د هاي ب  
  فرسـتـادنـد ســوي بیـسـتونــش
رد سوي فرهاد رفت آن سنگدل م  
  که اي نادان غافل در چه کاري؟

  بـر نشـاط نـام یـاري :بـگفتـا
  یار؟ آن یار کو شیرین زبان است چه

  تـلخ گفــتار چـو مـرد تروشروي
  بـر آورد از سـر حسـرت یکی بـاد
  چو افتاد این سخن در گوش فرهاد
  بر آورد از جگر آهی چنان سرد

  کاوخ رنج بردم: به زاري گفت
  

   
   
   

  ز پشت کوه بیرون آورد راه 
  ل گفتنکه بایستش به ترك لع

  چه باید ساختن تدبیر این کار؟
  گر خواهی که آسان گردد این بند: که

  شیرین مرد ناگاه: بدو گوید که
  درنگی در حساب آید پدیدار

  اي، دلتنگ رویی گره پیشانی
  به زر، وعده؛ به آهن، بیم کردند
  شده بر ناحفاظی رهنمونش
  زبان بگشاد و خود را تنگدل کرد

  ذاري؟گ چرا عمرت به غفلت می
  کنم زین سان که بینی دستکاري
  مرا صد بار شیرین تر ز جان است
  دم شیرین ز شیرین دید درکار

رد و آگه نیست فرهاد: که شیرین م  
  ز طاق کوه چون کوهی در افتاد
  که گفتی دور باشی بر جگر خورد
ردم ندیده راحتی در رنج م  

  
   

  
  

  :گزارش مست و هوشیار
آمیز در قالب قطعه از پروین اعتصامی، شاعر معاصر است که اوضاع آشفته و نابسامان عصر  مکالمه ، اثري»مست و هوشیار«شعر 

  .کند خود را در آن بر مال می
  محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت

   
  مست گفت اي دوست، این پیراهن است، افسار نیست

  
بیند به  گوید؛ زیرا وقتی که او مظنون به مستی را می سخن می» مست«ل خود با و ارتباط، محتسب با طرز عم» مکالمه«در اولین 

این که به ) دشمن! (گوید، اي دوست می» مست«کشد و در مقابل،  گیرد و به سمت خود می طرز وحشیانه، جیب و گریبانش را می
  ت؟هایش کن و بگو که منظورت چیس دست گرفتی، یقۀ پیراهن است، نه افسار و عنان، ر

  روي مستی، زان سبب افتان و خیزان می: گفت
   

  جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست: گفت 

  
آورد و این چنین گمان  در گفت و شنود دوم، مأمور و محتسب، عدم تعادل در راه رفتن را، نشانه و علت مستی به حساب می

گوید که جامعه، نا به سامان است و نا امن و گرنه من مشکلی  نه، او میکند اما جواب متهم به مستی، خردمندانه است و عاقال می
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در این دیالوگ جاي مست و هوشیار جابه جا . اي پر از تپه و چاله باشد، رونده بدون تعادل راه خواهد رفت وقتی جاده. ندارم
  :شود ظاهر می» کارناوال«شود و نوعی  می

  باید تو را تا خانه قاضی برم می: گفت
   

  رو صبح آي، قاضی نیمه شب بیدار نیست: گفت 
 

گوید که باید تو را به نزد قاضی ببرم تا حکم و مجازات تو را  می) مست(در سومین مکالمه، محتسب به طرف دیگر سخن خود 
ا مست هوشیار می قاضی در خواب غفلت گوید که نیمه شب، وقت مستی قاضی و باده نوشی اوست یا به زبان دیگر،  تعیین کند؛ ام

  :خبري است باید صبح شود تا شاید قاضی از سرمستی به درآید و بی
  نزدیک است والی را سراي، آنجا شویم: گفت

   
ار نیست: گفت  والی از کجا در خانه خم  

  
) رمز انسان آگاه و هوشیار(دهد تا به خانه والی بروند تا او تصمیم بگیرد ولی مست  در این گفت و شنود، محتسب، پیشنهاد می

تواند  می) میخانه(گساري است، خانۀ خمار  والی هم شب هنگام در میخانه، سرگرم باده) از آن جایی که همۀ مردم مستند(گوید  می
ت و غفل  سراي خود والی باشد نه ضرورتاً میخانه؛ یعنی والی به جاي هوشیاري و رسیدگی به امور مردم در حال مستی و سرگرمی

  :است
  تا داروغه را گوییم در مسجد به خواب: گفت

   
  مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست: گفت 

  
روم تو در  گوید تا زمانی که من به سراغ داروغه می در این مکالمه و گفت و شنود، مأمور اجراي احکام دینی به مست می

تواند وارد مسجد شود؛ و طرف دیگر سخن  ؛ زیرا انسان مست نمیبخواب، پیشنهاد مأمور، نابخردانه است) خانۀ ایزد(مسجد 
ت جابجا می. آن هم خوابگاه انسان مست. گوید، که مسجد خوابگاه نیست می) مست( شود در این دیالوگ دقیقاً جاي دو شخصی .

ده است تا نابسامانی جامعه را ، آگاهانه چنین کاري را انجام دا)شاعر(راوي . آورد حرفی که باید مأمور بزند، مست بر زبان می
  :آشکار سازد
  دیناري بده پنهان و خود را وارهان: گفت

   
  کار شرع، کار درهم و دینار نیست: گفت 

  
م گوید چون نمایندة حاکم است و به قول باختین زبان حکّام،  آمیز، سخن می محتسب در این دیالوگ و مناظره، آشکارا و تحکّ

ل بسیار . دهد تا او را آزاد کند خواري می پوشی آشکارا پیشنهاد رشوه ن شرم و پردهمطلق است، او بدو ولی پاسخ مست جاي تأم
تا زمانی که افرادي چون شما، مأمور دین . شود گوید که با رشوه خواري، مشکل دین و جامعۀ دینی بر طرف نمی او می. دارد

  :پذیر خواهد بود باشند، دین و جامعه، آسیب
  ات بیرون کنم از بهر غرامت، جامه: گفت

   
  پوسیدست، جز نقشی ز پود و تار نیست: گفت 

  
خواهد و  گوید و غرامت می در این بیت از ضرر و زیان سخن می) در بیت قبل(محتسب چون در رشوه خواري ناکام شده است 

شود؛ اما مست که در واقع هوشیار است جوابی  می به فالکت افتاده و زبون گردیده است تا حدي که به لباس کهنۀ مست راضی
  :باقی مانده است) تار و پود(ام پوسیده است و نقشی از خطوط  گوید جامه دهد و می خردمندانه می

  آگه نیستی کز سر در افتادت کاله: گفت
   

 کالهی عارنیستباید بی در سر عقل می: گفت 

دهد، بسیار  جوابی که مست می. به همین دلیل کاله تو از سرت افتاده است. اريتو مستی و تعادل ند: گوید محتسب می
ردکننده و دندان . نداشتن کاله چندان هم مهم نیست؛ زیرا انسان باید در سرش عقل و خرد داشته باشد: گوید او می. شکن است خُ
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بیان . خرد هستی تسب در سر کاله داري؛ اما بیگوید که من در سرم عقل دارم و این کافی است؛ ولی توي مح به زبان دیگر می
  :شود کارناوالی و ریشخندآمیز در بیت فوق به وضوح دیده می

  می بسیار خوردي، زان چنین بیخود شدي: گفت
   

  گو، حرف کم و بسیار نیست اي بیهوده: گفت 
جواب مست، توهین آمیز و . روي بی تعادل راه می تو زیاد شراب خوردي و افراط کردي در نتیجه: گوید محتسب به مست می   

سخن، سرِ کم خوردن و بسیار خوردن نیست، خوردن باده چه یک ذره باشد چه ! گو اي بیهوده: گوید ریشخندآلود است او می
  دانی که کم خوردن آن هم نارواست؟ کنی نمی بسیار حرام و نارواست، تو مرا به خاطر پر خوري باده بازخواست می

  باید حد زند هوشیار مردم، مست را: فتگ
   

  هوشیاري بیار، اینجا کسی هوشیار نیست: گفت 

جواب . گوید که باید در سراسر جامعه گشت و کسی که مست نیست، پیدا کنیم تا تو را حد زند و مجازات کند محتسب می  
توانی  همه مست و غافلند و تو نمی. نیست که مست نباشدگوید که در این جامعه، هیچ کسی  او می. مست، بسیاربسیار زیباست

راوي در بیت فوق به . چون در جامعه، همه مست و غیر هوشیارند، مرا هم باید آزاد کنی. هوشیاري پیدا کنی تا مرا حد بزند
  .دهد نمی ها را در مضیقه قرار به زبان دیگر آن. خواهند بیان کنند دهد تا هر آنچه که می قهرمانان اجازه می

  :وجوه تمایز و تشابه مناظرة خسرو و فرهاد با مست و هوشیار
  

  :وجوه تشابه
  هر دو اثر به شعرند -1
  اندهر دو اثر بر اساس دیالوگ بنا شده -2
 در هر دو اثر شناخته شده است) راوي(شاعر  -3

 گیرد شخند میدارند و یک طرف سخن، طرف دیگر سخن را به باد ری» کارناوالی«هر دو اثر به نوعی ویژگی  -4

 .است) بین دو شخص مختلف(نوع دیالوگ در هر دو اثر بیرونی  -5

خسرو، فرهاد، شیرین، شنونده، رایزنان (شود  هاي گوناگونی شنیده می هاي مختلف وجود دارد صدا در هر دو اثر شخصیت -6
 ... محتسب، مست، قاضی، والی، داروغه، مخاطب و/ خسرو و فرهاد ←... خسرو و

 )ارمست و هوشی ←

 .شان بوضوح قابل درك است هر دو اثر چند صدایی اند و داستان گونگی -7

فان به قهرمانان خود فرصت می -8   .دهند تا هر آنچه که در دل و ذهن خود دارند، بیان کنند در هر دو اثر، مؤلّ
  .هر دو اثر به دلیل چند صدایی، ساختار رمان گونه دارند -9

 
  :تمایزها

با هم جدل آشکار دارند؛ ولی در مست و هوشیار چنین ) شیرین(گو براي تصاحب امري در خسرو و فرهاد، دو طرف گفت -1
 نیست

تر از حد قهرمان دارد ولی در مست و هوشیار پایین در خسرو و فرهاد در سلسله مراتب اجتماعی مقامی ) شاعر(راوي  -2
  .هاست شاعر، همسطح با آن

 .ست و هوشیار، پرسش و پاسخ مطرح نیستدر خسرو و فرهاد، پرسش و پاسخ مطرح است؛ ولی در م -3

 .تر است؛ ولی در خسرو و فرهاد، ارزش غنایی آن بیشتر است در مست و هوشیار، ارزش جامعه شناختی اثر پررنگ -4
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مست و «شود، پیروزي حاکم و شکست فرهاد است؛ ولی در  ، آنچه که باعث ادامۀ گفتگو می»خسرو و فرهاد«در  -5
 .و زیر بار نرفتن مست استخواهی محتسب  رشوه» هوشیار

؛ ولی در مست و هوشیار، جا به جایی )یکدیگر را(نمود کارناوال در خسرو و فرهاد، تمسخر کردن قهرمانان است  -6
ت دهد، محتسب، نابخردانه مست، همیشه خردمندانه جواب می. (هاست شخصی( 

 
 :گیري نتیجه

. اند، چند صدایی در هر دو اثر مشهود است ر اساس دیالوگ بنا شدهدر هر دو اثر، مناظره از نوع مستقیم و بیرونی است و ب
ت هاي گوناگون، هماهنگی ایجاد می راوي یا شاعر تا حدود زیادي در هر دو اثر بین صدا ا  کند و فضا را براي شخصی هاي اثر، مهی

ی همان گونه که در متن مقاله آمده است، هر داند؛ ول صدا می باختین، شعر را تک. کند تا هر کدام بتوانند حرف خود را بزنند می
دهد و دامنۀ گفتگو را محدود  ، قهرمان را در تنگنا قرار نمی)شاعر(راوي . اند و هر دو، ساختاري رمان گونه دارند دو اثر چندصدایی

ت) مخاطب(صداي شنونده . کند نمی یت از خرسندي صداي او، آرام است و حکا. رسد ها به گوش می هم در کنار صداي شخصی
ی در  حتسب، اسیر و گرفتار است، آزادانه حرف» مست و هوشیار«او دارد؛ حتّ هاي خود را بر زبان  با آن که مست در دستان م

  .کنند آورد و هیچ کدام کالم دیگري را قطع نمی می
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324  

  »...ي الی درباره«مدرن در فیلم ردپاي پست
  

  1اهللا فاروقی هندواالنجلیل

  2مریم رضایی 

  چکیده

اصغر فرهادي یکی از سینماگران نوگراي ایران در فیلمهایش از مولفه هاي پست مدرن از جمله بینامتنیت، عدم قطعیت، تعدد 
ده از مولفه هاي پست ي اصغر فرهادي با استفاساخته "...ي الیدرباره"در این مقاله،  فیلم. سود جسته است... روایت،پارانویا و

فرهادي با پنهان نگه داشتن پایان داستان و ایجاد . تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد -مدرنِ اشاره شده در باال به روش توصیفی
جدایی نادر از "ابهام  و طرح پرسش معرفت شناختی در ذهن مخاطب، عدم قطعیت را به تصویر کشیده است و در این فیلم و فیلم 

او بینامتنیت را از طریق تکرار و تکثر نقش و جایگاه زن در سري فیلمهایی که در چند . ي بینامتنیت را گنجانده است،مولفه "سیمین
ي تعدد روایت هاي غیر قابل اعتماد را وي با شهادت گرفتن از کودکان ،مولفه. سال اخیر ساخته است،به تصویر کشیده است

سردرگم و بدبین نسبت به یکدیگر به تصویر کشیده است  "...ي الیدرباره"سانها را پس از فیلمنمایان ساخته است و در مجموع ان
و این از ویژگی هاي پارانویا است که انسانها نسبت به یکدیگر بدبین و از قضاوت آنان گریزان هستند و می بینیم که زنان درفیلم 

در مجموع می توان گفت که فیلم فرهادي داراي . این بدبینی هستندحیرت زده و نگران از قضاوت دیگران وناآرام و عصبی از 
 .عناصر پست مدرن می باشد

 

  

  هاي پست مدرن، بینامتنیت، عدم قطعیت، درباره ي الی، اصغرفرهادي سینماي نوگرا، مولفه: هاکلید واژه

                                                        
  com.yahoo@faroughi_j: انگلیسی دانشگاه بیرجند، رایانامهاستادیار زبان و ادبیات  1

   com.yahoo@192rezayi.maryam:  دانشجوي کارشناسی ارشد زبانشناسی، رایانامه 2
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  مقدمه

ي  ولی در عرصه. گردد فتاد و هشتاد میالدي بر میهاي دهه ه ي مدرن به سال مدرن، در مقام یک نظریه و اندیشه سرآغاز پست
فدریکو «به عنوان مثال، . هاي دورتر پیدا کرد توان ردپاي پست مدرن را در گذشته هنر، ادبیات، جامعه شناسی و یا تاریخ می

ان گفت براي تو هاي شعر مدرن، و می شعري نوشت علیه تهاجم مضمون 1936، نویسنده و شاعر اسپانیولی، در سال »دواونیس
ي پست مدرن ایهاب  از دیگر پیشگامان استفاده کننده از واژه .نخستین بار در آن جا به طور مشخص از واژه پست مدرن استفاده شد

دار از  به سوي ادبیات پست مدرن، فهرستی جهت 1971او در دومین کتاب تاثیرگذارش از سال . حسن، منتقد ادبی آمریکایی است
  ).15: 1388مالپاس، (درنیزم و پست مدرنیزم تهیه کرده است هاي بین م تفاوت

قلِ محافل » پسامدرنیسم«اگر چه اصطالح  این است که) 1388مالپاس،(لیندا هاچن از مشکالت پیش رو به اعتقاد اما یکی  نُ
اي  شی از ماهیت میان رشتهمري کلیجز دشواريِ تدقیقِ این مفهوم را نا. روشنفکري و ادبی است اما کمتر به دقت تعریف شده است

هاي  ها یا حوزه توان تعریف کرد زیرا این مفهوم در طیف گوناگونی از رشته پسامدرنیسم را به دشواري می«: نویسد داند و می آن می
  .»مطالعاتی کاربرد دارد، ازجمله در هنر، معماري، موسیقی، فیلم، ادبیات، جامعه شناسی، ارتباطات، مد و فناوري

هاي تأثیرپذیر از پست مدرن ادبیات  یکی از زمینه. ها تأثیر گذاشت ي امور زندگی اجتماعی و سیاسی علت ن در همهپست مدر
ها به کار رفته است حوزه سینما و فیلم و به  هاي مطالعاتی که این مفهوم در آن ها یا حوزه در این نوشتار از میان رشتهو سینما بود و 

نقد آثار پست مدرن و گرایش به سوي  هاي ایرانی انتخاب شده است هر چند که رنیسم در فیلمطور خاص بررسی مفهوم پست مد
تالش براي توسل به پست مدرن را در ایران شاهد هستیم، مثالً بعضی  ي چندان طوالنی ندارد و اخیراً پست مدرن در ایران سابقه

چرا که در آن آثار، مثالً . ا را جزء آثار پست مدرن قرار دهندها هست که تالش دارند تا آثار بعضی نویسندگان قدیمی م گرایش
ها و بن  هایی برمی خورند که این مضمون و یا بیهقی، به یک سري مضامین و بن مایه» حمیدي«و یا کتاب مقامات » هدایت«آثار 
مات حمیدي یا تاریخ بیهقی و یا در کتاب مقا. ها به آن تکیه دارند هایی است که پست مدرن ها همان مضامین و بن مایه مایه

خوریم که بیانگر همان حاالت و  هایی که وجود دارد و یا حتی در بعضی از این شطحیات و یا حتی منشأت به مواردي بر می گزیده
ري امور یعنی تأکید بر عدم مراکز حتمیت، عدم قطعیت، بی ثباتی و ناپایدا. خوریم ها بر می کیفیاتی هستند که در پست مدرن به آن

ها و تزلزل افکار مختلف، نفی مراکز واحد، اعتقاد به حضور نوعی پلورالیته و نوعی کثرت و همچنین  ها و ناپایداري و ایدئولوژي
من . بینیم هاي از پیش تعیین شده که در بعضی از آثار باستانی و کالسیک خودمان هم این موارد را می ها و جزم عدم اعتقاد به مطلق

هاي پست  ، و با ظهور شعر نیمایی به این طرف ما شاهد یک سري اندیشه1330و  1320هاي  هستم که در اشعار دهه حتی معتقد
هاي  کما این که بعضی از آثار صادق هدایت را متأثر از آثار کسانی چون کافکا، کامو، و یا سارتر، واجد بن مایه. مدرن هستیم

  .دانند پست مدرنیستی می

اي  من در مقاله. (ي معدود آثار پسامدرنی در ایران است فیلم میکس در زمره«) 2:1386(به اعتقاد پاینده  ي فیلم، در حوزه 
همانطور که رمان . ، اولین فیلم پسامدرن در سینماي ایران است)ي محسن مخملباف ساخته(ام که فیلم سالم سینما  استدالل کرده

هاي پسامدرن هم بیشتر در حال نضج گرفتن هستن تا  گذراند، فیلم ی را از سر میي تجربه آزمای پسامدرن در کشور ما هنوز مرحله
ي  ترین و خود مهرجویی در زمره مند ي صناعت هاي مهرجویی در زمره با این حال، باید قاطعانه گفت که فیلم... شکوفایی 

ي اصغر فرهادي  ساخته "...ي الی درباره"که فیلم گمان نویسندگان مقاله حاضر نیز بر این است. »سازان ما است صناعتگرترین فیلم
هاي پست مدرنیستی براي  به همین دلیل تالش بر این است تا ضمن تعریف برخی مؤلفه. باشد هاي پست مدرنیستی می داراي رگه
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ري پژوهشگران در این هاي گفته شده از سوي بسیا ها را با تعریف ها را در فیلم یادشده پیدا نموده و سپس آن خواننده، این مؤلفه
  .زمینه، تطبیق داده شود

هاي پست  ، مبنی بر قابل قیاس بودن ژانر فیلم و رمان، نقد این فیلم با توجه به مؤلفه)29: 1386پاینده،(با تکیه بر نظر پاینده 
با ) 1386(ي پاینده  از به گفتهفیلم و رمان هر دو ژانر روایی دارند و ب. گیرد مدرنیستی قابل استدالل و بررسی در داستان انجام می

ي تصویر متحرك و قرار گرفتن در زاویه و  آید و روایت فیلم با ارائه این تفاوت که روایت این یکی با نوشتن متن به تصویر در می
ورد هاي پست مدرنیستی م از جمله مؤلفه. گیرد منظره و جایگاهی خاص، همراه با صدا که گویاي بسیاري مطالب است، صورت می

ي  اکنون با ارائه. ها یاد کرد ها، پارانویا، عدم قطعیت، فراداستان و دیگر نمونه توان از بینامتنیت، تعدد روایت نظر در این پژوهش می
هاي موردي مشاهده شده در  هاي نظرپردازان در این باب و نشان دادن نمونه تحلیل و تعبیرهاي خویش با استناد به گفته

ي اصغر فرهادي متأثر از پست مدرن بوده تا چه حد  هاي ساخته نشان خواهیم داد که فرض ما مبنی بر اینکه فیلم "ي الی درباره"فیلم
  . باشد قابل تائید و یا رد می

  

   عدم قطعیت

هاي مدرن، عدم قطعیت در سطح طرح یا پیرنگ رمان  در رمان«است؛  عدم قطعیتیکی از عنصرهاي رمان پست مدرن 
اي از ابهام باقی  به عبارتی، در پایان رمان، عاقبت شخصیت اصلی رمان در پرده. شود فرجام نامعین متبلور میبیشتر به صورت 

هاي پست مدرن، عدم قطعیت بیشتر در سطح روایت و به شکل نامعلوم بودن رویدادها با تفاسیر چندگانه از آن  در رمان. ماند می
  ).42:1382پاینده،(».کنند رویدادها بروز پیدا می

  :توان دید در این فیلم در موارد زیر مؤلفۀ عدم قطعیت را می

است، هیچ گونه حرفی مبنی بر اینکه  "الی"ي جسدي که منتسب به  ، پس از مشاهده"الی"نامزد  "علیرضا"در پایان ماجرا، -1
و اطمینان از  "الی"با دیدن جسد  آید که چرا این شخص بنابراین این سؤال پیش می. زند است یا خیر نمی "الی"این جسد همان 

گذارد که  بیننده را در این پرسش باقی می) نامزد الی(آیا این رفتار پسر . دهد ي او اطالع نمی اینکه آن جسد وي است به خانواده
  بود یا خیر؟ "الی"آیا آن جسد همان

  سوئیچ منو بدید-نامزد الی

 خبر بدید؟کنید یه زنگی هم بزنید به خونوادش  لطف می-پیمان

  .خودتون بزنید-نامزد الی

  شما بزنید بهتر نیست؟-پیمان 

کند  به داخل آب، فقط به طور سربسته اشاره می "الی"ي مستقیم رفتن  در پاسخ به پرسش پلیس مبنی بر مشاهده "نازي"-2
وجود ابهام در این فیلم نیست؟  ي دیگري از آیا این پاسخ خود نشانه. "ها باشه، مواظبشون باشه من بهش گفتم باال سر بچه:"که
در دریا غرق شده است که  "الی"ها بوده است، گمان برده است که  مراقب بچه "الی"کند  فقط به صرف اینکه خیال می "نازي"

  :توان از گفتگوهاي زیر پی برد به این موضوع می
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 تو دیدي الی خانم بره تو آب؟:پلیس

 صدا کنم، بیاد نجاتش بده رفتم بابامو. آرش جیغ زد. من ندیدم:بچه

  مطمئنی این خانم حاال رفته تو آب؟. خوب:پلیس

  ها باشه، مواظبشون باشه من بهش گفتم باال سر بچه:نازي

  . با این داستانا ممکنه این دختره غرق نشده باشه -شهره

  !شاید واقعاً گذاشته رفته

  ...وقتیپیر زنه گفته بود اینجا درو پیکر نداره، می گم شاید یه -نازي

  !وقتی ساکش و قایم کردي یعنی احتمال دادي بی خبر بذاره بره دیگه-امیر

  گشتیم؟ مثه پریشب تو همین ایوون، مگه یهو غیبش نزد؟ دنبالش می-پیمان

  چرا بذاره بره؟-سپیده

  .از یه چیزي ناراحت شه. قهرکنه. قهر کنه-احمد

  از چی قهر کنه؟ -سپیده

  .فت؟ حرفی زده باشه، بهش برخورده باشهبچا کسی به این چیزي نگ-پیمان

کردم احساس کردم  شهره خانم شما هم کل کشیدید، بههش برنخورد؟ نگاش می. پریشب پیره زنه دست زد و خوند-بهمن
  بهش برخورد

بسیاري پس از دیدن و شنیدن  "شهره". بینیم در این نمونه باز هم تاکید فرهادي بر ایجاد ابهام و پرسش در ذهن مخاطب را می
با این داستانا ممکنه این دختره غرق نشده  - ":گوید دهد و اینبار می تغییر می "الی"ي خوب بودن  ها قضاوت خود را درباره حرف
شود و بیشتر لحن  در هنگام مکالمه و در این موقعیت و بافت خاص با بیان خوبی ایراد نمی "داستانا"ي  استفاده از واژه. "باشه

اي که شاید قصد گوینده بر این باشد که اوضاع و جو  به گونه. دهد ي رویداد مورد بحث نشان می وینده را دربارهي گ تحقیرکننده
 "این دختره«کند و از عبارت  استفاده نمی "الی"او اینبار دیگر از نام. آماده سازد» گوینده«را براي رویداد مورد نظر به نفع خویش 

ي الی همسو با  از پیش نزد دیگران تحقیر نماید؛ و بدین سان طرز نگاه و نوع قضاوت دیگران را دربارهکند تا او را بیشتر  استفاده می
  .به خاطر فرزند خویش را کمتر کند "الی"نگاه خود سازد، تا شاید بار احساس گناه از غرق شدن 

بین  "الی"ت، نشانگر شک و دودلی روي داده اس "سپیده"و  "الی "هاي حضور هم زمان  گفتگوي زیر که در آخرین لحظه-3
 "الی"ماند که آیا  باشد که پس از غیبت وي، شبهه برانگیز شده و بیننده مردد می ماندن و رفتن اوست و همین شک و تردید وي می
  .هاي مورد توجه براي تائید وجود عدم قطعیت در این فیلم است غرق شده است یا خیر؛ این مورد نیز یکی از نکته

  چیزي نمی خواي از بیرون؟. الی ببین ما داریم می ریم خرید :سپیده



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

340 

 

  دقیقه صبر کن منم میام 5: الی

  چیزي بخواي من میگیرما: سپیده

  یه سر باید برم دنبال بلیت:الی

  !شهره... برو پی کارت: سپیده

  به خدا باید بعد از ظهربرگردم: الی

  بد گذشته مگه بهت الی جون: نازي

  ی بود؟ این چه اومدن: سپیده

  .واقعاً نمی تونم بمونم باید برگردم: الی

  باید پیاده برگردي. اصال ماشین نیست اینجا: سپیده

  !اگه حاال منو نبریتا. من پس بعد از ظهر میرم سرخیابون میمونم، ماشین میگیرما: الی

دي مایل به ترك جمع و بازگشت به تا حد بسیار زیا "الی"فهمیم که  ها و سئوال و جوابهاي باال می با اندکی دقت در گفته
همین . خواهد پیاده سر جاده ایستاده، و برگردد گوید که می تا جایی که به دوستان به طور جدي یا شوخی می. سمت تهران است

  .ي رفتن یا غرق شدن وي شود تواند موجب بسیاري ظن و گمانها درباره گفتگوي به ظاهر ساده خود می

ده از عدم قطعیت، نگارندگان بر این اعتقادند که در این فیلم نمودي از عدم قطعیت از نوع با توجه به تعریف یاد ش
  .مدرنیستی وجود دارد پست

  

  فراداستان

یادآوري این نکته که بیننده در . است» فرافیلم«هاي پست مدرنیستی نمود ویژه اي دارد، فراداستان  اي دیگر که در فیلم مؤلفه
ندانستن نام . ي چیزهاي غیر معمول در زندگی عادي روي دهد تواند با مشاهده است، دایما می) فرافیلم(ن ي فراداستا حال مشاهده

به هیچ وجه امکان ندارد که گروه در حال سفر از دانستن نام کامل همسفر خود بی اطالع . الی، مورد دیگري براي فرافیلم است
ي  در اینجا باز به خود می قبوالنیم که در حال مشاهده. لم مهد بچه اش چیستنداند که نام کامل مع "سپیده"باشند و یا دست کم 

آثار . داند ي فیلم می نجومیان فراداستان را دانش خودآگاهانه درباره .فیلم هستیم و چنین چیزي در دنیاي غیر واقعی معمول است
ي بین واقعیت و  این فاصله. اند لکه تقلیدي از واقعیتشوند که نه خود واقعیت، ب ادبی اغلب با این پیش فرض نوشته و خوانده می

شود که  گردد، در نتیجه این فکر به خواننده القا می شود و حتی گاهی نقض می هاي پسامدرنیستی به سخره گرفته می تخیل در رمان
  ).29:1382پاینده،(دنیا تقلیدي از متن است و نه برعکس 

ابتدایی ترین اقدام براي ازدواج دو نفر . است "الی"با نام کامل "احمد"، ناآشنا بودن ي دیگري که باید به آن توجه نمود نکته
را دیده و  "الی"از قبل عکس  "احمد"، "سپیده"ي  طبق گفته. در بیشتر مواردي از این دست، دانستن نام طرف مقابل است
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الی براي ایشان ناشناخته است،  "نام"واقعی پذیرفت که  توان در دنیاي ي ازدواج و آشنایی با او اندیشیده است، چگونه می درباره
در  "فرافیلم"توان رویدادها را بدین سان نمایش داد و این مورد دیگریست گویاي  مگر اینکه بپذیریم در دنیاي فیلم و غیرواقعی می

ال که باز باقی رویدادها را در کند، در عین ح این نکته ما را به سوي وضعیت ساختگی جریان فیلم هدایت می. "ي الی درباره"
  .توان همسان سازي نمود دنیاي واقعی می

و نه ویران کردن آن، عمل » واقعیت«بر این است که فرا داستان از طریق مسئله دار کردن مفهوم ) 62:1389(نظرپتریشیا وو 
را » بازي گونه«هایی اغلب جهانی  ین رمانچن. فرا داستان مبتنی بر ساختن و واژگون کردن منظم قراردادها و نظام است. کند می

دهند که از نظر درونی منسجم است، جهانی که متضمن غرق شدن خواننده در متن است، پس قراردادها این جهان را  ترتیب می
  .را مورد کنکاش قرار دهند» تظاهر«و مفهوم » داستان«ي میان  سازند تا رابطه افشا می

دهد، بلکه با ایجاد چالش و تنش ذهنی، خواننده یا بیننده را در  رق شدن مخاطب در داستان را نمیي غ در واقع فراداستان اجازه 
کند و قراردادهاي عادي را  کند و همچنین از روال عادي داستان پیروي نمی برد و سئوال در ذهن او ایجاد می پرسش و ابهام فرو می

دارد تا همچون  کشد و او را وا می ذهن او را به چالش می. را کنجکاو تر نگه دارد زند تا عالوه بر پرسش خواننده یا بیننده بر هم می
  .کارآگاه بدنبال کشف عوامل و رویدادهاي منجر شده به موضوع باشد

ي شخصیت پردازي به پیرنگ و نحوه. ي فاکنر است ي تمام عیار رمان مدرن، ابشالوم، ابشالوم، نوشته به اعتقاد مک هیل، نمونه
هاي این رمان از آنچه در طول  برخی از شخصیت. دهد هاي معرفت شناختی سوق می اي است که خواننده را به توجه به پرسش هگون

داستان روي داده مطلع اند اما نگرشهاي ایشان فارغ از جانبداري شخصی نیست و لذا راویان رمان همگی غیر قابل اعتمادند و 
همین غیر قابل اعتماد بودن شاهد، سوق دهی مخاطب به سمت و سوي ). 57: 1386پاینده، (تفسیرهاي ایشان غیر قابل اطمینان 

  .مشاهده نمود "ي الی درباره"توان در فیلم  هاي راویان را می پرسش معرفت شناسانه و نگرش

  

  پارانویا

  اعتمادي و سوء ظن  وضعیتی که در آن بی. شود ي پست مدرن به وفور دیده می است که درجامعه يپارنویا عنصر دیگر

  .هاي پارانوئید و روان رنجوري شده است به دیگري باعث ظهور نشانه

. کنند هاي اصلی رمان پسامدرن غالبا ً رنجور و دچار این توهم اند که دیگران براي آزار رساندن به آنان توطئه می شخصیت«
شود  ها باعث می تشویش درونی این شخصیت. هاست بط انساني آنان، بدگمانی مفرط شان به دوام پذیر بودن روا نمود عینی دلهره

بر استنباط آنان تاریخ هم چیزي نیست مگر صحنه گردانی  که جامعه را کالً دسیسه اي براي عذاب دادن انسان بدانند لذا بنا
در دنیاي کنونی و  فیلمساز پست مدرن این نکته را به خوبی درك کرده است که). 41:1390پاینده،(» گران پشت صحنه دسیسه

ي  درباره«در فیلم . توان این نوع روان رنجوري را در میان بیان و رفتار شخصیت گنجاند و به مخاظب عرضه داشت وضع حاضر می
مالحظه کرده اید که سپیده در این فیلم دایم نگران است که مردم . توان مشاهده کرد این سوء ظن را در چندین صحنه می» ...الی

کند تا دیگران این تصور بد را از خود دور  تمام تالش خود را می. گویند و بیشتر نگران بدگویی مردم است او چه میدر مورد 
ي رونمایی کردن از  شیفته "اصغر فرهادي"هایی هستند که  کنند همان ي واقعی را صورتبندي می هایی که این چهره مؤلفه. کنند

به شدت بر این باور فرهنگی چپ است که پارانویا، مهمترین شکاف  "اصغر فرهادي" .ترینِ آنهاست آنهاست و پارانویا، مهم
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ي مدرن و مناسبات مشکوك آن است و اتفاقا این بورژوازي است که با پیش  فرهنگ بورژوازي است که خود محصول جامعه
-http://armanpotter.blogfa.com/post(سازي آن است  در پی مخفی "اخالقی – عرف فرهنگی"کشیدن 

155.aspx.(  

  هاي فیلم نمونه اي از وجود مؤلفۀ پارانوئید یا روان رنجوري در بین شخصیت-1

باشد تا جایی که پس از غرق شدن  اي دیگر دچار این روان رنجوري می نیز به گونه "آرش"مادر  "شهره"بینیم که  در فیلم می
  . دانند کنند و او و فرزندش را مقصر می گاه میگوید که چرا همه به او ن با عصبانیت و نگرانی می "الی"

  .میگم ممکنه دچار سوء تفاهم شده. نه عزیزم نمی گم تو لحن بدي داشتی-نازي

خیلی آدم باید بچه باشه بخواد، به خاطر همچین جمله اي بی خبر قهر کنه . کنم اینو دیگه گردن من نندازین خواهش می-شهره
  !بره

  .زنیم داریم حرف می -پیمان

  ي من و من نگاه می کنن توضیح در متن نمی دونی از دیشب چه جوري دارن به بچه -شهره 

  .اصال کاش تو یه چیزي بهش گفته باشی بهش برخورده باشه رفته باشه-احمد

  !احمد اصال مسئله سر یه چیز دیگه اس-شهره

  :گوید او می ي دیگر باز شهره است که این بار نسبت به فرزندش و سوء ظن به در نمونه-2

من از . بچه ام دیشب جاشو خیس کرده، با بچه ام بد رفتار می کنن. میرم جلوي دریا وامیسم، صداي دریا دیوونم میکنه-شهره
  .همتون وضعم بدتره

 صداي دریا دیوونه ام می«با گفتن  "شهره". توان نوعی پارانوئید را در رفتار و گفتار شخصیت زنان در فیلم مشاهده نمود می
خواهد بیان کند که ضمن داشتن عذاب وجدان،  ي خود می قصد جلب ترحم دیگران را دارد، و پیش تر از آن با گفته» ...کنه

کند  خواهد داراي وجدان انسانی نشان دهد در عین حال که تالش می در واقع خود را می. ي بی مسئولیتی اش فکر بد نکنند درباره
او با گفتن . دیگران رها شود) در فکر وي(هاي سرزنش آمیز  گناهکار جلوه داده و از دست نگاهرا  "الی"با گفتن برخی عبارتها

خواهد از شر افکار پارانوئید خویش رها شده و مرکز توجه دیگران را از روي  بطور غیر مستقیم می» من از همتون وضعم بدتره«
  .ناپدید شده جلب کند "الی"خود و فرزندش به سمت 

دایما به او مظنون است و هرگونه حرکات وي را زیر نظر دارد و نسبت به او و روابطش با  "سپیده"همسر  "امیر"همچنین -3
در واقع . کند، ناخشنود است مراجعه می "سپیده"در بیشتر موارد به جاي دیگران به  "احمد"سوء ظن دارد و از اینکه  "احمد"

  .انگیزد شتر وي را بر میسوء ظن هر چه بی "سپیده"بدلیل پنهان کاریهاي 

پی برد که بی  "علیرضا"توان از روي رفتار و گفتمان صورت گرفته به رفتار هیستریک و روان رنجور  در مورد بعدي می– 4
  .را بررسی کند "الی"هاي خط تلفن  کند شماره اساس تالش می

http://armanpotter.blogfa.com/post
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  ده موبایل اینجا آنتن نمی: نازي

  .زدیم قطع شد پریشب ما داشتیم با هم حرف می: علیرضا

  شاید اون موقع بوده که رفته بیرون: نازي

  درمورد من چیزي نگفت؟: علیرضا

به او  "الی"را بررسی کند و دایم دچار این سوء ظن است که  "الی"خواهد که تلفن همراه  در بدو ورود خود می "علیرضا"
او دایما این . اش شودو وارد زندگی خصوصی کند از حریم و مرزهاي معشوق خویش فراتر رود او تالش می. کند خیانت می

هایی از پارانوئید  اینها همه نشانه. اي به وجود او کرد یا نهاشاره "الی"هم پرسید که آیا  "سپیده"شد و از  سئوال برایش تکرار می
را انسانهاي غیر قابل  خواهد بیان کند، انسان پست مدرن دایما به این بیماري مبتالست و دیگران است که رمان پست مدرن می

  .داند اعتماد می

  واسه برگشته گفته من برادرشم؟. این اصال قبل از اینکه بیاد اینجا به همه چیز مشکوك بود: شهره-5

در افراد را از طریق این جمله به دیگران » پارانوئید«فرهادي پیام وجود . کند ي خوبی اشاره می ها به نکته شهره در این جمله
  .این خود آشکارا گویاي وجود این مؤلفه در فیلم است. ترسانده اس

زنی که دچار . بینیم ي بین شخصیت مژده می همین گونه روان رنجوري را در رابطه "چهارشنبه سوري "در فیلم دیگر فرهادي
  .پارانویا که به کوچکترین حرکات شوهرش مظنون است

است که فرهادي بدین گونه این موضوع را به  "...ي الی درباره"د در فیلم هاي وجود و کاربرد پارانوئی ي این موارد نشانه همه
  .تصویر کشیده است

  

  تعلیق

: اینکه خواننده از خود بپرسد. گویند ي خواننده به اینکه داستان را دنبال کند، می تعلیق را مهارت نویسنده در برانگیختن عالقه
  ).46: 1382پاینده،(»؟سرانجام این داستان چیست«، »بعد چه خواهد شد؟«

بعد چه «شود که  ها باشد، بینده درگیر این پرسش می خواهد که مراقب بچه می "نازي"به طور موقتی از  "شهره"پس از اینکه 
شود این سئوال بیشتر تکرار  که ناپدید می "الی". »شود؟ سرانجام این داستان چه می«، »افتد؟ حاال چه اتفاقی می«، »خواهد شد؟

  »چه شده است؟«که  شود می

دهد و  هاي فرهادي به تکرار روي می این حالت تمایل بیننده به ادامه دادن تماشاي فیلم و دنبال کردن رویدادها، در سري فیلم
  .در نتیجه اینکه فرهادي با توجه به این مؤلفۀ پست مدرن آن را به خوبی در فیلمش گنجانده است

  

    اومانیسم در پست مدرن
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کوتاه شده ي کدام نام است ؟ آیا همان الهام نیست ؟ این الهام  "الی"؟ "الی"را انتخاب کرده بود ؟ چرا  "الی"ام راستی چرا ن
در  "الی"نماد است ؟ غرق شدن الی در دریا نماد است؟ اصال  "الهام"الهام کند؟ آیا ) مردم(قرار است چه چیزي را به این گروه 

هاي دیگر که ذهن کنجکاو مخاطب را درگیر  را در خود بلعید؟ و بسیاري پرسش "الی"دریا غرق شد ؟ دریا نماد چیست که 
  غرق شد؟"الی"خواهد خود فرجامی براي این داستان بیابد؟ راستی در پایان این فیلم،  کند و از او می می

یان بازنمایی و تصورات و پایان ، پا...وین هادسن پست مدرنیته را به مثابه مواردي از جمله نوسازي بیشتر، بازتابندگی بیشتر
کند  ، پایان حقیقت یا ناتوانی در ایجاد تمایز و تفکیک میان حقیقت و دروغ معرفی می)فاعل انسانی(اومانیسم و مرگ سوژه 

  ). 467: 1380نوذري، (

ي  دهد، که دریچه تکان نمی الهام اگر بیاید فقط آدم را ":گوید را همان الهام می داندو می "الی"ي پنجره،  طاهري در هفته نامه
 اومانیسماما آیا . آدمی که نماد اومانیسم بود. توانست داشته باشد اال آدم هیچ تعبیري نمی "الی "پس... کند امید را هم باز می

که  ي روشنی وجود دارد آنقدر اصالت دارد که با سقوطش هراسان شویم و داستانمان بی هیچ فرجامی پایان پذیرد؟ آیا هیچ نقطه
  ).64: 1390طاهري، (اومانیسم را پر کند؟ 

  

  بینامتنیت

هاي نوشتاري و  بینامتنیت یعنی اینکه یک متن، بسیاري از ویژگی. است ، بینامتنیتهاي مهم پست مدرن از دیگر مؤلفه
بارت ویژگی . هاي خود را از متون قبل گرفته است؛ و این وام گیري را به منظور تاکید بر نکته اي خاص صورت دهد مؤلفه

داند، به عبارت دیگر بینامتنیت عنصري  ي متن می را برخاسته از خود متن و حتی معناي واژه) ها ارتباط و تعامل میان متن(بینامتنیت 
این مفاهیم اساسی که پیوستار نظریه هستند، در کل همگی با ": گوید اساسی براي متنیت به شمار می اید و بارت بر همین اساس می

است؛ در حالی که پیش ) tissue(» بافت«موضوع . مطابقت دارند) text(» متن«ي  ي ریشه شناسی خود واژه یر القایی به وسیلهتصو
کند تا  نظریه ي امروزي متن از متن پوشان رویگردان است وتالش می. پایان یافته تاکید داشت» بافت«تر نقد به طور یکپارچه بر 

شود و  گیرد و تخریب می ه از رمزها، فرمولها و دالهایی درك کند که در آنجا سوژه جاي میبافت را در صورتی در هم تنید
ي متن را همچون هینولوژي تعریف  توانند نظریه بنابراین دوستداران واژه پردازي می. شوند همچون عنکبوتی در تار خویش محو می

  ).192: 1390نامورمطلق، (کنند 

هایی که حس  هایی که وي در خاطر دارد و همچنین شباهت شود؛ قطعه توجه خواننده دگرگون میبینامتن با «: گوید ریناتر می
ریناتر .»ي لفظ متن دیکته شوند، از طریق عوارض یک فرهنگ کمابیش ژرف دیکته شده اند کند، بیش از اینکه به وسیله می
تواند یک خواننده را به آنچه  ه آثاري به شمار می رودکه میکند که بینامتن مجموع در نقد کنونی غالبا به این بسنده می: نویسد می

همچنین بینامتن با توجه به . اندازد پیش رویش قرار مربوط کند، مجموعه نوشتارهایی که او را به یاد قطعه اي خوشایند نزد وي می
  ). 270: 1390نامورمطلق،(» گردد خواننده دگرگون می

گذارد و پیغامی است که براي مخاطب به همراه  ي است که آن شبیه سازي بر مخاطب میدر نهایت بینامتنیت، شباهت و تاثیر
. دانند اما هیچ یک حتی نام خانوادگی وي را هم نمی. شود، پلیس در جستجوي نام و نشانی از وي است غرق می "الی"وقتی . دارد

رشته اي که . ي حقوق هستندغ التحصیالن سابق دانشکدهدهند که فار ها نشان می گوید در هنگام اجراي پانتومیم آن پورصباغ می
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ي خویش  گان این رشته به راحتی از کنار دانستن نام همسفر تازه چگونه ممکن است تحصیل کرده. سراسر چرایی و استدالل است
  ).65: 1390پورصباغ،(بی اطالع مانده باشند؟ 

ي بینامتنی  رابطه. دارد، بینامتنیت است و نه یک متن مستقل وضعیت پست مدرن معتقد است، آنچه وجود: گوید نجومیان می
). 39: 1384نجومیان، (شود و بر متن گذشته نیز متأثر است  همیشه به متون گذشته بازنمی گردد، بلکه متون آینده را نیز شامل می

چندسالی پس از  "جدایی"چرا که فیلم . دتوان دی می "جدایی"و  "درباره ي الی"ي بینامتنی با متون آینده را در فیلم  این رابطه
) 1390:65(ي پنجره  در مجله. ي بینامتنی داشته اند ساخته شده است اما هر دوي این فیلمها با یکدیگر رابطه "ي الی درباره"فیلم

ها همه شخصیتهاي کند و این ها را هر بار تکثیر می کند و آن اشاره شده است که فرهادي شخصیت زنان را در فیلم خویش تکرار می
  .بینامتنی هستند که هدف شان تعالی جایگاه زن ویا نگاهی تازه به این جایگاه است

کند و از او  را وارد حریم خانه اش می "راضیه "، نادر با تائید همسرش، "جدایی نادر از سیمین"در فیلم دیگري فرهادي
ي نام  هنگامی که در قسمت اطالعات در بیمارستان از وي درباره. خواهد که پس از آن نظافت خانه را بر عهده داشته باشد می

را آگاه به امور و مسئول عمل خویش  "نادر"فرهادي . داند کند و فقط نام او را می شود، ابراز بی اطالعی می پرسیده می "راضیه"
ي پول را از مسئول پمپ بنزین  ماندهخواهد که باقی  او تک تک موارد را از نظر گذارنده و حتی از دخترش می. جلوه داده است

  را بداند؟ "راضیه"پس بگیرد، پس چطور فراموش کرده است نام کامل 

  "جدایی نادر از سیمین"در - 1

  . سالم خانم-نادر

  !بله! یه لحظه گوشی -پرستار

  .یه خانمی آوردن اینجا به اسم راضیه-نادر

  فامیلیشون چیه؟-پرستار

  .آورده باشنشنمی دونم، سر شب باید  -سیمین

  "...ي الی درباره"در 

 اسمش چیه؟ باالخره اسمش چیه؟ -پلیس

  الی-نازي

  الی؟ الهام، الناز، المیرا؟ چی؟-پلیس

  !سپیده-

  مگه شماها نمیشناسینش؟ چه نسبتی با شما داره؟ -پلیس

  مهمون دعوت کردید از تهران، نه مشخصاتشو دارید، نه اسمشو می دونید؟-پلیس
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ي امور آگاه است، اینگونه از ریزترین امور مربوط  کند به همه ها چیست؟ چرا انسانی که تصور می این بینامتنیتپیام فرهادي از 
ماند؟ آیا اینها نماد بی بند و باري معرفتی حتی در باالترین قشر اجتماعی و تحصیل کرده و قشري که خود را آگاه  به خویش باز می

  ).65: 1390پورصباغ، (داند نیست  به امور می

این . دانند را هم نمی "الی"ها گیج و سرگردانند، از اینکه نامشخصیت "...ي الی درباره"کنید در فیلم  همانطور که مالحظه می
فرهادي چه نیکو توانسته . داند را نمی "راضیه"حیران از اینکه نام خانوادگی "نادر"سرگردانی به فیلم دیگر فرهادي انتقال یافته و 

راستی اسم : پرسند می "الی"هنوز هم بسیارند آنان که پس از شنیدن نام. ي خویش هم سرایت دهد سرگردانی را به بینندهاست این 
  غرق شد؟ "الی"کاملش چه بود؟ راستی 

به  در هنگام اجراي پانتومیم. ي بینامتنی فرض کرده اند داراي زمینه "خوب، بد، زشت"ها این فیلم را با فیلم  در برخی تحلیل-2
نجومیان معتقد است ادبیات . است "خوب، بد، زشت"ي  ي افراد با زمینه ي قضاوت درباره شود؛ و بیانگر نکته این فیلم اشاره می

کند که  داند و خوانش هر متن را متأثر از متونی بیان می بینامتنی به اصالت متن بی توجه است و هر متنی را برگرفته از متون دیگر می
توان چنین گمان برد که شاید فرهادي با نگاهی به نام  با توجه به این گفته، می). 39: 1384نجومیان،(و یا شنیده شده اند قبال خوانده 

هدف فرهادي از این بینامتنیت ها . و مضمون این فیلم قصد بیان خوبی، بدي و زشتی قضاوت را در مورد دیگران داشته است
دانند و خود را انسانهاي منطقی و امروزي  ي امور می نسانها در عین اینکه خود را اگاه به همهخواهد، نشان دهد که ا چیست؟ آیا نمی

ي امور اخالقی و رفتاري  دانند، در کوچکترین جزئیات زندگی از این آگاهی باز مانده و با کمترین رویداد غیرمنتظره همه می
  .کنند قضاوت می "خوب، بد و زشت"خود خویش را فراموش کرده و زیر پا گذاشته و در این سرگردانی 

  

  ها تعدد روایت

و غرق  "آرش "پس از نجات. توان آنرا در فیلم الی مشاهده نمود ها مؤلفه ي دیگري از پست مدرن است که می تعدد روایت
پرسد که آخرین بار  یم) ها بچه(او از شاهدان غیر قابل اعتماد . کند ها را مرور می چندین بار آخرین لحظه "پیمان"، "الی "شدن

را روایت  "خاله الی"اي متفاوت غرق شدن  ها هر بار به گونه بچه. را دیده اند و او چه گفته است "خاله الی"کی و در چه حالی 
در رمان پسامدرن، «. کشند رویدادها را به تصویر می) چندصدایی(ي دیدخویش  اي متفاوت و نامنسجم، از زاویه کنند و به گونه می
ها در عرض  این پاره روایت. کنند که هر کدام حکم یک پاره روایت را دارد هاي جداگانه اي را بیان می اهاي مختلف روایتصد

روند، گاه این صدا در رمان غلبه دارد و گاه در فصلی دیگر با صدایی متفاوت، تکثر و گاه حتی تباین این  یکدیگر به پیش می
  ).47: 1386پاینده، (» سازد شواري روبرو میصداها دنبال کردن داستان را با د

و اقدام به  "الی"ي دیگري باعث ناراحتی  کنند که گفته روایت زنان حاضر در جمع نیز شنیدنیست که هر یک تصور می-1
تضاي کنید که هر یک به اق خوانید، و مالحظه می ها می در زیر روایت و شهادت را از زبان بچه. باشد ترك جمع از جانب او می

  .بلکه بادبادك و یا دریا پاسخی در خور سنّ خویش داده اند "خاله الی"ي خویش نه به  عالقه

  تو دیدي الی خانم بره تو آب؟: پلیس-1

  رفتم بابامو صدا کنم، بیاد نجاتش بده. آرش جیغ زد. من ندیدم: بچه

  مطمئنی این خانم حاال رفته تو آب؟. خوب: پلیس



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

347 

 

  ها باشه، مواظبشون باشه ر بچهمن بهش گفتم باال س:نازي

  . با این داستانا ممکنه این دختره غرق نشده باشه -شهره-2

  !شاید واقعاً گذاشته رفته

  ...پیر زنه گفته بود اینجا درو پیکر نداره، می گم شاید یه وقتی-نازي

  !وقتی ساکش و قایم کردي یعنی احتمال دادي بی خبر بذاره بره دیگه-امیر

  گشتیم؟ ب تو همین ایوون، مگه یهو غیبش نزد؟ دنبالش میمثه پریش-پیمان

  چرا بذاره بره؟-سپیده

  .از یه چیزي ناراحت شه. قهرکنه. قهر کنه-احمد

  از چی قهر کنه؟ -سپیده

  .بچا کسی به این چیزي نگفت؟ حرفی زده باشه، بهش برخورده باشه-پیمان

کردم احساس کردم  کل کشیدید، بههش برنخورد؟ نگاش میشهره خانم شما هم . پریشب پیره زنه دست زد و خوند-بهمن
  بهش برخورد

  "الی"و در اینجا روایت کودکان از غرق شدن 

  کردي؟ عموجون تو اول بگو، تو داشتی چکار می-پیمان-3

  .کردم داشتم بادبادکمو درست می-) بچه(مروارید 

  !خوب-پیمان

  .آرشم تو آب بود-مروارید

  ی کجا بود؟خاله ال. خوب عموجون-پیمان

  .خاله الی اونجابود کنار ایوون نشسته بود-

  کردي؟ توچکار می-پیمان

  عمو وقتی بادبادکت رفت هوا، خاله الی پیشت بود؟-پیمان

  بود، اولش بود-

  بعدش؟
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  .بعد یه دفعه آرشو دیدم... بادبادکم

  آنیتا بابا شما ندیدي خاله الی بیاد از ویال بیرون  -پیمان

  ندیدم-آنیتا

  آرش، عزیزم تو بگو، اون موقع که تو آب بودي، خاله الی اومد سمتت، بگیرتت؟-نازي

نیز مشاهده کرد، زمانی که  "جدایی"توان در فیلم  این تعدد روایت و شهادت گرفتن از کودکان یا افراد غیر قابل اعتماد را می 
توان فهمید فرهادي به طور  و از این نمونه هم میپرسد  درمورد باردار بودن مادرش می "راضیه"فرزند "سمیه"از  "ترمه"معلم 

  .آشکار قصد اشاره به این مؤلفه یا موضوعی منحصر به فرد را دارد

  مامانت چی شد بچه اش افتاد خاله؟-معلم

  .دلش درد گرفت-سمیه

  چرا دلش درد گرفت؟ بابات توخونه باش دعوا کرد؟-معلم

  آخه برا چی باید دعوا کرده باشه؟-مادربزرگ

  مثالً بگه چرا رفتی خونه مردم کار کردي به من نگفتی؟ مامانتو زد؟-لممع

  .مامان بابام دعوا نمی کنن -سمیه

  پس چرا اونروز توي اون نقاشی که کشیده بودي بابا مامانت داشتن دعوا می کردن؟ -معلم

  دیگه دعوا نکردن-سمیه

  دیگه دعوا نکردن؟ مطمئنی؟ -معلم

اي  ها به گونه هر یک از آن. شود، هیچ یک از شاهدان قضیه قابل اعتماد نیستند  مشاهده میهاي باال همانطور که در گفته
، بسیار متفاوت از چیزي است که ...)ي الی در درباره(کنند و در واقع آنچه براي ایشان مهم است  متفاوت داستان را تعریف می
ي کودکان است که به خوبی  یار باالتري داشته است و این بازیچهها ارزش بس براي بچه "بادبادك". مورد سئوال قرار گرفته است

هاي کودکانه به خوبی تائید این نکته است که دنیاي روایتگري و دید شاهدان متعدد  این جمله. توانند درمورد آن توضیح دهند می
  .تواند متفاوت باشد و نامعتبر می

: روایت شناسی استخراج شود به چهار عنصر مشترك خواهیم رسید ي اگر عناصر روایی از میان تعاریف موجود در زمینه«
ي  ي دید، شخصیت به همراه گفتگو، رخداد یا رخدادها و تسلسل علی، زمانی که همگی این عناصر در زنجیره راوي و زاویه

  )12:1388بیگدلی،(».ي آن قابل تفسیر است کند و در محدوده شود، عمل می پیرنگ داستان، که همان اساس روایت تلقی می
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دهد و  جایی را نشان می "آرش"را دیده است و  "الی"پرسد که آخرین بار کجا می "آرش"از  "علیرضا"در پایان فیلم باز هم 
توان به شهادت کودکی اعتماد کرد که ممکن است از روي ترس، نادانی ویا سرگرمی پاسخی در  چگونه می. "آنجا"گوید می

  جواب این سئوال بدهد؟

  

  تیجه ن

رسد  ي پست مدرن، به نظر می هاي پست مدرنیستی و با توجه به دیدگاه منتقدان و نظرپردازان در زمینه با در نظر گرفتن مؤلفه
بسیار پررنگی با » بینامتنی«ي  این فیلم داراي زمینه. شود که در این فیلم داراي ردپاهاي کمرنگ و پررنگی از پست مدرن دیده می

بسیار پررنگ » بینامتنیت«ي  در موضوع مطرح شده "قضاوت"تکثر و تکرار نقش زنان، تکیه بر مؤلفۀ . هادي استهاي دیگر فر فیلم
را تصویر کرده » عدم قطعیت«عنصر  "الی"فرهادي با ایجاد سردرگمی در طول داستان و در پایان با روشن نساختن مرگ. است
پرسد که آیا کسی به  یکبار از بزرگترها می "پیمان". نماید ز زبان دیگران میرا مسئول انتقال روایتهاي متعدد ا "پیمان"او . است

از زبان کودکان است و  "روایت و شهادت"حرفی زده است که او بی خبر بگذارد و برود؟ و در جاي دیگر مسئول گرفتن  "الی"
را » تعلیق«ستان و ایجاد رویدادهاي جدید مؤلفۀ ي دا با تشویق بیننده به دیدن ادامه. چه شده است "الی"خواهد بداند که  باز می

اي خاص خویش نشان داده  را در انسانهاي عصر پست مدرن به گونه» پارانوئید«نمایش داده است و مثل باقی فیلمهایش وجود 
رها » ابهام«کرد که از خیال  "علیرضا"اگرچه . او ابهام را در طول داستان ودر نهایت در پایان فیلم به بیننده سرایت داده است. است

  .داند که پایان داستان را خود باید بسازد شده است، اما بیننده می
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ت مهین نظامی گنجوي »خسرو و شیرین«ي بانو در منظومهتحلیل شخصی  
 

  1ریحانه فرامرزي کفاش
  چکیده

ي خسرو و شیرین و عشق میان  قصه... هاي غنایی ادب پارسی است  غنی ترین منظومه یکی از مشهورترین و "خسرو و شیرین" 
پیش از نظامی بزرگ مردي چون حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهکار بی همتاي خود شاهنامه جان . آن دو داستانی تازه نیست

اند؛  ن امیر خسرو دهلوي آن را نیز به نظم درآوردهپس از نظامی نیز دیگر شاعرانی چو. کالم این زندگی عاشقانه را بیان کرده است
ي  یکی از نکات اشتراك همه. توان مشاهده کرد ي آن را در منظومه ي حکیم نظامی گنجوي می ترین جلوه ولیکن تابناك

عشق "ینعشق شیر"ها  در هیچ یک از این منظومه. باشد می"عشق حقیقی شیرین "هاي خسرو و شیرین بیان  هاي عاشقانه منظومه
پژوهشگران و صاحب نظران بسیار -خسرو و شیرین–هاي اصلی آن  در خصوص این عشق و شخصیت. اي نیست رنگی و آلوده

ولیکن در . اند اي از عشق شیرین و سازندگان آن را به تصویر کشیده هر یک از آنان بنا به مجال و دیدگاه خود پرده. اند سخن گفته
لذا، بر آن شدیم تا . پرداخته شده است -ي شیرین و عشق شیرین  پرورش دهنده - "مهین بانو "صیت تر به شخ میان این فراوانی کم

ت مهین بانو"در این مقال به تحلیل  ت و ":دو سؤال اصلی مقاله این است که. بپردازیم "شخصی نظامی با به کارگیري قابلی
مهین بانو چگونه توانسته است به اقناع مخاطب برسد؟ کارکردهاي زبان شعري و داستان سراي و پردازش شخصیت فرعی 

تی چون شیرین بپروراند؟ "و" تی دارد که توانسته است شخصی هاي مقاله  براي رسیدن به پاسخ پرسش"مهین بانو چگونه شخصی
  :مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است

فی عنصر  -1  ت "معرّ از دیدگاه داستان نویسی مدرن؛"شخصی  
  رّفی مهین بانو به روایت نظامی گنجوي؛مع -2 
  تحلیل شخصیت مهین بانو در منظومه ي خسرو و شیرین؛ -3 
  .جایگاه اندیشه و عمل مهین بانو در پرورش شخصیت وي-4 

  
  

 . نظامی، خسرو و شیرین، شخصیت، مهین بانو، داستان: هاکلید واژه

  

                                                        
 مدرس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - 1
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مه مقد  

ترین  نظامی در بزم سرایی، بزرگ. هاي غنایی ادب پارسی است ترین منظومه یکی از مشهورترین و غنی "خسرو و شیرین" 
زبانش شیرین، واژگانش . هاي شادکامی بی همتا ست توان گفت که او در سرایش لحظه به جرأت می. باشد پارسی می شاعر ادبیات

م شعر غنای. باشد ظریف و لطیف و گفتارش دل نشین می عاشقانه در ادب فارسی و  هاي ی و داستانحکیم نظامی گنجوي استاد مسلّ
پیش از نظامی بزرگ مردي چون حکیم ابوالقاسم . ي خسرو و شیرین و عشق میان آن دو داستانی تازه نیست قصه. ایرانی است

ي  خسرو و شیرین دومین منظومه. فردوسی در شاهکار بی همتاي خود شاهنامه جان کالم این زندگی عاشقانه را بیان کرده است
این شاهکار نظامی دریایی سرشار از . باشد ترین اثر وي و به عقیده گروهی از سخن سنجان شاهکار او می ي نظامی و معروف سروده

  .حکمت و معرفت است
م حوادث و ماجراهاي داستان . اي دارد نظامی جایگاه ویژه تصویرسازي و شخصیت پردازي در شعر  استاد داستان سرا با تجس

 .ي سینما به تماشا نشسته است گویی خواننده داستان را بر پرده. برد خواننده او را همراه با خود به متن حوادث می شمدر پیش چ
ی اغلب توصیفات طبیعی درباره تصویرسازي و تخیل غروب، شب،  ي طلوع، در آثار نظامی چنان محکم و متناسب است؛ که حتّ

ی داردبا حالت و تصویر داستان هماهنگ... روز و ی خاص.  
اي دیگر از شعر او بپردازیم و از منظر  اینک ما در این مقال برآنیم تا با توجه به فرصت محدودمان و به صورت اختصار به جلوه 

ت شناسی، هنرش را بنگریم ت مهین بانو از این نظرگاه است. شخصیسؤال اصلی . آن چه در پی خواهد آمد بررسی پردازش شخصی
نظامی با به کارگیري قابلیت و کارکردهاي داستان سراي و پردازش شخصیت فرعی مهین بانو چگونه توانسته ":ت کهمقاله این اس

تی چون شیرین بپروراند؟ "و"است به اقناع مخاطب برسد؟  تی دارد که توانسته است شخصی براي رسیدن ."مهین بانو چگونه شخصی
هاي  رنده، کلیات نظامی گنجوي مطابق نسخه وحید دستگردي با نظر داشتی به تئوريبه پاسخ دو پرسش مقاله مبناي اصلی کار نگا

  .نقد داستانی و عناصر داستانی متقدم و متأخر بوده است
  

  بحث
ت   شخصی)Charracter(ي تم داستان  ترین عنصر انتقال دهنده یکی از عناصر اساسی داستان نویسی مدرن است؛ چرا که مهم

هاي  شخصیت. گاهی حیوانند، گاه گل و گیاه و گاه شی. همواره انسان نیستند. آنان بازیگران داستانند. باشد یو عامل طرح آن م
اق خویش و آفرینش رفتار و پرورش افکار  داستان در دنیاي حقیقت وجود خارجی ندارند؛ اما داستان نویسان چیره دست با هنر خلّ

اقل تا پایان خوانش  لذا، سعی می. بیند که خواننده خویشتن خویش را در آنها می نمایند ها، آنها را چنان پدیدار می شخصیت کند حد
  .این چنین است نقش مهم الگویی آثار داستانی و تأثیرگذاري آنها. اثر چون آنها بیندشد، سخن گوید و عمل کند

ي برخی رمان نویسان مدرن فقط در  شیوه توان گفت که حکیم گنجه به در کهن منظومه ي غنی ِ ایرانی ّ خسرو و شیرین نمی 
ت پردازي است ت آفرینی و شخصیبلکه . اي جدید در داستان سرایی و داستان نویسی است چرا که این مقوله پدیده. پی شخصی

اي ه ي تیزبین و ذهن وقّاد خویش به شکل سرشتی به شخصیت ي سرشار، دیده بزرگ منظومه سراي ایرانی با قدرت اندیشه، قریحه
در این منظومه اشخاص . داستان و پرورش و پردازش آنها توجه وافر دارد؛ ولیکن فقط آنها هدف نهایی داستان سرایی وي نیستند

بنا به آن چه مرسوم است در این منظومه نیز فراوانی اشخاص . کنند هاي گوناگون و گاه متضاد ظهور و بروز می بسیاري با شخصیت
هاي  در میان دیگر شخصیت"مهین بانو"توان گفت شخصیت فرعی در این میان می. هاي اصلی است صیتفرعی بیش از فراوانی شخ

شخصیت اصلی  -چرا که خسرو و خواننده در سرآغاز داستان از منظر او با شیرین داستان . فرعی جایگاه اساسی و اصلی دارد
اً در بیش از یک سوم داستان در کشاکش حوادث حتّی آن جا ي وي تقریب عالوه بر آن شخصیت گسترده. شوند آشنا می -داستان
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ت مهین بانو به گونه. کند که شیرین نیست حضور دارد؛ و نقش آفرینی می شود که تا پایان داستان همواره  اي ترسیم می شخصی
نظامی با . اعمال اوست مخاطب داستان همواره آفرین گوي اندیشه و. شود حس موافقت خواننده با او و اعمالش برانگیخته می

ت فرعی داستان وظیفه خوش موافقت خواننده با شخصی ت را در مورد وي انجام می برانگیختن حس دهد ي اصلی شخصی .
تا پایان زندگی در داستان . شود به حال خود رها نمی. هاي فرعی کامالً مقطعی نیست حضورش در داستان مثل دیگر شخصیت

داستان سرایی توانمند ایرانی با هوشیار و دقت نظري خاص . شود هایش فراموش نمی ها و وابستگی لبستگیفرجام او و د. حیات دارد
ی عاقبت اقلیم فرمانروایی و سپاه وي را پس از او بازگو می و به شیوه ي آنها این منظومه ي غنایی با  عالوه بر همه. کند اي ظریف حتّ

  .رسد عمر مهین بانو به انجام میهاي شیرین  پایان زندگی دست پروده ي سال
ها به دنبال  او در این منظومه در پی توصیفات ظاهري و باطنی شخصیت. هاي بنیادین بیان نظامی است توصیف یکی از شیوه 

ه  این توصیفات سبب می. باشد آفرینش زیبایی و ظرافت نیز می شود خواننده دقایقی از فضاي اصلی حوادث خارج شود و متوج
اي  ي کار نظامی در قسمت توصیفات شیوه به بیان دیگر شیوه. اشخاص شود؛ تا بدین سبب آنها را بیشتر بشناسد و دریابد ویژگی

همان گونه که پیشتر اشاره شد؛ نظامی در سرآغاز داستان پیش از ورود شیرین به معرّفی و توصیف عملکرد . است"گزارشی"
اي است که شخصیت فرعی مهین بانو از زبان  جالب توجه است روند داستان به گونه. پردازد می"شاپور  "از زبان "مهین بانو"

ت فرعی دیگر چون شاپور ت . شود توصیف می -ندیم خاص خسرو -شخصی به بیان دیگر در این منظومه پیش از حضور شخصی
هاي  چیره دست داستان را با شخصیتداستان سراي . اصلی چون شیرین دیگر اشخاص فرعی چون شاپور و مهین بانو حضور دارند

  . کشاند فرعی و از سمت او به سوي شخصیت اصلی می
از سویی فرماندهی عادل جهانگیر، صاحب شکوت و جاللت و داراي . بنا به بیان نظامی مهین بانو بانویی شگفت انگیزي است

البتّه چنین زنی از دیدگاه نظامی و . باشد کامروا می سپاه بی کران از تبار شاهان است؛ و از دیگر سوي عفیف و پاکدامن و شاد و
تواند شاه دخت این  شمیرا چنین بانویی است که می. باشد می"مهین بانو "مخاطب او بزرگ بانویی است که زیبنده وي فقط نام 

ت مهین بانو خسرو و خ لذا، نظامی تالش می. داستان شیرین ِ نکو نام را بپروراند ت کند از طریق شخصی ه شخصیواننده را متوج
 .هرچند که مخاطب براي رسیدن به چنین دریافتی باید انتظار بکشد وصبوري کند. اصلی شیرین کند

  ست از نسل شاهان شده جوش سپاهش تا سپاهان  1زنی فرمانده
  همه اقلیم اران تا به ارمن مقرر گشته بر فرمان آن زن

  ی و تاجیندارد هیچ مرزي بی خراجی همه دارد مگر تخت
  اش را خدا داند که چند است هزارش قلعه بر کوه بلند است خزینه

  ز جنس چارپا چندان که خواهی به افزونی فزون از مرغ و ماهی
  گذارد زندگانی ندارد شوي و دارد کامرانی به شادي می

  ز مردان بیشتر دارد سترگی مهین بانو خوانندش از بزرگی
  ا مهین بانوست تفسیرشمیرا نام دارد آن جهانگیر شمیر

  نشست خویش را در هر هوائی به هر فصلی مهیا کرده جائی
  به فصل گل به موقان است جایش که تا سرسبز باشد خاك پایش

  به تابستان شود بر کوه ارمن خرامد گل به گل خرمن به خرمن
  به هنگام خزان آید به ابخاز کند در جستن نخجیر پرواز

  ست که بردع را هوا گرمسیر استزمستانش به بردع میل چیر ا

                                                        
ات نظامی گنجوي مطابق نسخه وحید دستگردي رعایت  -  1.شده استبراي حفظ امانت در نگارش ابیات رسم الخط کلی   
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  چهارش فصل ازین سان درشمار است به هر فصلی هوائیش اختیار است
  گذارد نفس یک به یک به شادي می شمارد جهان خوش خوش به بازي می

  اي دارد دگر هیچ درین زندانسراي پیچ بر پیچ برادرزاده
  )151و  152:1387نظامی،(

  
ا فقط این . کند کسب می -مادر خوانده ي شیرین -ي مهین بانو  العات جامعی دربارهدر این گزارش توصیفی خواننده اطّ  ام

بلکه در داستان شمیرا آن گونه که توصیف شده است در برابر . ي شخصیت مهین بانو با خواننده نیست توصیفات ارتباط دهنده
ه الي حوادث داستان و در عمل خواننده را در پایان نمایش خصایص شمیرا در الب. شود دیدگان خوانندگان به تصویر کشیده می
  .داند کند و او نیز شمیرا را مهین بانو می داستان هم عقیده و هم نوا با سراینده می

به سخن دیگر در این منظومه مهین . پردازد می "نمایش"ي  از دیگر سونظامی در بسیاري موارد به شخصیت مهین بانو به شیوه
  : کند شنود؛ چنین می مثال هنگامی که خبر گم شدن شیرین را می. ا رفتار و گفتار خود خویشتن را معرفی کندبانو فرصت دارد ب

  )166.همان(از آن غم دستها بر سر نهاده ز دیده سیل طوفان برگشاده 
   .نمایش این صحنه غمخواري و غمگساري بیانگر مهربانی مهین بانو و شدت و حدت عالقه وي به شیرین است

  هاي مهین بانو ویژگی
 پاکیزه سرشت -1

  مهین بانو که پاکی در گهر داشت ز حال خسرو و شیرین خبرداشت 
  )189.همان(
  شاد و کامروا -2

ت را به دو گونه همانگونه که پیشتر . کند ترسیم می "نمایشی"و  "روایی و گزارشی "ي نظامی شادي و کامروایی این شخصی
  :کند ي شادي شمیرا چنین روایت می ان به صورت روایی و گزارشی دربارهاشاره شد؛ در سرآغاز داست

  ...گذارد زندگانی ندارد شوي و دارد کامرانی به شادي می
  گذارد نفس یک به یک به شادي می شمارد جهان خوش خوش به بازي می

  )152.همان(
استاد سخن سرایی چون نظامی قادر نیست حال  دهد؛ دیگر گذرد و حوادث گوناگون رخ می اما پس ازچندي که از داستان می

دهد آن را به نمایش گذارد تا خواننده خود منطبق با احوال خویش هر چه  پرنشاط مهین بانو را روایت کند؛ پس ترجیح می
  :سراید مثال هنگام دیدار شمیرا و شیرین پس از چندي دوري می. خواهد دریابد تواند و می می

  ون بود که از شادي ز شادروان برون بودمهین بانو نشاید گفت چ
  )186.همان(چو پیري کو جوانی باز یابد بمیرد زندگانی باز یابد 

موسیقی  "زندگانی"و "مردن "و "جوانی "و  "پیري "واج آرایی قوي و هم آوایی واژگانی موسیقی درونی ساز و تضاد ساده 
. باشد تشبیه نیز عامل ایجاد تصویري متناسب با فضاي شعر می. تمعنوي آفرین و ردیف فعلی افزونی بخش موسیقی کناري اس

ت  خواننده بدون توجه به صنایع و آرایه هاي کالمی شاعر فقط احساس سرشار از آهنگ شادي و نشاط و زنگ کامروایی شخصیِ
احساس خود را با . کند شود و در خویشتن خویش همچو شمیرا احساس شادي می با احساس او همراه می. داستان را درمی یابد

  .دهد؛ و این است نشان تأثیرگذاري داستان سرایی حکیم نظامی گنجوي تبسمی بر لب نشان می
  سرشار از احساس و عاطفه  -3
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گویند دیدنی و تأثربرانگیز  اش میزده از گم شدن دردانهي احساس او هنگامی که ندیمان غمگین و شگفتجوشش چشمه
  :است

  د این سخن را صال در داد غمهاي کهن رامهین بانو چو بشنی
  فرو آمد از تخت خویش غمناك بسر بر خاك و سر هم بر سرخاك

  ...از آن غم دستها بر سر نهاده ز دیده سیل توفان برگشاده
  کرد غمش بر غم فزود و درد بر درد  همه شب تابه روزاین نوحه می

  )166.همان(
تواند فقط  اما در ادامه نمی. واژگان به تماشاي غم دردناك وجانکاه مهین بانومی نشیند ها و در این ابیات خواننده با تکرار واج 

این چنین حکیم نظامی . افزاید شود و غمش بر غم می پس همراه با سراینده هم نوا می. شود غم بر او نیز مستولی می. تماشاچی بماند
ت معنا و غناي آن بهره  گیرد میگنجوي از موسیقی کالم براي تقوی.  

  آرام وصبور -4
صبوري وي در حادثه ي غم انگیز فرار دخترش ستودنی . با غلیان احساس و عاطفه آرامش و صبوري وي مثال زدنی است 
  .است

  )167.همان(بلی چندان شکیبم درفراقش که برقی یابم ازنعل براقش 
شود؛ مهین بانوي صبور و آرام  ي خویش میمادرخواندهو یا هنگامی که شیرین ناشکیبا درپی درمان درد اندوه فراغ یار متوسل 

تی شیرین را دعوت به صبوري می اي که در پایان این  به گونه. کند با نصایحی سرشار از مالحظات روان شناسی فردي و مدیری
  :گوید گفت و گو بت بی صبر شد با صابري جفت و می

  ...آب کنون وقت شکیبائیست مشتاب که بر باال به دشواري رود
  چو بانو زین سخن لختی فرو گفت بت بی صبر شد با صابري جفت 

  )216.همان(
  مهربان -5 

  . ماند گیرد که سخن سنجی چون نظامی از توصیف آن باز می هنگام دیدار شیرین چنان مهربانانه او را در آغوش می
  سرش در برگرفت از مهربانی جهان از سر گرفتش زندگانی

  مهر دادش که در صد بیت بتوان کرد یادشنه چندان دلخوشی و 
  )186.همان(
  آزاده و آزادمنش -6
را در اختیار او  "گلگون"خواهد براي بازگرداندن شیرین به سوي مداین رهسپار شود مهین بانو  هنگامی که شاپور می 
از . کشد هربانانه او را در آغوش میم. رود هنگام بازگشت شیرین به ارمن خود به استقبال وي می. گذارد که براي شیرین ببرد می

  .کند ي آنها گنج خسروي و ملک شاهی نثارش می عالوه بر همه. کند سرزنشش نمی. گوید گریختنش سخنی نمی
  ز گنج خسروي و ملک شاهی فدا کردش که میکن هر چه خواهی

  )186.همان(شکنج شرم در مویش نیاورد حدیث رفته بر رویش نیاورد 
  ن طبیب جسم و جا-7 

  .شود هاي مهین بانو مرهم دردهایش می نوازش. گردد هنگامی که شیرین خسته و دردمند از مداین به ارمن باز می
  )186.همان(داد تا فرمان پذیرد قوي دل گردد و درمان پذیرد  دلش می
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و بیان ناصح مهین کند مرهم دل ناشکیب او گوش محرم راز، زبان مهربان  و یا هنگامی که در فراغ خسرو ناشکیبایی می
  . بانوست

  داناي راز وراز دار  -8 
  مهین بانو که پاکی در گهر داشت زحال خسرو و شیرین خبر داشت
  )189.همان(در اندیشید از آن دو یار دلکش که چون ساز بهم خاشاك و آتش 

  آبرودار و آبروداري کننده -9
دنیایش تیره و تار . ند شیرین او گم نشده، بلکه گریخته استدا آورند؛ می ها خبر گم شدن شیرین را می هنگامی که ندیمه

اما سپیده دمان که سپاهیان اذن جست و جوي . کند در خلوت خویش مویه و نوحه سرایی می. دهد آرام و قرار از کف می. شود می
واهدگرد ننگ فرار بر دامان گوید؛ چرا که نمی خ حتّی از گریختن شیرینش کالمی نمی. کند خواهند؛ موافقت نمی شیرین را می

  . دست پرورده اش بنشیند
  همه لشگر به خدمت سرنهادند به نوبت گاه فرمان ایستادند

  که گر بانو بفرماید به شبگیر پی شیرین برانیم اسب چون تیر
  مهین بانو به رفتن میل ننمود نه خود رفت ونه کس را نیز فرمود 

  )167.همان(
چرا که مهین بانو اجازه نداده است که آنها چیزي . تر از گذشته در خدمت اویندیش مشتاقها هنگام بازگشت شیرین ندیمه

ها  آن چه ندیمه. اندسرکشی شبدیز وگم شدن سوارش را دیده. آنها خود همراه شیرین بوده اند. ي گریختن شیرین بدانند درباره
ی در خلوت دانند و یا احساس می احیانا چیزي میاگر . نباید بیش از آن بدانند. کند اند برایشان کفایت میدیده ها به  کنند نباید حتّ

این چنین با . کنند دانند که چه باید بکنند و می هاي مهین بانویند ناگفته می ها خود دست پرورده ندیمه. آن اشاره کنند
  .شود ها حفظ می تدبیرشمیرانامی حریم و حرمت بانو و ندیمه

  آداب دان -10
در این جا فقط به سه نمونه از آداب . به آنها پاي بند است. شناسد آداب و رسوم را خوب می. ز نژادي اصیل استمهین بانو ا

  .شود دانی مهین بانو به عنوان مثال اشاره می
  آداب میزبانی و میهمان داري -الف

ي میهمان تحفه به استقبال شاهزاده رسند؛ مهین بانو خود شاهانه با هنگامی که خسرو و همراهانش به نزدیک سرزمین ارمن می
  .رود می

  مهین بانو چو زین حالت خبر یافت به خدمت کردن شاهانه بشتافت
  به استقبال شاه آورد پرواز سپاهی ساخته با برگ و با ساز

  )177.همان(
  آداب زناشویی -ب

و حضور موبد، جهیزیه  -صداق و یا مهریه -هایی چون خواستگاري، کابین او معتقد و پاي بند به آیین زناشویی بر مبناي سنت
  :کند است؛ لذا همواره به شیرین توصیه می...و

  )190.همان(چو بیند نیک عهد و نیکنامت ز من خواهد به آیینی تمامت 
  آداب کشور داري  -ج

  . ي او داردداد و دهش سرزمین وي، انتخابی ولی عهدي الیق و حتّی وصیت کردن وي در خلوت نشان از مملکت داري نیکو
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  مهین بانو دلش دادي شب و روز بدان تا نشکند ماه دل افروز
  یکی روزش به خلوت پیش خود خواند که عمرش آستین بر دولت افشاند

  )216.همان(کلید گنجها دادش که برگیر که پیشت مرد خواهد مادر پیر 
  اخالق مدار  -11

اما وي چون مادري دل سوز . کند ورزند سرزنش نمی که به یکدیگر می آنها را به خاطر عشقی. او از حال دو دلداده آگاه است
مالحظات روان شناسی عشق و عوالم دخترانه  وي با نصایح بسیار که مشحون از. دهد شیرین را به عفت و خویشتن داري پند می

البتّه به . سرو نشست و برخاست کنددهد که با خ به او اجازه می. را رعایت کند دهد که حدود معاشرت است، شیرین را سوگند می
  .شرط آن که به تنهایی با او سخن نگوید

  رضا دادش که در میدان و در کاخ نشیند با ملک گستاخ گستاخ
  )190.همان(به شرط آنکه تنهائی نجوید میان جمع گویدآنچه گوید 

  شریعت گرا -12
  .شود به نذر و صدقه می مهین بانو چون مسلمانان براي حل مسأله ي گم شدن شیرین متوسل
  چو زان گم گشته گنج آگاه گردم دیگر ره با طرب همراه گردم

  )167.همان(به گنجینه سپارم گنج را باز بدین شکرانه گردم گنج پرداز 
  قاطع ناصح ِ صادق -13

ز بایدها و نبایدها را هیچ گاه و در هیچ شرایطی تعددي ا. کند حدود و خطّ قرمزها را مشخص می. هنگام اندرز دادن قاطع است
  .پذیرا نیست

  تو گنجی سر به مهري نابسوده بد و نیک جهان نیازموده
  ها داند نمودن به در دزدیدن و یاقوت سودن جهان نیرنگ

  چنانم در دل آید کاین جهانگیر به پیوند تو دارد رأي و تدبیر
  گر این صاحب جهان دلداده تست شکاري بس شگرف افتاده ست

  ه بینی ناشکیبش نه بینم گوش داري بر فریبشولیکن گر چ
  )190.همان(

مهین بانو چو مهربان مادري که . گوید هنگامی که صبر شیرین از فراغ خسرو لبریز شده است و مویه کنان از دوري دلدار می
  :کند ن میگشاید ودر البه الي نصایح خویش راه کار رهایی از غم را بیا بیند؛ لب به اندرز می رنج فرزند را می

  دل بانو موافق شد درین کار نصیحت کرد و پندش داد بسیار
  که صابر شو درین غم روزکی چند نماند هیچ کس جاوید در بند

  نباید تیز دولت بود چون گل که آب تیز رو زود افکند پل
  چوگوي افتان وخیزان به بود کار که هر کس که اوفتد خیزددگربار

  کاري بر گشاید تا نبنددنروید هیچ تخمی تا نگندد نه 
  مرادآن به که دیر آید فرادست که هر کس زود خور شد زود شد مست

  )215.همان(



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

358 

 

عالوه بر بخاطر . گشاید که مخاطب وي همواره نصایح او را آویزه ي گوش دارد قابل توجه است بشکلی لب به اندرز می
ی سال. پوشاند سپاري پندها به آنها نیز جامعه عمل می پس از مرگ مهین بانو اندرزهاي او براي شیرین زنده و ارزشمنداست؛ ها  حتّ

ل می به گونه ی جان خود را در این راه از دست می اي که براي جامه ي عمل پوشاندن به آنها سختی بسیاري متحم   . دهد شود و حتّ
  بصیر روشن ضمیر - 14

بر تعبیر خواب خویش اعتماد داردو منتظر حوادث . داند می تعبیر خواب. بیند برخی از حقایق را در عالم خواب رمزآمیز می
  . ماند بعدي می

  مهین بانو به رفتن میل ننمود نه خود رفت و نه کس را نیز فرمود
  چو در خواب این بال را بود دیده که بودي بازي از دستش پریده
  )167.همان(چو حسرت خورد از پرواز آن باز همان باز آمدي بر دست او باز 

  .شود الوه بر آن برخی حقایق بر دل وي الهام میع
  چنانم در دل آید کاین جهانگیر به پیوند تو دارد رأي و تدبیر

  )190.همان(
  آگاه به شأن و مقام خویش - 15

. شناسد او من حقیقی فرزندش را می. داند فرمانرواي سرزمین ارمن جایگاه واقعی خود، خاندان و ولیعهدش ـ شیرین ـ را می
در خلوت خود از . شود؛ که وي با اعتماد به نفس کامل با شاهزاده و پادشاه ایران برخورد کند اخت صحیح و همه جانبه سبب میشن

در مقابل آنان دست و پاي خود را گم نکند؛ و بداند . حضورشان در زندگی خود و دخترش دچار اضطراب و تشویش خاطر نشود
بدین . اه خود و خاندانش را در برابر خاندان پادشاهی ایران زمین کوچک نمی شماردپس هیچ گ. چه بگوید؛ و چه انجام دهد
دهد زمام امر مهم پیوند زناشویی دخترش فقط در اختیار شاهزاده ي جوانی که قرار است داماد او شود،  سبب است که او اجازه نمی

  . قرار گیرد
  یمگر او ماهست ما نیز آفتابیم و گر کیخسرو است افراسیاب

  پس مردان شدن مردي نباشد زن آن به کش جوانمردي نباشد
  )190.همان(

  از تبار پادشاهان -16
  )151.همان(زنی فرماندهست از نسل شاهان شده جوش سپاهش تا سپاهان 

  فرمانده صاحب درایت، جاللت و شکوت -17
  همه اقلیم اران تا به ارمن مقرر گشته بر فرمان آن زن

  اجی همه دارد مگر تختی و تاجیندارد هیچ مرزي بی خر
  اش را خدا داند که چند است هزارش قلعه بر کوه بلند است خزینه

  )152.همان(ز جنس چارپا چندان که خواهی به افزونی فزون از مرغ و ماهی 
  شکوه وبزرگی -18

  . گیرد شکوه و بزرگی او از مردان پیشی می
  )همان(بزرگی  ز مردان بیشتر دارد سترگی مهین بانو خوانندش از

  خانواده دوست -19
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به . کند بلکه این سوگ برایش همواره داغی تازه و فراموش ناشدنی است با گذر زمان نه تنها سوگ برادر را فراموش نمی
  .کند ودر سوگ او ماتمداري آورند؛ بار دیگر آشکارا یاد بردار می اي که هنگامی خبر گم شدن شیرین را می گونه

  ...نید این سخن را صال در داد غمهاي کهن رامهین بانو چو بش
  کرد کرد بدو سوگ براد تازه می ز شیرین یاد بی اندازه می

  )166. همان(
  .ي جالل و جبروتش و مال و مکنتش درقبال برادرزاده اش هیچ است از دیگر سوي همه 

  )152.همان(درین زندانسراي پیچ بر پیچ برادرزاده اي دارد دگر هیچ 
  رد جهانگیرجهانگ -20

  شمیرا نام دارد آن جهانگیر شمیرا مهین بانوست تفسیر
  نشست خویش را در هر هوائی به هر فصلی مهیا کرده جائی

  به فصل گل به موقان است جایش که تا سرسبز باشد خاك پایش
  به تابستان شود بر کوه ارمن خرامد گل به گل خرمن به خرمن

  ستن نخجیر پروازبه هنگام خزان آید به ابخاز کند در ج
  زمستانش به بردع میل چیر است که بردع را هوا گرمسیر است

  )همان(چهارش فصل ازینسان در شمار است به هر فصلی هوائیش اختیار است 
هنگامی که . هاي تابستانی و زمستانی پذیراي میهمان است بانوي جهانگرد با گشت و گذرا و تفرّج در نزهتگاه ها و پایتخت

  . کند کند؛ و در آن جا نیز از او پذیرایی می پس از چندي او را دعوت به بردع می. رود رمن میخسرو به ا
  مهین بانو زمین بوسید و بر جست به خسرو گفت ما را حاجتی هست

  که دارالملک بردع را نوازي زمستانی در آنجا عیش سازي
  هواي گرمسیر است آنطرف را فراخیها بود آب و علف را

  خسرو گفت برخیز تو میرو کامدم من بر اثر نیزاجابت کرد 
  )177.همان(

 پژوهنده وآگاه  -21

ع باشد؛ پس شیرین را بخاطر رفتن بی خبر به مداین سرزنش نمی کند از همه سعی می   .کند ي امور پیرامون خویش مطلّ
  دانست کان نیرنگ سازي دلیلی روشن ایت از عشق بازي چو می

  )186.همان(وزان سیمین بران لختی شنیده دگر کزشه نشانها بود دیده 
  .حتّی از حرمسراي خسرو غافل نیست

  ) 190.همان(شنیدم ده هزارش خوبرویند همه شکر لب و زنجیر مویند 
  آگاه به احوال درون دیگران  – 22 

آورند  رین را برایش میلذا، هنگامی که خبر گم شدن شی. مادرانه، هوشیارانه و غیرمستقیم احوال فرزند خویش را در نظر دارد
  :کند خواهند با سپاه در پی یافتن او بروند با خود نجوا می و می

  چه افتادت که مهر از ما بریدي
  )166.همان(کدامین مهربان بر ما گزیدي 

 .شود و مانع رفتن سپاه می
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  فکر و عمل مهین بانو

ت و عملی که انجام می کند تر میطقی آن دوداستان را منطقی تر و پذیرفتنیدهد ورابطه ي من در داستان تناسب فکر شخصی .
تی مبهم باشد اعمال وي غیر قابل توضیح و دیریاب میاگر انگیزه ت در داستان دو چیز . شود ي عمل شخصی اساس انگیزه ي شخصی

  .سرشت درونی وي که پیش از شروع داستان حادث شده است -1: است
ت ایجاد میسلسله حوادث و رخدادهاي بیرونی  – 2 ی را براي شخصیکند که بعد از شروع داستان، نیازها و انتظارهاي خاص .  

گاه اساس انگیزه ي وي از نوع نخست است؛ که نمود آن را در . اساس اعمال مهین بانو نیز از این دو انگیزه خارج نیست
مثال هنگامی که شاپور شیرین را به . نوع دوم استبیشترانگیزه ي اعمال وي از . شود سرآغاز داستان و توصیف مستقیم مشاهده می

فاق افتاده است و از . کشد مهین بانو در نهایت محبت دختر را در آغوش می. گرداند ارمن و نزد مهین بانو باز می از آن چه اتّ
است؛ ولیکن حال که در عین حال که از رفتاروي در زمان رخداد بسیار رنجیده خاطر . آورد گریختن شیرین سخنی بر زبان نمی

  کند؛ شیرین برگشته است با توجه به درك باالیی که از عوالم روحی و عاطفی وي دارد و او را سرزنش نمی
  )186.همان(دانست کان نیرنگ سازي دلیلی روشن است ازعشقبازي  چو می

دهد و او را شایسته ي  ادگی حق میبه عالوه چون خود خسرو را از نزدیک دیده و او را پسندیده است، به شیرین در این دلد
  .بیند سرزنش و کنایه نمی

و همراهانش  -شاه هفت کشور-دهند که شیرین، خسرو آیند و خبر می یا هنگامی که دو تکاور پیک شیرین به نزد مهین بانو می
رورا دعوت کرده است بلکه کند که مهمان ناخوانده چون خس نه تنها دختر را سرزنش نمی. را به قصر مهین بانو دعوت کرده است

اي که خسرو  به گونه. چیند عالوه بر آن تدارك پذیرایی گرم در فضاي صمیمی را می. رود خود نیز شادمان به استقبال وي می
تی سوادي شاهی را به فراموشی می سپارد مد .  

و سیاستی از جانب او پذیرفتنی و قابل  با توجه به شناختی که خواننده از مهین بانو دریافت کرده است؛ چنین رفتار بادرایت
  .انگیخت کرد تعجب خواننده و فغان وي را بر می اي که اگر مهین بانو غیر این عمل می به گونه. درك است

  
  گیرينتیجه

ت کالمش به عناصر داستانی چون  نظامی در سرایش منظومه ي غنایی خسرو و شیرین هم گام با عناصر زبانی شعر و شعری
ت ت پردازي، گفت و گو، طرح، کشمکش و شخصیه دارد... و شخصیاو گاه هنگام روایت داستان و بیان احوال مهین بانو . نیز توج

به بیان . ها را بشناسد الي حوادث شخصیتکشاند؛ تا مخاطب از البه خواننده را به داالن دراز و پر پیچ و خم حوادث گوناگون می
گیرد صریح و صادق آنان را با توصیف ترسیم و  گاه خود این وظیفه را بر دوش می. گیرد پیش می را در "نمایشی"ي  دیگر او شیوه

ت مهین بانو نیزاین دو شیوه را پیش می. کند بیان می "گزارش"با  در سرآغاز داستان خود به توصیف . گیرد او در ترسیم شخصی
ت شاد و سرزنده و در عین حال با وقار و متانت انسانی پردازد؛ ولیکن در ادامه ي داستان با قرار دادن او در  شمیرانامی می شخصی

  .دهد خود شمیرا را دریابد و بشناسد کوران حوادث به خواننده اجازه می
ی می ي عشق توان گفت نظامی در این منظومه دیدگاه خاص نسبت به زن و به ویژه مهین بانو آموزنده و پروراننده به طور کلّ

بود؛ شه دخت ارمنی هیچ گاه عشق ورزي  اگر مهین بانو و عشق بی دریغ او به شیرین نمی. سازد ه بوطیقاي او را میشیرین دارد؛ ک
شیرین با شاگردي در مکتب عشق شمیرا استاد عشق ورزي شد؛ و توانست خسرو . آموخت پاك و بدون شرط و شائبه را نمی

حکیم سخن سنج با به خدمت گرفتن شخصیتی چون مهین بانو با . سازد هوسران را در راه پرپیچ وخم عشق ورزي با خود همراه
در این جلوگاه عشق است که خصایص واالي بشري شکوفایی . یازد ترین خصایص انسانی به جهان ِعشق شیرین دست میعالی
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 ر وفاي شیرین را بر تحولاي که در پایان داستان نظامی در آخرین فرصت حضور خسرو در داستان، فرجام تأثی به گونه. شود می

ت او نشان می ت درد و خونریزي، عطش بر خسرو. دهد شخصیخواهد شیرین  شود، می مستولی می بدین گونه که چون در اثر شد
ا با خود می اگر بیدارش کنم و این ) 344. همان(هست این مهربان، شبها نخفته  گوید که را بیدار کند و از او جرعه آبی بخواهد، ام

یمن وفاداري  پایان داستان، به. کند دهد؛ و او را بیدار نمی تواند بخوابد؛ پس به تلخی و تشنگی جان می ضعیت را ببیند، دیگر نمیو
  .کند زیبایی است، برابري می ي داستان که خود پر از لطف و شور و شیرین، از حیث قوت و تأثیر با همه
هاي همیشگی و بی دریغ مهربان  هان بینی وسیع، اندیشه واال و آموزششود، مگر به مدد ج وفاداري شیرین حاصل نمی
هاي شیرین  تواند دربرابر خواهش با بهره مندي از چنین الگوي واالیی است که دختر جوان می. پروراننده ي خردمندش مهین بانو

  .درون و برون صبوري کند؛ و سرآمد همه خوش نامان عشق ورزي گردد
ت ایستایی نیستدر این منظومه شخصیا شخصیت مثبتی است؛ ام بلکه . ت مهین بانو از آغاز تا انجام داستان یک شخصی

ت پویایی است که در کوران حوادث آبدیده می شود شخصی .  
جالب توجه است که خواننده پس از گذر از وقایع گوناگون و حوادت بسیار با شمیرا او را در پایان کار در نزد خویش همان 

شود که شمیرا  از این جهت خواننده نیز با داستان سرا هم آوا می. یابد که نظامی در آغاز داستان به تصویر کشیده است ه میگون
  : است "مهین بانو"

  )151.همان(شمیرا نام دارد آن جهانگیر شمیرا مهین بانوست 
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  ملکوت کلمات

  )پورشکل شناسی شعر قیصر امین(
   1ریحانه فرامرزي کفاش
   2حسن دلبري

  چکیده
از آن میان . ي توجه و تأمل بسیاري هستند خورند که شایسته در تاریخ ادبیات معاصر ایران زمین، بزرگ مردانی به چشم می

ي سرشار خود در بیان  ي توانا و قریحه چرا که او به نیروي طبع بلند و اندیشه. برخوردار استاي  دکتر قیصر امین پور از جایگاه ویژه

در خصوص این شخصیت و آثارش مقاالت . ي مضامین در کسوت الفاظ توانا است کردن هر نوع معنی و مفهومی و نمایاندن همه

ي او و شعرش را به تصویر  ندگان و مجال آنان نقشی از چهرهگوناگونی به نگارش درآمده است، و هر یک بنا به فراخور دید نویس

اي دیگر از شعر استاد سخن  اینک ما در این مقال برآنیم تا با توجه به فرصت محدودمان و به صورت اختصار به جلوه. اند کشیده

   .به شعر او بنگریم شکل شناسی پارسی بپردازیم، و از منظر

  :ده استدر این مقاله مباحث زیر مطرح ش
  ارتباط شعر با زبان؛-1
  ارتباط شعر قیصر امین پور با زبان؛  -2
  بازي با حروف و کلمات؛ -3
  جایگاه قافیه و ردیف در اشعار قیصر امین پور؛ -4 

  جایگاه موسیقی درونی در شعر قیصر امین پور؛ -5
  جایگاه موسیقی معنوي در شعر قیصر امین پور؛ -6

  .هاي لفظی ساختن قرینه-7

 
 

  . شعر، موسیقی ،قیصر امین پور، واژه، هم آوایی: هاکلید واژه

                                                        
 مدرس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - 1
ات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد مدرس دانشگاه تربیت معلّم سبزوار - 2 دانشجوي دکتري زبان و ادبی  
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  مقدمه

از آن میان دکتر قیصر . ي توجه و تأمل بسیاري هستند هایی به چشم می خورند که شایسته چهره در تاریخ ادبیات معاصر ایران، 
ي سرشار خود در بیان کردن  ي توانا و قریحه و اندیشهچرا که او به نیروي طبع بلند . اي برخوردار است امین پور از جایگاه ویژه

ت و آثارش مقاالت . ي مضامین در کسوت الفاظ توانا است هاي معنایی و مفهومی و نمایاندن همه گونه در خصوص این شخصی
را به تصویر ي او و شعرش  گوناگونی به نگارش درآمده است و هر یک به فراخور دید نویسندگان و مجال آنان نقشی از چهره

و از  اي دیگر از شعر او بپردازیم اینک ما در این مقال برآنیم تا با توجه به فرصت محدودمان و به صورت اختصار به جلوه. اند کشیده
سوال . از این نظرگاه است ي قیصر امین پور آن چه در پی خواهد آمد بررسی زبان شاعرانه. منظر شکل شناسی، هنرش را نگاه کنیم

ت و کارکردهاي شکلی زبان فارسی، چگونه توانسته است به اقناع مخاطب  اصلی این مقاله این است که قیصر با به کار گیري قابلی
شکل شناسی  شود و شعرش از منظر برسد؟ در این مقال با توجه به مجال محدود و به صورت اختصار به این جلوه از هنر او پرداخته می

هاي نقد ادبی و کتب فنون  مبناي اصلی کار نگارندگان، مجموعۀ کامل اشعار قیصر، با نظر داشتی به تئوري .گیرد مورد بررسی قرار می
  .بالغت متقدم و متأخر بوده است

  بحث و بررسی
د و در گذار ي هنر می ي ارتباط و انتقال پیام آن گاه که از هنجار اجتماعی فراتر رود پا به پهنه زبان، این فرایند گسترده و پیچیده

ا در گستره در حوزه. پردازد کسوت ادبیات به ایفاي نقشی فرازبانی می انتقال مفاهیم معتبرند؛ ام ات  ي زبان؛ واژگان، تنها در حدي ادبی
ان قیصر امین پور شاعر زبان شناس و زب. باشد تر از یک انتقال پیام صرف می اي عمیق کارکرد اعتباري واژگان در الیه-به ویژه شعر -

ت مجاورت واژگان و یا به بیان دیگر به جادوي این مجاورت آگاه است به همین جهت است که او همان .1دانی است، که به اهمی
با این وجود، نوع رویکرد قیصر . نهد براي زبان شعر خود و به تبع آن واژگانش نیز قائل است ارجی را که به مفاهیم شعري خود می

تأثیر گذاري موضوعی شعر  بداند و هدف و "زبان"کارکرد زیبایی شناسی  نه آن گونه است که شعر را فقط به شعر و زبان، پور  امین
هاي مختلف، از  اگر به تنوع آثار او در قالب. معاصر را آینگی کند هاي انسان کند دغدغه او در اشعارش تالش می. را نادیده بگیرد

ت نگاه کنیم؛ در میتا شع) هاي کالسیک قالب( غزل، مثنوي، رباعی واژگان آشناي فارسی  یابیم که او چگونه رهاي سپیدش به دقّ
ت نظر امین پور از او شاعري . امروز را دریافته، شناخته، با آن زندگی کرده و در شعرش به استخدام گرفته است هوشیاري و دقّ

ها دور سازد و نازك  ی نیست که وي را از واقعیتمضمون یابی و نکته پردازي او از نوع. مضمون یاب و نکته پرداز ساخته است
ا گونه ي سبک هندي را به ذهن و زبانش راه دهد اندیشی هاي معم .  

در  /وقتی که یک تفاوت ساده /آید هاي یأس می از ریشه /وسعی / عدم از /و آدم /جهنم  از ریشه /وقتی جهان
نان  /دل بست /مثل نان /هاي بی طرفی و واژه /ها تفاوتی واژه به بی باید /کند تبدیل می /به کفتر /را کفتار /حرف

  )75: 1383امین پور،( !نان است/از هر طرف بخوانی/را
ا شگرد قیصر در این موارد رنگی  در ادبیات فارسی کارکرد این گونه کلمات و استفاده از همسانی حروف سابقه اي دیر پا دارد؛ ام

هاي آدم امروز و  ترین دلیل آن پلی است که او میان دغدغه رسد عمده به نظر می. هاي کهن است قابلیتتازه بخشیدن به همان 
نانی که این جا در محور فکري شعر واقع می شود مفهومی بسیار فراتر از یک لقمه . کند هاي جاري در زبان همین آدم برقرار می واژه

جهان و جهنم  "هاي شاعر بسیار زیبا و دل نشین واژه .هاي پنهان خود است ز در الیهحامل دل مشغولی انسان سرگردان امرو. نان دارد
ها را چه در  واژه) جناس(کند، تا از این راه، تشابه و همسانی  را همسایه می "کفتار و کفتر "و  "سعی و یأس "، "آدم و عدم  "، "

                                                        
د رضا شفیعی کدکن "جادوي مجاورت "مراجعه شود به مقاله ي . وامی است از دکتر شفیعی کدکنی"جادوي مجاورت"ترکیب - 1 ی، مجله نوشته محم

 بخارا، سال اول، شماره ي دوم، ص
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او بدین شکل هم اندوهش را و هم . غم نان را یادآوري کند ي همیشگی مفهوم و چه در شکل نشان دهد؛ و در آخر، همان اندیشه
ت شعریش را آشکار می سازد خالقی.  

هاي  این ویژگی مدیون شعر سال. ي شعر امروز گرایش به ساده نویسی و نزدیک شدن به زبان مردم است هاي عمده از ویژگی
نه از نوع مبتذل اواخر سبک هندي است؛ بلکه به طرزي بدیع و  اما نزدیکی زبانی شعر امروز به زبان مردم. باشد پس از مشروطه می

  :سراید می "نان ماشینی"مثالً در شعر  .رسد به زبان مخاطب؛ در شعر قیصر به کمال می این رویکرد همه جانبه. تأثیر گذار

/ خواهد  لم میمن د/ خود را خوردند  1يهق هق گریه/ ابرها خشک و خسیس / بادها بیکارند / آسمان تعطیل است 
آبروي ده /.../... /... / در تصرف دارد / نان ماشینی / دستمالم را اما افسوس / روي پیشانی تبدار بیابان بکشم / دستمالی خیس 

  )1368:9امین پور، ! (ما را بردند
نیز به ) لحاظ فرم به(را افزون بر شعرهاي نیمایی در شعرهاي کالسیک  بودن سرشت گفتار در زبان شعر شاعر ویژگی جاري

  :کار گرفته است

  چه بگویم؟ مجال کو؟! غزل بگو: گفتی
  شیرین من، براي غزل شور و حال کو؟

  زند دلم به هواي غزل؛ ولی پر می
  )1382:107امین پور، ... (گیرم هواي پرزدنم هست، بال کو؟

با سرشت زبان گفتار  "گفتی، بگو، چه بگویم " هاي عالوه بر آن که بیت آغازین غزل در زبان گفتار شکل گرفته و کاربرد واژه
ي شاعر را بر زبان  این مسأله، میزان تبحر و قدرت احاطه. رویکرد شاعر به زبان گفتار تا پایان غزل ادامه دارد. آمیخته شده است

شکل دهی . تار آن استبی شک، کاربرد زبان در پیوند با بافت واژگانی آن در شعر، یکی از عناصر اساسی براي ساخ. رساند می
امین پور به این . گیرد ي زبان صورت می ي آن در یک شکل معین به خاطر تأثیرگذاري ژرف بر ذهن مخاطب به وسیله محتوا و ارائه

  : گوید نکته، آگاهانه آشناست؛ هنگامی که می

  !دست عشق از دامن دل دور باد
  توان آیا به دل دستور داد؟ می
  حکم کردتوان آیا به دریا  می

  )35: 1386امین پور، (... که دلت را یادي از ساحل مباد؟
ي لفظی، یکی از  و ایجاد قرینه "دامن دل"و سپس پیوند آن با ترکیب  "دست عشق"در ترکیب  "عشق"و  "دست"بافت واژگان 

فال نیک، بگذار بگویمت، اي ": هاي مهم براي تأثیرگذاري ژرف محتوا در شعر است، که در بسیاري از شعرهاي امین پور مانند روش
فاق، نان ماشینی و   .به فراوانی کار برد دارد"...عشق، اتّ

بلکه روانی، سالست و استواري سخن و در . شود امین پور سبب تنزل سخن نمیویژگی جاري بودن سرشت گفتار در زبان شعر  
گاه ممکن است در بندهاي مختلف شعرش یک یا دو . دارد هاي کالم را به دنبال پی آن زیبایی شعر در عین عاري بودن از پیچیدگی

  . تواند مانند او شعر بسراید سختی کسی می اما به کند؛ آرایه ادبی بیشتر نیابیم، ساده صحبت می

                                                        
 هاي قیصر امین پور رعایت شده است در نگارش اشعار رسم الخط کتاب - 1
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این روزها : گوید از دور می/ بیند هرکس مرا می/ چرا این روزها از دوستان و آشنایان / دانم اما نمی/ رفتار من عادي است 
و با همان رفتار / با همان امضا، همان نام / هاي ساده  با آن نشانی/ روزم   مثل هر/ اما من!/ حال و هواي دیگري داري / انگار 

از / کنم  حس می/ گاهی کمی گیجم/ کنم گاهی کمی گنگم  حس می/ این روزها تنها / مثل همیشه ساکت و آرام / معمولی
  )33: 1383امین پور،/.... (ها را دوست دارماین روز/ روزهاي پیش قدري بیشتر 

آن چنان ارتباط . شناخت دقیق امین پور از شعر و زبان، سبب شده است اشعارش درست مانند یک پازل به هم گره خورده باشند
نظر معنا و از  هر بند شعر از .توان بندي یا سطري از آن را حذف کرد یا تغییر داد عمودي و افقی شعر مستحکم است که به سختی می

چنان که در شعر . ها را تا انتها دنبال کرد تا معنا و تصویر تکمیل شود اند، آن چنان که باید آن باب تصویر با بندهاي دیگر گره خورده
  :سراید می"بندباز "

/ ناگهانی از صدا / هان بر لب دو پرتگاه ناگ/ ام  ایستاده/ روي ریسمان آسمان / ام  با عصاي استوایی/ به باد / ام  تکیه داده
روي برزخ / تا همیشه / با صدایی از سکوت/ ناگزیر/ باز مانده است / ي سقوط  دهان ِ دره/ زیر پاي من / ناگهانی از سکوت 

  )1381:31امین پور، (سرنوشت من سرودن است / روم  راه می/ دو پرتگاه 
  

. کند ادامه پیدا می "استوا"و  "عصا "آوا، علی رغم اختالف در نوشتار هاي هم  با واژه. شود شروع می"ام  تکیه داده"شعر با فعل 
را به استخدام  "سکوت "و  "سقوط "پس از آن شاعر کلمات . آید می "ایستاده "و  "آسمان "، "ریسمان  "در پی آن واژگانی مثل 

دي بر رعایت قافیه در کار نیمایی دارد. گیرد می موسیقی حروف و ایجاد فضایی براي ادراك بهتر  استفاده از. گویا امین پور تعم
ي  ها شعر را دل نشین تر و رابطه ها و مصوت عالوه بر آن تکرار صامت. ي حروف، صورت گرفته است مضمون و محتوا به مدد نغمه

  .کند تر می مخاطب را با شعر عمیق
ي مدارك اداري و گزارش اضافه  پوشه/  :زیر و رو کنم/ هاي کیف باد کرده را  خرت و پرت/ چند بار / پس کجاست؟ 

ي حقوق و  برگه/ هاي آب و برق و غیره و کذا  قبض/ هاي دعوت عروسی و عزا  کارت/ هاي اعتبار  کارت/ کار و کسر کار 
/ ی ي معرف هاي مستقیم و محرمانه نامه/ هاي رسمی و تعارفی  نامه/ هاي طبق قاعده  رونوشت بخشنامه/ بیمه و جریمه و مساعده 

/ پشت و رو کنم / هاي پاره پوره را  جیب/ چند بار / پس کجاست؟.../ هاي تا همیشه ناتمام قسط/ هاي وام  ي رسید قسط برگه
هاي  صورت خرید جنس/ صورت خرید خواربار / ي سیاه  چند سکه/ چند اسکناس کهنه و مچاله / چند تا بلیت تا شده 

  )51:همان(ودانگی؟ هاي درد جا یادداشت/ پس کجاست؟/ خانگی 
ی مصراع   "از این روست که واژگان. ها ایجاد موسیقی کند شاعر در این شعر سعی کرده است با رعایت قافیه در پایان بندها یا حتّ
 " و "خانگی  "و  "ناتمام  "و  "وام  "، "معرفی  "و  "تعارفی  "، "قاعده  "و  "مساعده  "، "کذا  "و  "عزا "، "اعتبار  "و  "کار 

. کند نیز استفاده می "پاره و پوره "، "خرت و پرت "مثل  "اتباع "و "تکرار"عالوه بر آن شاعر از . سازد را هم قافیه می"جاودانگی 
قابل توجه است . کند هاي یکسان، ایجاد موسیقی می شود؛ چون با تکرار واج تکرار واژه و اتباع سبب ایجاد موسیقی قوي در شعر می

شود، بلکه به دلیل ایجاد موسیقی و ملموس بودن واژه براي  شعر امین پور نه تنها سبب ضعف کالم و نارسایی معنی نمیکه اتباع در 
ي طبیعی تکرار صوت در اتباع با معنی، سبب سالست و روانی کالم و زیبایی سخن به دور از هر گونه پیچیدگی  خواننده و رابطه

  .شود می
در این سروده ضرب آهنگ مناسب و پرکشش و متناسب با روح . ي اثر است ي پدید آورنده در هر اثر دغدغه شروع مناسب 

ی اثر، خواننده را به فضاي آن می زند، تا مخاطب با شوق شعر را  آغاز پرسش گر شعر عطش کنجکاوي خواننده را دامن می. کشاند کلّ
خواهد محور ذهنی  تکراري بدون پاسخ چه سودي دارد؟ شاعر می پرسش! شود؟ اما چرا در طی شعر پرسش تکرار می. تا پایان بخواند
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ي او آگاه  هاي شاعرانه ي خود را از ابتدا تا انتهاي سروده براي خواننده به نمایش بگذارد، تا مخاطب از حساسیت دغدغه و شاعرانه
ترین  بیانگر آن است که مهم) دو بار( "ند بارچ"و ) سه بار( "پس کجاست؟"تکرار . شود؛ و در بستر تکرار با او هم دل و هم نوا شود

اي است که شاعر فرا  ي شعر کلید ورود به قلمرو شعر است و نخستین پنجره نخستین واژه .اي که شاعر بر آن تکیه دارد چیست نکته
چنان با  -"است؟ پس کج " -در این جا واژگان آغازین سروده . گشاید تا از آن جا ساحت روح و احساسش را بنگریم روي ما می

  .سازد فضا، موسیقی و معنا و مفهوم شعر هم خوان است که میان ذهن و ضمیر شاعر و مخاطب، به سرعت پل ارتباطی را برقرار می
ات فارسی احاطه قیصر به دلیل تحصیالت عالی دانشگاهی در رشته از این روست که او از . ي بسیار بر واژگان دارد ي زبان و ادبی

ي حشو، آسیبی است که بسیاري از شاعران معاصر گرفتار  غرق شدن در ورطه. ي حشوهاي مالل آور، دور مانده است ورطه افتادن به
  .تر شاعري چون قیصر توانسته است از آن رهایی یابد آن هستند و کم

  ایم سراپا اگر زرد و پژمرده
  ولی دل به پاییز نسپرده ایم
 چو گلدان خالی لب پنجره

  ایم ت ترك خوردهپر از خاطرا
  ایم اگر داغ دل بود، ما دیده

  )102: 1383امین پور،... (ایم اگر خون دل بود، ما خورده

به این گونه کارکرد فعل در اصطالح علم بدیع اعداد . آورد گاه شاعر پس از آوردن چند قافیه یک فعل می در اشعار نیمایی
  .کند یبایی شعر را بیشتر میهاي موسیقیایی و ز به کار گیري اعداد، الیه. گویند

  :سراید می "نامی از هزار نام  "در شعر 
  

یک /کنید ؟ در شمار نامهایتان اضافه می/نام یک غریبه را: / کنم از شما سؤال می! / اي تمام عاشقان هر کجا ! / اي شما 
گر چه بارها و / شناخت  را نمیهاي خویش  شاعر سروده/ لحن مبهم صداي خویش را / رد پاي خویش را / نفر که تا کنون 

گریه / منکر نیاز گنگ سنگ بود / یک نفر که تا همین دو روز پیش /از زبان این و آن شنیده بود / نام این هزار نام را / بارها 
ان راه در می/ و سکوت یک سالم / حرمت نگاه بی گناه را / هاي بی پناه را  شعر شانه/ سرود  آه را نمی/ سرود  ي گیاه را نمی

  )38: همان...(سرود را نمی
را در  "خویش را "هم چنین همانند شعر کالسیک . کند را هم قافیه می "هاي سروده"و  "صداي "، "رد پاي "شاعر واژگان 

یصر عالوه بر آن ق. شود استفاده از قافیه و ردیف در شعر نیمایی سبب موسیقی کناري و زیبایی شعر می. برد می جایگاه ردیف به کار
عدادي که شاعر به کار می. آورد می) شناخت نمی(ي واژگان قافیه یک فعل  امین پور براي همه ِگیرد نیز سبب ایجاد موسیقی و  ا

ها ردیف  شود و پس از آن هم قافیه می "راه "و "بی گناه "، "بی پناه "هاي  هم چنین در بند دیگر شعر واژه. شود زیبایی سخن می
را "سرود  نمی"قابل توجه است که شاعر لفظ . شود بیان می) سرود نمی(ها، یک فعل  گیرد و در پایان تمامی قافیه قرار می "را "حرفی 

دي در تکرار فعل منفی دارد. پیش از آن نیز به کار برده است تکرار، . خواهد عواطف خود را عینیت بخشد زیرا که می. گویا او تعم
ت شعرمی باشدبازتاب طبیعی حالت عاطفی شاعر و ع امل مهم در شعری.  

  :سراید می"دردواره ها"در شعر 
مردمی که / مردمی که چین پوستینشان / درد مردم زمانه است / گر چه مثل دردهاي مردم زمانه نیست / ردهاي من د

/ استخوان بودنم من ولی تمام / کند  درد می/ هایشان  ي شناسنامه جلد کهنه/ هایشان  مردمی که نام/ رنگ روي آستینشان 
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تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است / ي غرور من  هاي خسته شانه/ انحناي روح من / کند  درد می/ ي سرودنم  هاي ساده لحظه
دردهاي دوستی کجا؟ / دردهاي پوستی کجا ؟ / زخم خورده است / ام  بازوان حس شاعرانه/ ام  هاي بی بهانه کتف گریه/ 
  ) 16: همان(

  
ي دارد . اند قرار گرفته در جایگاه قافیه " هایشان شناسنامه"، " هایشان نام"، " آستینشان"، "پوستینشان "  :واژگان گویی شاعر تعمد

در .)اعداد(. باشند مشترك می "کنند  درد می"ي این الفاظ در پایان در فعل  عالوه بر آن همه. که در شعر نیمایی قافیه را بکار گیرد
) زخم خورده است(ها یک فعل  کند و براي آن را هم قافیه می "ام  شاعرانه "و  "ام  بی بهانه "شاعر واژگان  چند مصراع بعد نیز

  .آورد می
رمی باشند  موسیقیها در تکمیل و اعتالي  آن. و قافیه از نظر زیباشناختی تأثیري ژرف بر ساختمان شعر دارند ردیف شعر نیز موثّ

عالوه بر آن نوعی انتظار و طنین دل پذیر را . دهند توانمندي ذهن شاعر را نشان می. بخشند گ میو به ذهن و ذوق شاعر جهت و آهن
  .طلبد البتّه تأمل بر قافیه و ردیف درنگی دیگر را می. آورند در مخاطب پدید می

کند باید بیت دیگر را  می امین پور در بسیاري از موارد قافیه و ردیفی را برمی گزیند که خواننده پس از خواندن هر بیت احساس
به بیان دیگر ردیف متناسب و به جا در پایان بیت ایجاد . شود ابیات یک سروده مثل زنجیر به هم متصل شوند ردیف سبب می. بخواند

  .کند ي خواندن می کنند و این امر خواننده را راغب به ادامه می برجسته سازي
  ...خواستم که ولوله بر پا کنم ولی می
  ...ور شعر محشر کبرا کنم ولیبا ش

  با نی به هفت بند غزل ناله سر دهم
  ...با مثنوي رهی به نوا واکنم ولی

  بیاورم"آیا"و"شاید"به جاي "باید"...
ا"و"گرچه"فکري به حال  135: 1381امین پور،... (کنم ولی"ام(  

. شعر را با شوق تا پایان بخواند شود، چه می سبب شده تا خواننده براي کشف این که سرانجام"... ولی "در این سروده ردیف 
  . شود عالوه بر آن، این ردیف، سبب وحدت بخشی و انسجام سروده و در هم تنیدن بافت آن می

  .توان دلیل این همسانی را برجستگی مفهومی ردیف دانست می. ي خود را همان ردیف شعر برمی گزیند امین پور گاه نام سروده
  !ردي اي سالهر دم دردي از پی د

  با این تن ناتوان چه کردي اي سال؟
  رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت

  )129: همان! (صد سال سیاه برنگردي اي سال
  
به خوبی  را که مفهوم کالن مورد نظر شاعر است"سال "این تکرارها مفهوم . به عنوان ردیف سه بار تکرار شده است"اي سال"

د و جاگیر میهوم برجستهردیف در این جا مف. کند آشکار می   . کند ي مورد نظر شاعر را در ذهن خواننده موکّ
 انجام دادن یا انجام ندادن؟گفتن یا نگفتن؟این تردید چنان بر دل و جان سراینده حاکم است. شاعر در فضایی پر از تردید است

ي براي خواننده آشکار میکه در قسمت ردیف شعر نمایان می شودذو با تکرارهاي پی در پی درون پر تردید شا سازد عر را تا حد.  
  بزنم یا نزنم ؟... حرفها دارم اما

  بزنم یا نزنم؟! خدا را! با توام، با تو 
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  "...دوست"همه ي حرف دلم با تو همین است که 
  ...چه کنم ؟حرف دلم را بزنم یا نزنم؟

  :دست بر دست همه عمر در این تردیدم....
  )109:همان(ا نزنم؟ بزنم یا نزنم ؟ ها ؟بزنم ی

این امر شعر را دچار آفت . خواهد آن را ادامه دهد شود، و می اي دشوار میگاه شاعر در جوشش نخستینِ ذوقی دچار قافیه
  .کند می

  دلی که معرفت کسب داغ را گم کرد
  هاي باغ را گم کرد شناسنامه ي گل

  کسی که نام عزیز تو را ز خاطر برد
  را گم کردکلید پنجره ي رو به باغ 

  هر آن که بی تو سفر کرد طعمه ي موج است
  چرا که در شب طوفان چراغ را گم کرد

  مرا به سمت خیابان سبز عشق ببر
  )36: 1368امین پور،(دلم نشانی آن کوچه باغ را گم کرد 

  
ست که غزل بیش از سبب شده ا"غ "و حرف روي دشوار  "را گم کرد"اما ردیف تازه ي . شعر سرشار از ظرافت و زیبایی است

  .تکرار شود "باغ "چهار بیت نداشته باشد؛ و در همین چهار بیت سه بار قافیه ي 
سبب ایجاد موسیقی در  -همانند تکرار ردیف  -این امر . کند امین پور گاه در آغاز مصراع واژه اي را همانند ردیف تکرار می

موسیقی "کند و تکرار واژه در سر آغاز مصراع ایجاد  می " ی کناريموسیق"با این تفاوت که تکرار ردیف ایجاد . شود شعر می
  :" حرف آخر "همانند شعر ." درونی

هزار باد / هزار شاید و باید / هزار بود و نبود / هزار چون و هزاران چراي بی زیرا / هزار پرسش و اما / هزار خواهش و آیا 
مگر تو اي .../ هزار بار هنوز/ هزار بار همیشه / هزار بوك و مگر/ ر بار نبرده هزا/ هزار کاش و اگر / هزار کار نکرده / و مباد 

در این میانه / مگر تو اي دم آخر / بر این هزار خط نا تمام بگذاري/ مگر تو نقطه ي پایان/ مگر تو اي همه هیچ / همه هرگز 
  )42: 1381امین پور،(سنگ تمام بگذاري / تو 

ل مصراع این عمل، عاملی براي . عملکردي مشابه با ردیف در آغاز مصراع دارد"مگر تو "و  "هزار "هاي  ژهها تکرار وا در او
این روند به خوبی ارزشمندي تکرار واژگان واحد را در مقاطع واحدهاي شعري آشکار . باشد وحدت بخشی و انسجام سروده می

  .سازد می
  . با حروف و کلمات است هاي زبانی شعر قیصر امین پور بازي یکی دیگر از ویژگی

  بود که کشته ي وال بود شهید"ال"
  بود و الست را بلی بود شهید"ال"

  با قامت واژگونه در خونش نیز
  )1362:49امین پور، (بود شهید  "ال"تصویر و تجسمی ز 

او را بر پرده ي کلمات که تجسمی زیبا از شکل برزمین افتادن و در خاك فرو رفتن نیمی از تن شهید و طرز قرار گرفتن پاهاي 
  تصویر کرده است
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  تراود درد از لبم می. الفباي
  تراود نه شبنم، که خون از شبم می

  سه حرف است مضمون سی پاره ي دل
  تراود از لبم می. میم. الم. الف

  ز دین ریا بی نیازم، بنازم
  )104: 1381امین پور،(تراود  به کفري که از مذهبم می

  
عالوه بر آن در . جناس دارد "بنازم"و"بی نیازم"، "سی "و "سه "، "شبم"و  "لبم "، "شبم "و "شبنم "ن در این غزل میان واژگا

  .کند خود به وضوح به بازي با حروف اعتراف می"میم"و "الم"، "الف " -بیت دوم شاعر با به کاربردن سه حرف از حروف الفبا 
  :سراید می"غزل دلتنگی"در 

  کنم از خویش اي عشق به شوق تو گذر می
  )122:همان(تو قاف قرار من و من عین عبورم 

  
  .در مصراع نخست است "عشق"ي  حرف آغازین و پایانی واژه"عین "و "قاف "در مصراع دوم الفاظ 

  :"شعر قاف"
  )59: 1383پور،امین! (شود آغاز می/ آن جا که نام کوچک من/ حرف آخر عشق است/ و قاف

  . ي زیباي خود را پدید آورده استي ایهام یکی از کارهاایی با استفاده از حروف و در پردهِکوتاه نیم شاعر در این شعر
  :سراید می"هر چه هستی، باش"در منظومه ي 

با توام اي دل شوره ي !/ اي بنفشابی !/ اي کبود ارغوانی ! / هاي آفتابی اي تمام طیف!/ اي منشور!/ اي نور / با توام 
  )55:همان!... (شادي غمگینبا توام اي ! / شیرین

در "ش"تکرار واج . باشد بیانگر حالت عاطفی شدید و هیجانی شاعر می"اي "در این شعر تکرار نشانه ي نداي 
 "عالوه بر آن از لحاظ معنایی تضاد میان . سبب موسیقی درونی شعر شده است"شادي"و  "شیرین "، "دل شوره "، "بنفشابی"کلمات

  .در کالم کرده است زیبا ایجاد موسیقی معنوي بسیار "شیرین "و  "دل شوره 
  .شود تکرار کلمات مشاهده نمی"سطرهاي سفید"در هیچ شعر امین پور مثل شعر

هاي  صفحه/ هم چنان که سطر سطر / شوند  گیسوان من سفید می/ فصل فصل / صفحه صفحه / سطر سطر / واژه واژه 
ات گفتمت که دستهاي مهربانی/ رشته رشته بشمري / تارهاي روشن و سفید را / ه خواستی با تمام حوصل/ شوند دفترم سیاه می

واژه / حرف حرف / نقطه نقطه !/دفتر مرا ورق بزن:/ انتخاب کن/ گفتمت که راه دیگري / شوند خسته می/در ابتداي راه / 
  )60:همان! (مو به مو حساب کن / شعرهاي دفتر مرا / سطر سطر / واژه 

  
بدون در نظر گرفتن تکرارها شاعر یک حرف بسیار عادي را در قالبی تازه . چرخد ر تقریباً همه چیز بر محور تکرار میدر این شع
شود که جز یک خبر عادي هیچ  هاي شاعر فقط یک متن خالی از احساس می طبیعی است که بدون این تکرار، گفته. ریخته است

  .سیاه شدن دفتر یک فرایند بسیار طبیعی است و گفتنش براي هیچ کس تازگی نداردویژگی دیگري ندارد زیرا سفید شدن گیسوان و 
  .نیز تکرار واژگان و موسیقی درونی شعر بسیار است " فصل وصل"در شعر 

  فصل، فصل خیش و فصل گندم است
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  ...عاشقان این فصل فصل چندم است؟
  فصل گندم، فصل جو، فصل درو

  )47: 1368امین پور،(فصل بی خویشی است، فصل خویش نو  
   
  1هاي حذف شده از غزل  در پاورقی آورده میشود براي پیش گیري از انفصال ذهنی مخاطب بیت(

فصل "ي  هاي مشابه واژه عالوه بر آن تکرار واژه. نشان از استمرار و تکرار آن در طبیعت دارد"فصل"ي  در این شعر تکرار واژه
ت بخشیده استبه کالم "اصیل"و"قصیل"، "وصل "مثل ِ " موسیقی درونی شعر که حاصل تکرار است با موسیقی معنوي نیز . شعری

. به شعر استواري خاصی بخشیده است) قافیه(و موسیقی کناري ) وزن(همراهی این دو موسیقی با موسیقی بیرونی . همراه شده است
و  "برزیگر"، "کشت "، "داس "، "خویش "، "درو "، "جو "، "گندم "و تناسب مفهومی را در میان واژگان  موسیقی معنوي

  . توان مشاهده کرد می "بار "و "خورجین "، "اسب "
روي دوش شاخه بار / هاي کال کرم خورده نیز  میوه/ هاي دار نیستند  چوبه/ هاي خشک  شاخه/ خوار نیستند / خارها 

هاي بی گناه  برگ: /رسد خش حشی به گوش می/ سرزنش کنی / زیر پاي خویش/ هاي زرد را  پیش از آن که برگ/ نیستند 
  )73: 1383امین پور،(خورد  از کدام ریشه آب می/خشکی درخت / کنند با زبان ساده اعتراف می/ 

در "نیستند"در جایگاه قافیه و فعل "بار"و"دار"، "خوارها"، "خارها"کلمات . شروع شده است"خوار"و"خار"شعر با جناس میان 
این امر سبب موسیقی درونی شعر و . وجود دارد "ش  "در کل ّشعر واج آرایی قوي به ویژه در واج . فته استجایگاه ردیف قرار گر

در زبان عاطفی . براي زیبایی شعر بهره گرفته است"خش خشی"و"خویش "شاعر از موسیقی میان . شود تأثیر گذاري بیشتر آن می
خش  "به بیان دیگر لفظ . باشند لفظ و معنی آن دقیقاً بر هم منطبق میبیانگر حالت طبیعت است و "خش خش"ي طبیعی  شعر واژه

  .رساند هاي خشک شده پاییزي را مستقیماً بدون واسطه به گوش می صداي برگ "خش 
  با همهمه ي مبهم باغی در باد 

  با طرح مه آلود کالغی در باد
  از دور صداي پاي پاییز آمد

  )85: 1381پور،امین (چون پچ پچ خاموش چراغی در باد 
  

                                                        
 فصل کشت و موسم برزیگري است         1

  عاشقان این فصل ،فصل دیگري است
  فصل دیگرگونه ،دیگرگونه فصل         

  فصل پایان جدایی ،فصل وصل
      فصل سکر وحشی بوي قصیل  

  شیهه ء خونین اسبان اصیل
  فصل داس خسته و خورجین سرخ        

  فصل تیغ لخت ،فصل زین سرخ
  فصل گندم ،فصل بار و برکت است       
  عاشقان این فصل ،فصل حرکت است
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در واژگان  "ح"و  "ه "هاي خفه و مبهم در پایان سه مصراع از چهار مصراع همراه با استفاده از صامت "باد"ي  به کار بردن واژه
نیز خود اسم صوت  "همهمه"ي  واژه. باد نقش بسزایی دارد"هوي ...هو"در تداعی صداي  "طرح"و  "مه آلود"، "مبهم "، "همهمه"
پچ پچی "القا کننده ي  "ش"در مصراع آخر در کنار صامت صفیري "چ"از سوي دیگر به کار بردن مکرّر صامت . ستا) نام آوا(

  .باشد در باد می"خاموش 
  شبی دارم چراغانی، شبی تابیدنی امشب 

  دلی نیلوفري دارم، پري بالیدنی امشب
  شبی دیگر، شبی شب تر، شبی از روز روشن تر

  )116:همان(بی تابیدنی امشب شبی پر تاب و تب دارم، ت
  .شادي کرده است زنگ و در این غزل شعر را سرشار از آهنگ، "ش"بسامد صامت 

 چرا چنین "مثالً در غزل. آورد ها موسیقی درونی در شعر پدید می امین پور گاه با تکرار و معکوس کردن ترتیب واژه
  :سراید می"

  سال و ماه و روز تو چرا چنان؟
  ل من چرا چنین؟روز و ماه و سا

  در گذشته سرگذشتم این نبود
  )100: 1383امین پور،(حال، شرح حال من، چرا چنین؟ 

در مصراع دوم با معکوس کردن ترتیب . را به کار برده است "روز"و "ماه "، "سال"شاعر در مصراع نخست به ترتیب، واژگان 
کلمه ي  "درگذشته"ي  در واژه "ه"و"د"ع سوم با تغییر دو واجاو در مصرا. همان واژگان ایجاد نوعی موسیقی درونی کرده است

این امر سبب نوعی موسیقی درونی در ساختار . دهد را می سازدو این کلمه را در کنار کلمه ي مشابه ي خود قرار می"سرگذشتم"
غزل داراي . کند موسیقی درونی می تکرار کلمه نیز ایجاد. شود تکرار می"حال "ي  عالوه بر آن در مصراع چهارم واژه. شود شعر می
بنابراین این غزل درکنار برخورداري از موسیقی . ردیف در موسیقی کناري بیت، نقش بسزایی دارد. است"من چرا چنین ؟"ردیف 
و موسیقی معنوي  -تکرار واژگان و واج آرایی-و موسیقی درونی -ردیف و قافیه -از موسیقی کناري قوي -وزن عروضی -بیرونی

موسیقی معنوي شعر . شود بهرمندي شعري از هر چهار نوع موسیقی سبب تأثیرگذاري بیشتر شعر بر مخاطب می. خوردار استبر
  .است"حال "و "گذشته"، "روز "، "ماه "، "سال "حاصل تناسب معنایی الفاظ 

  .ندک گاه شاعر براي ایجاد موسیقی بیشتر در کالم هم از جناس و هم از واج آرایی استفاده می
  خط خطا بر سروده صبح کشیدند
  )77:همان(روشنی صفحه را خطوط گرفتند 

  .قابل توجه است"خطوط "و  "خطا "، "خط "توازن آوایی میان واژگان 
  آن روزهاي خوب که دیدم خواب بود

  ها در گلو شکست خوابم پرید و خاطره
  به باد رفت"مبادا "مبادا گشت و "بادا"
  )79:همان(ر گلو شکست د"چرا"ز یاد رفت و "آیا "
معنی تازه اي "بادا "و "مبادا "و تکرار  "باد"و  "مبادا "، "بادا "، "خواب"و"خوب "هماهنگی و توازن آوایی میان واژگان  

با مفهوم  -آ، ي-ها و مصوت -خ، و، ب، د –ها  بدین معنی که موسیقی ایجاد شده از رهگذر وحدت میان صامت. پدیدآورده است
معانی متضاد و دور از هم . شود در ساختار هنري، موسیقی کلمات موجب تقویت معنی می. اعر هماهنگی و مطابقت داردمورد نظر ش
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ی حاصل می؛ و شوند به یکدیگر نزدیک می "مبادا"و "بادا"  "خواب"و  "خوب"در الفاظ . شود در شعر هماهنگی و وحدت کلّ
نقش  -. شود با دهان بسته ادا می "و"با دهان باز و  "ا" –این دو وجود دارد  و تفاوتی که در تلفظ "و"و  "آ"هاي  اختالف مصوت

ِ دو مصوت این معنا را القا  به بیان دیگر تضاد نوع بیان. برعهده گرفته است "خواب"و  "خوب"مهمی در القاي تناسب معنایی میان 
  .دید "خواب"را باید در  "خوب"کند که فقط  می

  این کویر کور و پیر خسته ام از این کویر،
  این هبوط بی دلیل، این سقوط ناگزیر
  آسمان بی هدف، بادهاي بی طرف

  )85: همان(ابرهاي سر به راه، بیدهاي سر به زیر 
و  "هدف"و  "سقوط"و  "هبوط"، "پیر"و  "کویر"هاي کلمات  تناسب و هماهنگی واج. است "غزلیات مسجع"غزلی با سبک 

  . درخور توجه است "طرف"
هاي فراوانی از ایجاد معنا و تناسب از رهگذر  در شعر او نمونه. در جمال شناختی شعر قیصر امین پور موسیقی، نقش بسزایی دارد

  :سراید می "خورشید روستا"در شعر . توان یافت موسیقی می
این صادقان / عر مرا، دیگر گویا زبان ش/ خوانند  شعر مرا به شور نمی/ مردم / در روستاي ما / این درد کوچکی نیست ... 

: 1383امین پور،... (خرند یک جو نمی/-شعري که در ستایش گندم نیست -/هاي کاهی شعرم را  و برگ/ دانند  ساده نمی
114(  

  
و تناسب آوایی و معنایی دو فعل  "جو"و"گندم"، "کاه "و تناسب معنایی "ساده"و"صادق "، "شور"و"شعر"هم آوایی واژگان 

عالوه بر آن نزدیکی کلمات در . سبب ایجاد تصویري متناسب با حال و هوا وفضاي شعر شده است "دانند نمی"و"خوانند نمی"
  .کند صورت و اشتراك در موسیقی لفظی مفهوم مورد نظر شاعر را با قوت بیشتر به مخاطب القا می

این بوي زخم گرگ !/ نه / در باد / پاره  بوي غریب پیرهنی/ شاید/ بوي برادران غریبم/ آید که می/ این بوي غربت است”
بوي طنین شیهه ي / در متن مه گرفته ي جنگل /بوي پلنگ زخمی را:/شناسم از دور می/ من بوي بی پناهی را/ نباید باشد
  )129: همان(“ ...در مشام ماه/ بوي کتان سوخته را/ هاي ساکت کوهستان در صخره/ اسبان را 

، "غریب"، "برادران"، "بوي"قرابت معنایی و تناسب مفهومی میان واژگان . دل پذیري شعر داردتناسب معنایی نقش اساسی در 
بود؛ این چنین شعر بر دل  اگر قرابت معنایی در این سروده نمی. شود می "حضرت یوسف"یاد آور داستان  "گرگ"، "پیرهن"

عالوه بر آن قرابت . نقش اساسی در شعریت شعر دارد"ظیرمراعات ن"چرا که همین قرابت مفهومی یا به قول پیشینیان . نشست نمی
  . نیز وجود دارد"ماه"و "کتان"هاي  معنایی در واژه

تناسب مفهومی میان واژگان با  "مساحت رنج"مثالً در غزل. نهد گاه شاعر موسیقی معنوي شعر را بر محور یک علم بنا می 
ت علم ریاضی است محوری.   

  ب کنیدشعاع درد مرا ضرب در عذا
  مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

  محیط تنگ دلم را شکسته رسم کنید 
  )31: 1368امین پور، . (خطوط منحنی خنده را خراب کنید
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  .موسیقی معنوي شعر با محوریت علم جغرافیا است"جغرافیاي ویرانی"در غزل 

  دلم قلمرو جغرافیاي ویرانی است
  هواي ناحیه ي ما همیشه بارانی است

  یان دو دریاي سرخ مانده سیاهدلم م
  همیشه برزخ دل تنگه ي پریشانی است

  مهار عقده ي آتشفشان خاموشم
  هاي دلم دردهاي پنهانی است گدازه

  صفات بغض مرا فرصت بروز دهید
  ي من انفجار زندانی استدرون سینه

  تو فیض یک اقیانوس آْب آرامی
  )30:همان! (سخاوتی، که دلم خواهش بیابانی است

نیست بلکه تالش “ انسان”اما هدفش تخریب . گوید این ابیات اگر چه شاعر به صراحت از جغرافیاي ویرانی سخن میدر 
  .کند انسان را مخاطب قرار دهد تا بتواند هویت اصیل و گمشده خویش را بیابد می

  :دید"شعري براي جنگ"توان در  نوعی دیگر از شگرد شاعر را در ایجاد موسیقی می
  )20:همان(هاي کور بپوشانیم  با پرده/ ها را  باید تمام پنجره/ حتی ز نور روزنه بیزارند / وحشی دشمن  خفاشهاي

. ایجاد شده، سبب موسیقی درونی شعر شده است "دشمن "و "وحشی "، "خفاش"در واژگان  "ش"واج آرایی که توسط واج  
موسیقی درونی به همراه موسیقی معنوي سبب دل نشینی . وجود دارد نیز موسیقی معنوي "کور"و "خفاش "عالوه بر آن میان الفاظ 

  .شعر شده است
  :سراید می" فصل تقسیم"مثالً در غزل . موسیقی معنوي در اشعار کالسیک قیصر امین پور نیز وجود دارد

  چشم تو الیحه ي روشن آغاز بهار
  طرح لبخند تو پایان پریشانیها

  )155: 1383امین پور،(
  .قابل توجه است "طرح"و  "الیحه"یی تناسب معنا

زیبا به خاطر بیان هاي لفظی و محتوایی  قرینه ساختن -و تا حدي هم –ویژگی دیگر زبانی در شعر امین پور، به کارگیري 
  : "اتفاق"ي مثال در شعر  به گونه. ي محتوا است شاعرانه
/ اما او سبز بود و گرم که/ افتد می/ آن اتفاق سرد-/مرگ آنسان که/ افتاد/ افتد می/آن اتفاق زرد /آنسان که برگ/ افتاد

  )10: 1368امین پور،(افتاد 
فاق زرد"و در یک  "برگ "ي در پیوند با واژه "افتاد"ي  واژه  ي تصوري از مرگ است که  ، قرینه سازي لفظی براي ارائه"اتّ

فاق سرد" با ترکیب "مرگ"ي  در بخش دیگر، واژه. بسیار شاعرانه بیان شده است ) که تداعی کننده ي مفهوم خود مرگ است( "اتّ
 .ي شاعرانه استفاده کرده است ي محتوایی است که شاعر باتوجه به ویژگی احاطه داشتن بر زبان، آن را به گونه قرینه

  
  نتیجه گیري

ت شعر نیمایی، پلی باشد م د خالصه ي کالم آن که دکتر امین پور توانسته است با درك صحیح ماهی یان میراث دیروز و تجد
او توانست جوهر کالم و مانیفست نیما را دریابد . امروز، همان گونه که پایان نامه ي دکترایش نیز بررسی علمی همین موضوع است
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ر گذشته ها و معانی زیبا و عمیق شع ها، نازك خیالی ها، از ظرافت ها و سوژه ي نگاه او به پدیدهو با انتخاب زبان و فرم وي و شیوه
امین پور در شعرهایش کوشید از زبان امروزي در نهایت سالست و روانی استفاده کندو رعایت کامل قوانین به  .نیز بهره مند گردد

هاي کوتاه و ریتمیک، پرهیز از کلمات  انتخاب وزن. کار گرفتن فرهنگ کنایات و اصطالحات به جمعیت زبان او کمک کرد
  . هاي ساده وعمیق، همه وهمه از خصوصیات کار او در این حوزه است ژهسخت و ناهنجار، انتخاب سو
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327  

  نگاهی به موسیقی نثر در رمان سرگذشت حاجی باباي اصفهانی
  

  1سید حمید فرقانی

  چکیده

شود و در بعضی از متون نثر زبان فارسی نیز کاربرد جمالت و کاربرد عنصر موسیقی تنها به متون منظوم و شعر محدود نمی
شود در آثاري شناخته می» نثر موزون«که در سبک شناسی با عنوان این شیوه از نثر نویسی را . قطعات موزون به خوبی نمایان است

. توان دیدهمچون مناجات نامه خواجه عبداهللا انصاري و تعدادي دیگر از متون صوفیانه، همچنین اکثر نثرهاي فنی و مصنوع می
این شیوه به تقلید و یا الهام از . ی برشمردتوان به عنوان بهترین نمونه از نثر موزون و آهنگین در ادب فارسگلستان سعدي را نیز می

یکی از این نویسندگان میرزا حبیب اصفهانی است که در ترجمۀ . نثر گلستان، تا دورة اخیر مورد توجه تعدادي از نویسندگان بود
ورد؛ چنان که با تلفیق زبان عامیانه و نثر موزون، نثري عام فهم و خاص پسند پدید آ» سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«رمان 

انجامد، بسامد باالیی استفاده از جمالت و عبارات موزون به همراه دیگر صنایع لفظی که به ایجاد توازن و موسیقی در نثر او می
  . آیدهاي سبکی رمان یاد شده به حساب میدارد و این امر از ویژگی

اند، صنایع  راي توصیف و تبیین انواع توازن به دست دادهشناسان بشود تا با توجه به الگویی که زباندر این مقاله کوشش می
بدیعی و شگردهایی را که میرزا حبیب اصفهانی براي آهنگین کردن نثر خود به کار گرفته است، در سه سطح تحلیل آوایی، 

هاي آن ارند، همراه با نمونهبنابراین ابزارها و صنایعی که در آفرینش موسیقی در نثر تأثیر د. واژگانی و نحوي، بررسی و تحلیل شود
نتیجۀ حاصل از این بررسی . شونددر نثر کتاب سرگذشت حاجی بابا اصفهانی، با توجه به این سه سطح، طبقه بندي و توصیف می

دهد که از میان این ابزارها، صنعت سجع و پس از آن جناس و ترصیع و موازنه که از صنایع مطرح شده در سطح توازن نشان می
صنایعی هم که به ایجاد توازن . انی هستند بیشترین بسامد و تأثیر موسیقایی را در کتاب سرگذشت حاجی باباي اصفهانی دارندواژگ

الزم به ذکر است که اگر چه . انجامند، پس از توازن واژگانی، در ایجاد موسیقی در این کتاب نقش دارندنحوي و توازن آوایی می
اي توازن در متون نظم ارائه شده است، اما براي تحلیل عنصر موسیقی در نثرهاي موزون و آهنگین نیز هاین الگو براي بررسی گونه

   .کامالًًً کاربرد دارد

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد - 1
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نیز عامل دیگري است که در کیفیت موسیقایی متون نثر تأثیر قابل توجهی دارد که این عامل » ریتم گفتار«وزن طبیعی گفتار یا 
  .در کتاب سرگذشت حاجی باباي اصفهانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته استهاي آن نیز به همراه نمونه

  

  

  شناختی، سرگذشت حاجی باباي اصفهانی، میرزا حبیب اصفهانی  موسیقی نثر، سبک شناسی زبان: ها کلید واژه
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  مقدمه

ت و ارزش بسیار از نظر زیبایی شناسی و نیز ش موسیقی نثر حوزه مار فراوان نثرهاي آهنگین از جمله اي است که با وجود اهمی
گلستان سعدي، تاریخ بیهقی و تقریباً تمامی متون شورانگیز و غیر آموزشی صوفیه، شاید به دلیل دشواري تشخیص و نیز انحصار 

بعضی  .این مقوله به متون نظم، در مطالعات ادبی زبان فارسی از سوي علماي بالغت در گذشته و حال مورد غفلت قرار گرفته است
هایی از  اند، بیشتر به بررسی وجود وزن عروضی و به دست دادن نمونهاز متأخران هم که به این زمینه از مطالعات ادبی توجه کرده

اشاره کرد که » هاي موزون گلستان سعديپاره«اي با عنوان  توان به مقالهبراي نمونه می. اند آن در نثرهاي موزون، بسنده کرده
دکتر ). 1374نجفی، . (و احمد سمیعی گیالنی، در فصل نامۀ نامه فرهنگستان در سه شماره پیاپی انتشار دادند ابوالحسن نجفی

کنند و پس از آن شناسی نثر، نثر موزون را به دو گونۀ نثر موزون مرسل و نثر موزون فنی تقسیم میسیروس شمیسا در کتاب سبک
ها در هایی، تساوي هجایی موجود بین قرینهرساند و با ذکر نمونهران پیش از اسالم میپیشینۀ نثر موزون را به شعرهاي هجایی در ای

دکتر محمد غالمرضایی نیز در کتاب سبک شناسی نثرهاي صوفیانه، در فصلی ) 61، ص 1381شمیسا، . (دهندنثر مسجع را نشان می
- کال مختلف وزن در نثرهاي متصوفه را به همراه نمونهبه بررسی جوهر شعري و وجوه آن در نثرهاي صوفیانه پرداخته است و اش

  )285، ص 1388غالمرضایی، . (هایی از متون موزون و آهنگین عرفا و صوفیان بررسی کرده است

در این کتاب در تعریف و . از قدما نیز خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب اساس االقتباس بحثی در باب کالم موزون دارد
یکی حقیقی و آن قولی بود که حروف : کالم موزون به اشتراك اسم بر دو معنی افتد... «: موزون آمده استتقسیم بندي کالم 

ملفوظ او را به حسب حرکات و سکنات عددي ایقاعی باشد، و دوم مجازي، و آن هیأتی بود سخن را از جهت تساوي اقوال، به 
، 1، ج 1375انوار،(» .است، و وزن خطابت نزدیک بود به همین معنیهاي قدیم بوده حسب ظاهر شبیه به وزن چنانک در خسروانی

  )423ص 

ها در آنک مصراع) 1(« : بنابراین کالم موزون داراي وزن حقیقی یا وزن مجازي است، که وزن مجازي خود پنج مرتبه دارد
شرف جاودانی اولی  د در نیل عزّ وبذل جه: طول و قصر متساوي بود؛ و اگر چه عدد الفاظ و حروف متساوي نبود، چنانک گویند

قناعت گنجی باقی است و عزلت : آنک عدد الفاظ مفرد نیز متساوي بود، چنانک گویند) 2. (و ایثار حمد به اقتناء علوم حقیقی بهتر
. رگعلم فضیلتی بز عقل موهبتی شگرفست و: آنک الفاظ با تساوي متشابه بود و حروف متعادل چنانک گویند) 3. (یاري مساعد

ترین  ترین افکار است و کسب فضیلت نافع طلب سعادت فاضل: آنک مقاطع ممدود و مقصور نیز متعادل بود، چنانک گویند) 4(
علم را مرتبتی است عظیم و حلم را منزلتی : آنک خواتیم سخن نیز متشابه بود مانند آنک در اسجاع افتد، چنانک گویند) 5. (اعمال

  )424، ص 1ج ، 1375انوار، (» .است جسیم

هرچند وزن عروضی یا وزن حقیقی که خواجه به آن اشاره دارد مخصوص متون نظم است اما چنان که گفته شد، نثرهایی را 
نثر موزون نثري است که در : توان گفتبنابراین می. توان یافت که برخی جمالت و عبارات آن داراي وزن عروضی استنیز می

نکتۀ . هستند، بسامد باالیی داشته باشد) هاوزن خسروانی(و یا وزن مجازي ) عروضی(وزن حقیقی  آن جمالت و عباراتی که داراي
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-قابل توجه در این مورد آن است که ساختار بعضی از نثرهاي موزون به گونه ایست که معموالً دو مورد فوق با هم در آن یافت می

البته باید . رچند بسامد وقوع وزن عروضی به طور طبیعی کمتر استشود؛ ه شوند و از ترکیب آن دو، متن آهنگین و موزون می
توجه داشت که عنصر وزن، خواه وزن طبیعی و خواه وزن مجازي، تنها عامل ایجاد موسیقی در نثر نیست و نویسنده از شگردها و 

  .کندهاي دیگري نیز براي ایجاد موسیقی در نثر استفاده میروش

  

  وزن عروضی

روضی مخصوص شعر و متون نظم است، اما در متون نثر ادبی و خصوصاً نثرهاي صوفیانه آهنگ کالم به وزن هر چند وزن ع
توان یافت که داراي وزن عروضی هستند و به صورت یک مصراع در این متون گاه جمالت کاملی را می. شود عروضی نزدیک می

در . با درنگی پایانی همراه شوند، عنصر وزن به خوبی قابل تشخیص است هاچنان که این نمونه. یابندمستقل و داراي معنی، نمود می
  :توان دیدهاي کاربرد وزن عروضی را در عبارات زیر میکتاب سرگذشت حاجی باباي اصفهانی نیز نمونه

  )233ص . (برو دیگر تو را چشمم نبیند

  )318ص . (کاري که ماند عالم مهر و محبت است. حاال همه دانسته و فهمیده شد

هاي فوق نمونۀ اول همچون یک نیم مصراع داراي وزن عروضی است که در آن ساخت جمله براي ایجاد وزن تغییر در مثال
ها داراي وزن عروضی متفاوت با دیگري است به طوري که  نمونه بعدي نیز داراي دو جمله است که هرکدام از آن. کرده است

. مستفعلن مستفعلن است و جمله بعدي در وزن مفعول فاعالت مفاعیل فاعالن آمده استجمله اول داراي وزن مستفعلن مستفعلن 
شوند؛ اما از آنجا که داراي درنگ پایانی هاي زیر نیز با آنکه جمالت داراي وزن، به عنوان بخشی از جمله محسوب میدر نمونه

  .توان تشخیص دادها می هستند عنصر وزن را در آن

از این سبب، بازار و دل حکیم . شکی دوانیدم تا براي منع این کار قراولی بر در خانه حکیم گذاشتدر نزد صدر اعظم مو
  )360ص . (بشکست

  )320ص . (در برابر وي، به دو زانوي ادب بنشستم

ها اندکی توان یافت که داراي وزن عروضی است؛ هرچند تشخیص این نمونهدر شکل دیگر نیز قسمتی از یک جمله را می
تر است، اما به هر حال تأثیر موسیقایی خود را به صورت ناخودآگاه در ذهن خواننده ها کمی دیریاب وارتر و عنصر وزن در آندش

  . گذارداین متون می

  )199ص ...(یکی از پنچ نابکاران گفت 

  )122ص . (بهتر آن است که این فرصت را، صرف گفت و شنید حال تو نماییم
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  )203ص . (غم و جانی خرّم از زندگی برخورمانند اینان، با دلی بیشود که من نیز م کی می

  )323ص . (شوممن نیز از این قضیه خرسند، که به این واسطه توانگر شمرده می....

  . کندشود که عبارت نثر با افزودن یا کاستن یک یا دو هجا وزن کامل عروضی پیدا میعالوه بر این، مواردي نیز یافت می

  )336ص (نش یک از یک بهتر، مگذر از ریش از همه باالتر لب و دها

  ) 108ص (خواهند اینک میرزا احمق خواهند اینک میزا احمق، تجربه و آزمایش میدرس دانش می

در این دو نمونه با حذف یک هجاي بلند از رکن پایانی به ترتیب وزن فاعالتن مفاعلن فع لن و نیز حذف هجاي بلند در کلمه 
در پایان دو عبارات » تر«عالوه بر این وجود وزن عروضی تکرار هجاي . شود وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن ایجاد می» هندخوامی«

» آزمایش«و » دانش«در نمونه دوم نیز کلمات . کنددر مثال اول به نوعی تداعی کننده قافیه است و موسیقی عبارت را دو چندان می
که به صورت تکرار در سطح جمله و با همگونی کامل باعث ایجاد توازن واژگانی شده » زا احمقاینک میر«همچون قافیه و جمله 

  :همچنین در جملۀ. است، نقش ردیف را در این عبارت دارد

  )115ص (تدبیر چقدر چیره و چست، و در تزویر چقدر نادرستی  در

. در وزن مفعول مفاعلن فعولن تبدیل خواهد شد اگر هجاي بلند آغازین در ابتداي جمله حذف شود عبارت به بیتی کامل
  .هاي سجع در انتهاي جمله، تداعی کنندة شکل قافیه در بیت شعر استهمچنین در این نمونه قرار گرفتن قرینه

البته ممکن است تصور شود که وجود وزن عروضی در نثر تصادفی یا اتفاقی است، چرا که با جستجو در متون نثر، حتی متون 
درمورد تصادفی بودن وزن در «اما در این مورد باید گفت که . توان یافت که داراي وزن عروضی باشندادبی، جمالتی را میغیر 

شود بیانگر اتفاقی نبودن آن هایی که از این طریق در نثر ایجاد می ها در بعضی متون و ظرافت کالم منثور شکی نیست اما فراوانی آن
اتفاقی و تصادفی هم هست حاصل طبع موزون و ذهن پر عاطفه نویسندگان و توانایی و تسلّط آنان بر در نثرهاي هنري اگر . است

بنابراین با توجه به شاعر ) 289، ص 1388غالمرضایی، (» .نویسندتکلف و نه از روي عمد نثر را موزون میعناصر زبانی است که بی
شود که داراي وزن عروضی و عباراتی در کتاب حاجی بابا یافت میبودن میرزا حبیب و ذوق شعري و طبع موزون او، جمالت 

  .شود ها دیده میچنان که تغییر در ساخت دستوري عبارت براي ایجاد آهنگ به تبعیت از زبان شعر در بعضی مثال. هستند

یف اقسام این گونه از با دقت در تعر. شکل دیگر وزن بنا به گفتۀ خواجه نصیر الدین طوسی، وزن مجازي یا وزن خطابی است
ها با توجه به کارکرد موسیقایی اهمیت دارد، تساوي طولی عبارات، پس توان گفت آنچه در نثر خسروانیهاي آن، میوزن و نمونه

هاست که در بدیع با نام صنعت موازنه  از آن تساوي در تعداد کلمات جمله و بعد از آن تساوي هجایی کلمات متناظر در عبارت
  . شود و در نهایت تشابه حروف پایانی حروف کلمات متناظر، عالوه بر تشابهات پیشین، که همان صنعت ترصیع است می شناخته
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هاي دیگري نیز اشاره کرد که به ایجاد تناسب و توازن و به تبع آن ایجاد موسیقی در نثر می در کنار موارد فوق، باید به آرایه
، ص 1383صفوي، (» .اي از فرایند تکرار کالمی است پدید آمدن هر توازن وابسته به گونه«: توان گفتبه بیان دیگر می. انجامند

  .که در سه سطح توازن آوایی، توازن واژگانی و توازن نحوي قابل بررسی است) 167

  

  توازن آوایی

ود دارد، مورد بررسی در این سطح تکرارهاي آوایی که در یک واج، چند واج درون یک هجا، کل هجا و توالی چند هجا وج
به آن دسته از «توازن هجایی . توازن آوایی خود در دو بخش توازن واجی و توازن هجایی قابل بررسی است. گیردقرار می

» .شوندیابند و در کل به ایجاد نظم منجر مینشینی چند هجا در کنار یکدیگر تحقق می تکرارهاي آوایی توجه دارد که از هم
نابراین این بحث بیشتر براي مطالعه در مورد چگونگی ایجاد وزن عروضی و بحث در مورد ارکان عروضی است ب) 179همان، ص (

  .هاي آن پیشتر ذکر شدکه نمونه

-پردازد که درون یک هجا تحقق میبه آن دسته از تکرارهاي آوایی می«بخش دیگر توازن واجی است که 

ه تکرارهاي واجی در زبان فارسی، مواردي وجود  در این مورد نیز) 168، ص 1383صفوي،(».یابند باید گفت از میان امکانات بالقو
هاي و نیز برخی از گونه) واج آرایی(چنان که آرایۀ هم حروفی و همصدایی ) همانجا(دارد که داراي ارزش موسیقایی هستند، 

جه داشت که انواع تکرارهاي کالمی تنها در سطح اما باید تو. سجع متوازن، جناس مصحف تابع این شکل از فرایند تکرار هستند
اي در چهارچوب ساخت آوایی نگنجد باید سطحی از تحلیل آوایی قابل تبیین نیست و زمانی که توصیف تکرار کالمی ویژه

اماً در سطوح تحلیل را در نظر گرفت که بتواند محدوده عملکرد تکرار را در بر گیرد، به همین دلیل برخی از تکرارهاي کالمی الز
  .از همین روي تنها آرایۀ واج آرایی در این سطح قابل تحلیل است. گیرندتحلیل واژگانی و نحوي مورد بررسی قرار می

  

  واج آرایی

هاي علم بدیع آوایی در کتابرود، با عنوان نغمۀ حروف و هماین آرایه که از مهمترین نمونه هاي توارن آوایی به شمار می
در تعریف این آرایه آمده ) 74، ص 1361همایی، . (و همایی آن را در قالب صنعت اعنات بررسی کرده است مطرح شده است

و آن تکرار : همحروفی) 1: آید که خود بر دو نوع استاست که از تکرار یک صامت و یا مصوت در چندین کلمه به وجود می
به صورت منظم در آغاز همه یا برخی کلمات باشد، یا ممکن  این تکرار ممکن است. یک صامت با بسامد زیاد در جمله است

  )58، ص 1368شمیسا، . (تکرار یا توزیع مصوت در کلمات است: همصدایی) 2.است به صورت پراکنده در میان کلمات اتفاق افتد

  :توان دید-هایی از این آرایه را در کتاب حاجی بابا میمثال

  )70ص . (مثل گنبد خشخاش خرد و خاش کرد چگونه غول را با یک ضربت گرز سرپاش
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  )131ص . (هاي شربت فراوان زیر پاي اسبش بشکنمشیشه. گاوي سر راهش بکشم

هاي سرپاش، خشخاش و خاش تکرار توان گفت که در مثال اول واژهبا توجه به امکانات تکرار واجی درون هجاي فارسی می
عالوه بر آن در واژة خرد و دو واژه اخیر همخوان آغازین تکرار شده . ان دیدتوپایانی را می) صامت(و همخوان ) مصوت(واکه 
  . توان دیدکه این تکرار را در هجاهاي کلمات شیشه، شربت و بکشم در مثال دوم می. است

  )112ص . (این مشاهده مرا مشتاق تماشاي سایر اندامش کرد

. سبب ایجاد توازن آوایی در این مثال شده است» ش«تکرار همخوان به همراه » ا«و واکۀ پایانی » م«تکرار همخوان آغازین 
در هجاهاي مثال زیر و موسیقی حاصل از این تکرار، به خوبی » ار«و واکه و همخوان پایانی » د«چنان که تکرار همخوان آغازین 

  .نمود دارد

  )112 ص. (دارم، دست در کار، زبان به گفتار بگشودچون دید دیده از دیدارش برنمی

  )138ص . (اش روان شدآب از چشمان و شیره شکر از گوشه دهانش بر روي سینه

  .توان دیدرا به صورت تکرار همخوان آغازین هجا، در کلمات باال می» ش«همچنین تکرار همخوان 

. صنعت مشهود نیستهاي فوق و بررسی موارد تکرار در سطح هجا، تمایزي میان دو گونۀ منظم و پنهان این با توجه به نمونه
- هاي فوق میاي از امکانات مختلف تکرارهاي واجی را در نمونههمچنین باید توجه داشت که مجموعه) 171، ص 1383صفوي،(

رسد هرچند به نظر می. توان دید که از این میان تکرار همخوان آغازین و تکرار واکه و همخوان پایانی بیشترین بسامد را دارد
  .خوان پایانی از نظر موسیقایی اهمیت بیشتري داشته باشدتکرار واکه و هم

  

  توازن واژگانی

تکرارهایی که در این سطح مورد نظر هستند، گروهی از . دومین گونه از تکرارهاي کالمی، توازن در سطح واژگانی است
هجا درون یک واژ نیست، بلکه  توازن واژگانی محدود به تکرار چند. گنجندشوند که در چهارچوب هجا نمیصنایع را شامل می

بنابراین در ) 200، ص 1383صفوي، (هاي درون یک جمله را شامل شود؛ تواند کل یک واژه، یک گروه و حتی مجموعۀ واژهمی
شود که هر کدام در دو شکل  سه بخش تکرار در سطح واژه، تکرار در سطح گروه و نهایتا تکرار در سطح جمله مطرح می

  .مگونی کامل قابل بررسی استهمگونی ناقص و ه

منظور از همگونی ناقص تشابه آوایی بخشی از دو یا چند واژه است و همگونی کامل در اصل تشابه آوایی کامل میان دو یا «
الزم به ذکر است که تحقق تمامی شش گونۀ فوق ) 201همان، ص (» چند عنصر دستوري یا تکرار یک عنصر دستوري واحد است

نظم ارزش موسیقایی و زیباشناسانه دارد و بعضی از موارد فوق در متون نثر چندان مجال طرح و ارزش موسیقایی تنها در متون 
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سجع متوازي، سجع مطرف، سجع «هایی همچون هاي آن را در متون نثر دید، آرایهتوان نمونهندارند، اما از این میان آنچه که می
همان، ص (» ناقص، جناس مطرف، جناس وسط، جناس اشتقاق یا جناس قلب هایی چون جناس مضارع، جناسمتوازن و جناس

جدا از این صناعات . اندها به شکل همگونی ناقص این آرایه. آیندهایی از توازن واژگانی به شمار میاست که همگی گونه) 203
هایی با ه در اصل به کارگیري واژهگنجند کالمزدوج نیز در همین مقوله میشگردهاي دیگري چون ترصیع، موازنه یا تضمین

  )203، ص 1383صفوي، . (همگونی ناقص در ارتباط با یکدیگر بر روي زنجیره گفتارند

  

  جناس

آرایه اي است شامل آوردن دو لفظ در کالم که در «واژه جناس در لغت به معناي همجنس بودن است و در اصطالح بدیع 
شود در این آرایه دو چنانکه در این تعریف دیده می) 48، ص 1379صادقیان، (».باشدظاهر به یکدیگر همانند و در معنی مختلف 

هایی دیگر به هایی از جناس به شکل تکرار آوایی کامل و در گونهیکی همانندي ظاهري، که در گونه. نکته مورد توجه است
س، که این تفاوت معنا بین دو کلمۀ همسان، با صورت تکرار آوایی ناقص قابل توجیه است، و دیگر تفاوت معنایی کلمات متجان

در این . پذیردتوجه به بافت متن و دانش زبانی گوینده و مخاطب و یا از طریق تفاوت در جایگاه تکیه، در زبان فارسی صورت می
هاي هاي کالم است که در طرحها و صامتمورد شفیعی کدکنی معتقد است مفهوم جناس، شامل هر نوع اشتراك مصوت

چنین به نظر . و سخنی از اختالف معنا به میان نیاورده است) 301، ص 1381شفیعی کدکنی، (تواند خود را نشان دهد گوناگون می
همچنین بیان شده است که . رسد که تاکید قدما بر اختالف معنا بین کلمات متجانس، به دلیل پرهیز از تکرار مکانیکی باشدمی

ه آن موسیقی و آهنگ کالم بر اساس همانندي در ساختار، آوا، شکل یا نویسۀ دو کلمۀ متجانس ایجاد تناسب و تقارن و در نتیج
رسد که تشابه شکل و نویسۀ کلمات در موسیقی کالم تاثیري داشته اما باید گفت به نظر نمی) 69، ص 1386محبتی، . (شود می

  . باشد

ع د و متنوهاي بدیعی وجود دارد که در این میان جناس تام که خود یکی ی در کتابدربارة انواع جناس تقسیم بندي هاي متعد
در حالت . این انواع با توجه به نقش دستوري یا جایگاه تکیه مشخص شده اند. از انواع جناس است، داراي چند زیر مجموعه است

-ی کامل در صورت زبانی قابل بررسیکلی انواع مختلف جناس تام و نیز جناس لفظ در چهارچوب صناعات حاصل از تکرار آوای

  ) 281، ص 1383صفوي،. (اند

  :توان ذکر کردهاي زیر را میدر کتاب حاجی بابا بسامد وقوع جناس تام اندك است و تنها مثال

  )330ص . (ها مردمان غریب من غریب در دیار غریب و آن -1

  )121ص (...شریعت محمدي را بر کنار و شیشه شراب را در کنار نهاده،  -2

  )143ص . (من که در هیچ حسابی نبودم، در دم، بانوي حسابی شدم -3
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  )270ص . (سرماي زمستان از سر ما دست برداشته بود -4

  )195ص . (مرا دم در بدید -5

تر است اما چنانکه مالحظه شد بسامد آن در این کتاب اندك هر چند در حالت کلی جناس تام از دیگر انواع جناس موسیقایی
در این . خصوصاً در مثال آخر که کلمات متجانس یک هجا دارند. هاي ذکر شده نیز ارزش موسیقایی چندانی ندارنداست و نمونه

رسد که کاربرد چنین به نظر می. مورد باید گفت هر چه تعداد هجاها بیشتر باشد، آهنگ حاصل از این تکرار نیز بیشتر خواهد بود
ه شکل و ساختار شعر بیش از اینکه مورد توجه نثرنویسان باشد، براي شاعران اهمیت داشته است، حال این گونه از جناس با توجه ب

  .آنکه جناس ناقص و جناس زاید بیشتر مورد توجه نویسندگان است

  :انواع دیگر جناس در کتاب حاجی بابا عبارتند از

 )109ص (. نشینی گلی خوشبو شود هم کمترم همانا به قدر گلی که از هم -1

  )65ص . (روح راهی جست و به در جست -2

  )44ص . (در چنان عالمی به چنین عالمی برخوردن مرا دلداري بود -3

  )ص. (دهیصاحب این جهاز را چند مهر معجل و چند مهر مؤجل می -4

م استانبول را دیدم نه تنها متحیر بلکه دلگیر و مت -5 م و معظَّ   )310ص . (أثر گردیدمهمین که سواد اعظم و بلد معظَ

شود دو پایه جناس تنها در حرکت  ها دیده میچنانکه در مثال. نامندهاي فوق را جناس ناقص یا محرّف میدر بدیع سنتی، مثال
- در این آرایه نیز تکرار آوایی ناقص به ایجاد موسیقی می. حروف یا به عبارت دیگر در مصوت کوتاه با یکدیگر اختالف دارند

  .هاي باال، عالوه بر تکرار آوایی، توازن نحوي و نیز سجع بر ارزش موسیقایی عبارت افزوده استدر تعدادي از مثال. انجامد

در تعریف این گونه . ها به آن توجه داردهاي جناس است که میرزا حبیب بیش از دیگر گونهجناس زاید یکی دیگر از گونه
کلمات متجانس را حرفی بر دیگري زیادت باشد، و آن حرف زاید گاه در اول جناس زاید آنست که یکی از «جناس آمده است 

و بعضی قرار گرفتن حرف زاید در وسط یکی از دو ) 51، ص 1361همایی، (» و گاه آن زیادت در آخر کلمه است... کلمه است
ص در این آرایه، باعث ایجاد موسیقی در که تکرار آوایی ناق) 57، ص 1379صادقیان، (کلمه متجانس را نیز جناس زاید دانسته اند، 

  .شودمتن می

  )258ص . (اجتهادي نمودم که بی ضرر و ضرار منافع عرف با قوانین شرع جمع آیند -1

  )113ص . (در تب و تاب مدهوش، تا صبح دیده بر هم ندوختم -2

  )351ص . (ما را به گذاشتن گذشتن از ایران امکان مساعدت نیست -3
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  )75ص . (بشناسی داروغه این تجربه را حاصل کردي که داروغه را در لباس دروغه از این صدمه -4

  )352ص . (هاي پر میخ همه را سودند و فرسودندباکفش -5

  )115ص . (امگویند چرا که ایزديام مییزیدي -6

  )309ص . (گویا آن زخم به نظر او سررشته تنهایی بود که با من وصلۀ وصل او میتوانست بشود -7

  )117ص . (بخت بد را ببین که شیرینی را موش خورد و کتک را شیرین -8

و  5همچنین باید گفت در دو مثال پایانی، یکی از متجانسین از نظر آوایی در ساخت آغازین واژه دیگر قرار گرفته، و در نمونۀ 
در بدیع سنتی دو مثال فوق را با عنوان جناس اند، که در ساخت پایانی کلمات متجانس تکرار شده» یزیدي«و » سودند«دو واژه  6

ها به دلیل تکرار کامل یک کلمه در رسد که این گونهشناسند، و چنین به نظر میمزید و دو مثال دیگر را به نام جناس مذیل می
خصوصا . تر باشدگویند، موسیقاییاي که حرف زاید در وسط متجانسین است و آن را جناس زاید میساخت کلمۀ دیگر، از گونه

  .توان دیدهاي فوق میاگر کلمات متجانس نزدیک به هم آورده شود، چنانکه در اکثر مثال

گذاري شده، باید جناس از انواع دیگر جناس که بر اساس تفاوت در یکی از حروف دو کلمه متجانس تقسیم بندي و نام
هاي بدیعی در کتاب. توان تحت یک عنوان بررسی کردرا می رسد این دو گونهمطرف و جناس الحق را نام برد که به نظر می

  . اند گذاري کردهاختالف در حرف اول و آخر را جناس مطرف و تفاوت در حرف وسط را با عنوان جناس الحق نام

- بهاي خود جناس الحق را، چنانچه دو حرف مختلف در جناس قرینکتۀ مهم در این میان آن است که قدما در تقسیم بندي
در این میان بعضی . اندگذاري کردهالمخرج باشند، با عنوان جناس مضارع و در غیر این صورت با همان عنوان جناس الحق نام

. بدیع نگاران مدعی شده اند به دلیل دشواري تشخیص مخرج حروف براي خواننده بهتر است از این تقسیم بندي چشم پوشید
  )56، ص 1361همایی،(

ها به این امر حداقل از نظر  رسد، برخالف بعضی تقسیم بندي هاي بی مورد قدما، توجه آند گفت به نظر میدر این مورد بای
در مورد مسئله دشواري تشخیص نیز باید گفت، موسیقی حاصل از این تناسب دانسته یا . موسیقایی، با ارزش و قابل توجه بوده است

  . امر نیازي به دانستن مخارج حروف نداردنادانسته توسط خواننده درك خواهد شد و این 

  :توان دیدکاربرد این گونه از جناس را در کتاب حاجی بابا به عنوان ابزاري براي ایجاد موسیقی، و ادبی کردن متن می

  )119ص . (صداي خانم بر هر صدایی برتري و بدتري داشت -1

  )244ص . (دانند خیلی اندوخت و پس انداختهمه می -2

  )366ص . (کرددید رم میاین اغراض و امراض در کوچه هر که باد بغلم میبا  -3
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  )355ص . (از هیبت و هیئت او بیم و هراسی نداشتم -4

  )320ص . (ماند چیزي پیدا نهمحبوبۀ سراپا محجوبه بجز چشمان سیاهش که به چشمان آهو می -5

  :هاي جناس مطرّف در کتاب حاجی بابا عبارتست ازمثال

اف، حاضر جوابصد -1 اف، عرّ   )357ص ... (ر اعظم مردي بود، با سلیقه، حرّ

  )273ص . (ما را نیم مرده از داالنی تاریک و باریک به خلوتی بردند -2

  )244ص (از یک خانه گلین و چار پارچه گلیم کهنه و کاسه و کوزه شکسته چه فایده؟  -3

  )321ص . (داین اشارت یعنی برداشتن پرده، بشارت ترك تکلف بو -4

  )320ص . (هرچه پیشتر رفتم تپش قلبم بیشتر شد -5

  )125ص . (دانستقدر آن مادیان و غدر ترکان را می -6

ف و جناس الحق می ف در صورتی با نگاهی به ساختمان و شکل کلمات در جناس مطرّ توان گفت جناس الحق، و جناس مطرّ
ف سجع متوازي، و جناس مطرفی که در آن تفاوت دو کلمه در حرف آخر که حرف اول متجانسین متفاوت باشد، منطبق با تعری

، ص 1383صفوي، . (آورندبنابراین این دو گونه از جناس را در اصل از مقوله سجع به شمار می. باشد، در اصل سجع مطرف است
283(  

، اما از نظر جایگاهی که در ساختار ها از نظر ساختمان کلمه شبیه یکدیگر هستنددر این مورد باید گفت هر چند این آرایه
ها ها در سجع در پایان جملهبه بیان دیگر قرینه. دهند، با یکدیگر تفاوت دارندنشینی کالم به خود اختصاص می جمله و محور هم

) 37ص  ،1379صادقیان، . (تواند جاي گیردهاي کالم میظاهر میشوند، اما جناس جایگاه خاصی در جمله ندارد و در همه بخش
گیرند ممکن است همچون سه مثال پایانی این مبحث با یکدیگر متجانس هم توان گفت کلماتی که در جایگاه سجع قرار میمی

جناس «یا ) 282، ص 1383صفوي، (» جناس مضارع و جناس الحق چیزي جز سجع متوازي نیست«باشند، اما اینکه گفته شود 
  .اندکی جاي تأمل دارد) 283 همان، ص(» مطرف چیزي جز سجع مطرف نیست

اند جناس خط است که در آن دو پایۀ جناس در نوشتن یکسان و نوع دیگري از جناس که بدیع نگاران در کتب خود آورده 
هاي آن در کتاب حاجی بابا اندك است در اصل همان جناس این گونه از جناس که نمونه. در نقطه گذاري و تلفظ متفاوت باشند

ف یا جن هاي زیبایی شناسی کارکردي چون جناس مطرّف دارد، اما تقسیم بندي آن به اس الحق است و هر چند از نظر جنبهمطرّ
ف به نظر بیهوده می عنوان گونه   :هاي این گونه از جناس در کتاب حاجی باباب عبارت است ازمثال. آیداي مستقل از جناس مطرّ

  )110ص . (از خشم چشم پوشید -1
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  )59ص . (را هیچ فرض نمی دانستاداي قرض  -2

  )235ص . (در هر گوشه استر و اشتر چارواداران و مسافران و مردمان -3

در تعریف این نوع از جناس . اي دیگر از جناس است که در طبقه بندي و تقسیم آن به معنا توجه شده است جناس اشتقاق گونه
ها تجانس و تشابه باشد و این تشابه بر دو نوع است، نخست اینکه  آنآوردن کلماتی در نظم یا نثر که میان حروف : آمده است

. ها از یک ریشه مشتق شده باشند و دوم اینکه دو واژه از یک ریشه نباشند، اما در ظاهر چنین به نظر آید که مشتق از یکدیگرندواژه
  )64، ص 1379صادقیان، (

ارسی و عربی متفاوت است، و آنچه در این صنعت مورد توجه قدما بوده نکته قابل توجه آن است که تعریف اشتقاق در زبان ف 
است تعریف اشتقاق بر اساس صرف زبان عربی است و حال آنکه تعریف اشتقاق در زبان فارسی متفاوت است و بیشتر بدیع نگاران 

اما شمیسا با نگاهی متفاوت از دیگران . ورده انداي نکرده و به تقلید از قدما همان تعاریف کتب آنان را آمتأخر نیز به این نکته اشاره
شود تا به طور به هر حال باید گفت ساختار تصریفی زبان عربی سبب می) 45، ص 1368شمیسا، : رك. (به این آرایه پرداخته است

یی این گونه از جناس ها در کلمات هم ریشه تکرار شود که این تکرار در اصل باعث زیبایی و اهمیت موسیقاطبیعی تعدادي از واج
. انجامدشود نیز، همین تکرار است که به ایجاد موسیقی میدر مورد آنچه شبه اشتقاق خوانده می) 287، ص 1383صفوي،. (است

  . ها نداشته باشد رسد هم ریشه بودن یا نبودن کلمات متجانس، تأثیري بر ارزش موسیقایی آنهمچنین به نظر می

  :کتاب حاجی بابا عبارتند از هاي جناس اشتقاق درمثال

  )63ص . (بی تکلّف تکلیفش را قبول کردم -1

  )227ص . (حاضران لعنت کردند و من ملعون هم با ایشان لعنت کردم -2

  )101ص . (الفور یک طال به مشتم نهاداز اشتیاق تحصیل محصول فی -3

  )117ص . (محکوم اکثر حکمهاست....-4

  )327ص . (را اطالق نمودطالقت لسان او زبان عایشه  -5

  ) 211ص . (اگر بخواهی براي ابلیس هم لباس تلبیس توانم دوخت -6

  .نامنددر بدیع چهار مثال اول را اشتقاق و دو مثال پایانی را شبه اشتقاق می

  ازدواج 

اورند که در حرف پایان هایی پیوسته یا نزدیک به هم بیدر میان جمله نثر یا نظم، واژه«این آرایه لفظی بدین صورت است که 
  )45، ص 1379صادقیان، (» .یکسان باشند
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ف می«به بیان دیگر  سازند، در کنار هم یا نزدیک به یکدیگر ازدواج آن است که دو واژه که با یکدیگر سجع متوازي یا مطرّ
  )47، ص 1385کزازي، (» . در میانۀ سخن آورده شوند

اند تا این هرچند نویسندگان کوشیده. ی بر تکرار واکه و همخوان پایانی هجا استبنابراین موسیقی حاصل از این آرایه مبتن 
از . هاي این صنعت در آثار نثر نویسان اکثرا داراي سجع متوازي استبه بیان دیگر نمونه. کلمات در ساختمان هجا نیز مشابه باشند

توان نتیجه گرفت عالوه بر می. کندر را دو چندان میسوي دیگر نزدیکی کلمات تکرار شونده نیز موسیقی حاصل از این تکرا
هاي این آرایه در متون با توجه به نمونه. عنصر تکرار، جایگاه و چگونگی وقوع این تکرار نیز در ارزش موسیقایی آن تأثیر دارد

شاید به . سبت به نظم داشته باشدرسد خوش آهنگی و خاصیت موسیقایی این آرایه در نثر نمود بیشتري ننظم و نثر، چنین به نظر می
آید، و اي از عناصر ایجاد موسیقی حضور دارند و از همین روي چنین تکراري چندان به چشم نمیاین دلیل که در نظم مجموعه

ر تحال آن که در نثر به دلیل عدم وجود امکانات گسترده موسیقایی، این آرایه برجستگی بیشتري پیدا کرده، در نثر، خوش آهنگ
 . به نظر آید

  :میرزا حبیب نیز از این آرایه براي ایجاد موسیقی در نثر خود استفاده کرده است

  )323ص . (روي به راه نهادم...پروا، به قاطر مردکه جلودار سوارمانند باد آزاد، مانند هوا بی -1

  )146ص . (خیال مرا برداشت که به مرگ آن ناکام شادکام بنشینم -2

ر و پر از شربت لیمو و نارنج و سکنجبینهمه با گال -3 ر، معطّ   )139ص . (ب مقطّ

  )138ص . (حاضران سراپا گوش، مدهوش ایستاده بودند -4

  )80ص . (از سمنان شادان بیرون آمدیم -5

  )73ص . (عاقبت از ضرب چوب، بی تاب و توش، مدهوش افتاد -6

  )49ص . (سحرگاهان، دوان دوان بیامد -7

و  3تا  1هاي در مثال. شود ، در قراین، عالوه بر صنعت ازدواج، جناس نیز دیده می5تا  1هاي شود در مثالیچنان که مالحظه م
. شود که ترکیب این صنایع به غناي موسیقایی متن خواهد افزود نیز صنعت سجع به همراه ازدواج در جمالت دیده می 7و  6نیز 

ها به صورت این صنعت در متون نثر و نیز کتاب حاجی بابا وجود دارد که قرینه هاي فوق، شکل دیگري از کاربردعالوه بر مثال
ترکیب اضافی در کنار هم قرار گرفته اند، تفاوت این گونه با گونه پیشین از نظر موسیقایی در آن است که وجود کسره اضافه، 

  .ها بخشیده استآهنگی خاص به این نمونه

ص . (گري و دلربایی از عثمان آقا بی اضطراب نبودو پنهان مماناد که زن حکیم براي جلوه باري بر راستان داستان پوشیده -1
267(  
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  )105ص . (خداوند ظل ظلیل پادشاه را بر مفارق بندگان ذلیل، طویل سازد -2

  )121ص . (خواست در خانه مرده غذاي عزا بخورد -3

  )195ص . (اي واي کار زینب تمام شد: فتماز این خبر لرزه بر اندامم افتاد و غرق عرق با خود گ -4

باع استاگر پادشاه ذیجاه امر به نوشیدن سم قاتل و زهر هالهل سازد، حکمش مطاع و امرش واجب -5   )105ص . (االتّ

  )186ص . (خانمان، گراز چراندن بهتر که در پرنیان و حریر زیردست و بیعار بودندر کوهستان گرجستان برهنه و بی -6

  )302ص ... (را مرور دهور چندان اژدها افکن و شیراوژن ساخته بود بنده -7

 )108ص . (غایات جهانداري گشتمامروز مورد عنایات بی -8

نکته دیگر که در مورد کاربرد این آرایه در کتاب سرگذشت حاجی بابا باید گفت این است که تقریبا نیمی از کلمات مزدوج 
  .الف سجع که فواصل بیشتر بر کلمات فارسی استوار استبرخ. دهدرا کلمات عربی تشکیل می

  سجع

هاي لفظی و از جمله عوامل ایجاد موسیقی و آهنگ در متون نثر است؛ چنانچه آن را با قافیه در نظم صنعت سجع یکی از آرایه
در زبان فارسی راه یافت؛ هرچند گفته این صنعت به تأثیر از آثار منثور پیش از اسالم و نیز به تقلید از نثر عربی . اندمقایسه کرده

بنا به گفته خواجه . شود سجع در نثر عربی نیز به وسیله کاتبان ایرانی وتحت تأثیر متون نثر در ایران پیش از اسالم، راه یافت می
کند، در یاد میاي که خواجه با لفظ سجع از آن  هاي به کار رفته در نثرهاي خسروانی است هرچند گونهنصیر، سجع از جمله شکل

در مواردي . نگاه میرزا حبیب به صنعت سجع و کاربرد این صنعت در نثر او دو گونه است. بدیع با عنوان ترصیع شناخته شده است
میرزا حبیب سجع را مطابق با اکثر نثرهاي مسجع کهن، با فواصل متساوي میآورد، و در مواردي نیز بدون توجه به جایگاه فواصل، 

  . کرار آوایی در این صنعت و موسیقی حاصل از آن در متن نظر داردتنها به ت

  :توان دیدهایی را با فواصل متساوي میدر کتاب حاجی بابا کاربرد سجع

  ) 114ص . (بر بام معهود و به دیوار مقصود شتافتم -1

  )337ص . (دیشب بر دواج سمور خفتم و امشب باید بر لب تنور بخسبم -2

  ) 20ص . (یی از مشهد بخرد و به استانبول ببردپوست بخارا...-3

بردند و غساله در زهد و ورع چنان معروف، وبه مواظبت طاعت و عبادت چنان موصوف که آب وضویش را به نیت شفا می -4
  )66ص . (خوردنداش را به نام دوا می

  )181ص . (یک سو قاطران با زنگ و دراي و از یک سو قاطرچیان در جنگ و هراي... -5
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  )150ص . (صداي چوب و فلک و تضرع نسق و کتک بلند بود -6

  )122ص . (بعد از خواندن چندین غزل موزون و پیمودن چندین ساغرگلگون، کیسه اشعار خالی و شیشه شراب تهی گردید -7

-در مثال. طولی نیز هستند ها داراي تساويعالوه بر سجع، قرینه 3تا  1هاي در مثال. هاي فوق از نوع سجع متوازي هستندمثال 

هاي دیگر اینگونه نمونه. ، عالوه بر تساوي طولی شاهد تساوي در تعداد کلمات و در مواردي تساوي هجایی نیز هستیم7تا  4هاي 
  :توان دیدهاي دیگر سجع، یعنی سجع مطرف و سجع متوازن میها را در گونهتساوي

  ) 68ص . (یلی و مشت کشیدکار از آب و تاب سخنان درشت به شپاشاپ س -1

  ) 335ص . (الحلقوم و گاهی تلخ و کشنده مانند زهر و زقومبا همراهان گاهی شیرین و نرم مانند راحت -2

  )20ص . (شستکند و پا را میصبحگاهان در وضو جوراب را می -3

  )31ص . (او به حرمت ریش و من به عزت لنگ دعوا را کوتاه کردیم -4

  )41ص . (شت خالص، وگرنه خونت حاللاگر گفتی ری...-5

  )112ص . (دست و پاي حنایی اش کوچک و ظریف و لب و دندانش نازك و لطیف -6

  )363ص . (از میان مشک و عنبر به میان معجون و مرهم افتادم -7

اع سجع که تاکنون به نکته قابل توجه درباره انو. شود ها دیده میها نیز تساوي طولی و تساوي هجایی بین قرینهدراین مثال
خورد و در این میان ها به چشم میعنوان نمونه ذکر شد، آنست که توازن نحوي به صورت تکرار در ساخت جمله در تمامی مثال

هاي سجع متوازن نسبت به دو گونه دیگر بیشتر است، که در این مورد باید گفت با توجه به تعریف درصد وقوع این توازن در مثال
ده از این نوع سجع و مصادیق فراوان آن و نیز ارزش موسیقایی کمتر آن نسبت به دو نوع دیگر به دلیل کمترین تکرار ارایه ش

بنابراین شاید بتوان . کوشند تا با ایجاد توازن نحوي این کمبود را جبران کنندآوایی، سجع پردازان هنگام استفاده از این سجع، می
هاي متوازن، در نثرهاي مسجع با توازن نحوي به هاي سجعسجع تعمیم داد و مدعی شد که اکثر نمونهاین مطلب را به کلیه نثرهاي م

  .صورت تکرار در ساخت جمله همراه است

هایی که داراي تساوي طولی و هجایی هستند، این توان به آن اشاره کرد این است که معموال در اکثر سجعنکتۀ دیگر که می
چنانکه قدما نیز به این نکته توجه داشته اند و به . این توازن، موسیقی و آهنگ را در پی دارد. انجامدمیتساوي به توازن نحوي 

ت قرینه ها به سه نوع تقسیم کرده استعنوان نمونه ابن اثیر در مثل السائر سجع را به لحاظ کمی :  

  .رعایت شده بهترین نوع سجع است دو قرینه با هم متساوي باشند و این نوع به خاطر اعتدالی که در آن-1

  . تر از قرینه نخست باشدقرینه دوم طوالنی -2
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  . که این نوع سجع از نظر او عیب بزرگی به حساب میآید. تر باشدقرینه نخست از قرینه دوم طوالنی-3

یت قرینهاما میرزا حبیب در بعضی موارد به تساوي قرینه توجهی ندارد و هدف او بیشتر ها ها و ارزش گذاري قدما در مورد کم
ها ایجاد موسیقی در کالم با استفاده از تکرار آوایی در سطح هجا و واژه در فواصل سجع است تا توجه به کوتاهی و بلندي قرینه

  :توان دیدهاي از این گونه از سجع پردازي را میچنانکه در کتاب حاجی بابا نمونه

  )31ص . (بادآورد را برداشتم خود را مالک گنج شایگان پنداشتمهمین که با لذت کامل پنجاه اشرفی  -1

  )62ص . (یکسر به خانه زنبورکچی تاخت و قضیه را عرضه ساخت...-2

  )65ص . (معده درویش را چنان از مائده روحانی انباشتند که جاي نفس نگذاشتند -3

  )292ص . (شویدرسد که به دین و مردمان دیندار به دوستی ناچار میاما روزي می -4

  )304ص . (زن و بچه و غالم کنیز مال باشی به دست کردان و من به صوب مقصد شتابان -5

شود، قرینه نخست نسبت به قرینه دوم طوالنی تر است و خلل چندانی نیز در موسیقی عبارت  هاي باال دیده میچنانکه در مثال
  :هاي طوالنی بنا نهاده شده استتوان یافت که سجع در قرینههمچنین موارد بسیاري در این کتاب می. ایجاد نشده است

  )31ص ...(آلود را در زیر خاك کرده گفتم ها را در آن نزدیکی به جایی نهفتم، پس از آن کاله دریده خوناول اشرفی -1

روت خود را تا بناگوش هاي او را بدید به داعیه این که چرا باید غیر از او خود ستایی باشد بچون چاووش خود ستایی -2
  )23ص . (بتابید

. هاي گوناگون پرداختندآن روز را مردان با بیان شجاعت و چگونگی سفر و کشیدن توتون وزنان به نواختن دف و ترانه -3
  )27ص (

  )30ص . (جاه در گوشه اي به خاك سیاه افتاد و به برکت تأثیر خاك پاك تدبیري به خاطر اندیشناك رسیدکاله صاحب -4

  )109ص . (کنی و با دوستانت همنشینم اما چه سود که با سایر خدمتکاران نیز همینمبا من شور و صالح می -5

ص . (دمید تا به حال آیددیگري به حکم تجربه دود قلیان به دماغش می. ریخت تا دهان گشایدآب به حلقش می... یکی -6
145(  

گفت که هدف میرزا حبیب آن نبوده است که همچون پیشینیان نثري مسجع با توان هایی از این دست میبا نگاهی به مثال
هنجارگریزي دیگر میرزا حبیب در کاربرد این آرایه، . کرده اند، بیافریندرعایت تمامی اصولی که هنگام سجع پردازي رعایت می

وان دریافت که در اکثر این متون، کلمات تبا نگاهی به نثرهاي مسجع می. شود به جایگاه کلمات سجع در ساخت جمله مربوط می
به بیان دیگر، بر روي . گیرندسجع در جمله جایگاه مشخصی دارند که یا در پایان جمله است و یا قبل از روابط و افعال قرار می
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اما در این خصوصیت هرچند در تعریف این صنعت نیامده است . نشینی، کلمات سجع جایگاه قافیه در شعر را دارند محور هم
این در حالی است که میرزا حبیب در بسیاري موارد به این روش پایبند نیست و کلمات سجع . نثرهاي مسجع رعایت شده است

- ها نیز مشخص نیست به طوري که در یک عبارت گاه چندین قرینه در نقش جایگاه مشخص و ثابتی در نثر او ندارند؛ و تعداد آن

  .توان دیدهاي نحوي مختلف می

اید بتوان دلیل این امر را تحول و تطور نثر فارسی و تغییر نگاه نویسندگان آن دوره به کارکرد و ماهیت نثر با توجه به تغییر ش
هاي ادبی ها و سنتنثري که هر چند هنوز نتوانسته است به طور کامل خود را از قید روش. مخاطبان و گستردگی آنان دانست

هاي زیبایی شناسانۀ قدما پایبند نیست، و با ایجاد م به رعایت اسلوب و قواعد نثرهاي فنی و دیدگاهگذشتگان برهاند، اما چندان ه
قائم مقام و میرزا حبیب را باید نمایندگان . پیونددهاي کهن، همچون پلی نثر کهن را به نثر معاصر میتغییر یا تعدیل در برخی شیوه

  .چنین نثري دانست

توان این گونه توصیف هاي صنعت سجع در کتاب حاجی بابا را میه ذکر شد و آنچه بیان شد، ویژگیهایی کبا توجه به نمونه
  :کرد

  .کوتاهی و فشردگی قراین در برخی موارد که معموال با تساوي طولی یا هجایی و به تبع آن توازن نحوي همراه است -1

  .جع از لغات عربیبنا نهادن سجع بر کلمات فارسی خصوصا افعال و خالی بودن س -2

  .استعمال سجع همراه با دیگر صنایع بدیعی از جمله صنعت جناس و ازدواج -3

د نیست و تنوع شیوه هاي سجع پردازي در نثر میرزا حبیب محدود به موارد ذکر هر چند چنان که گفته شد به شیوة خاصی مقی
هجري  5هاي صنعت سجع در نثر فارسی تا قرن موارد از ویژگی این. شده نمیباشد اما موارد فوق در نثر او بسامد بیشتري دارند

هاي زبانی نثر میرزا حبیب نیز به نثر این ، که نشان از رویکرد میرزا حبیب به نثر این دوره دارد چنان که دیگر ویژگی)خطیبی(است 
کتاب حاجی بابا توصیف است که این  به موارد فوق باید افزود، از جمله موارد کاربرد فراوان سجع در. دوره نزدیک تر است

درصد،  57همچنین باید گفت در این کتاب در میان انواع سجع، سجع مطرّف با . شود خصوصیت در اکثر متون نثر فارسی دیده می
-می درصد تقریبا ناچیز است و به نظر 5درصد بیشترین بسامد را دارند و کاربرد سجع متوازن با  38و پس از آن سجع متوازي با 

رسد، بنا نهادن سجع بر کلمات فارسی خصوصا افعال و خالی بودن سجع از کلمات عربی دلیل بسامد باالي سجع مطرف نسبت به 
  . دو گونه دیگر باشد

  

  ترصیع و موازنه

هاي هشوند، اما از آنجا که هر دو کاربرد خاصی از گونهاي بدیعی این دو آرایه به صورت مستقل بررسی میهر چند در کتاب
در تعریف ترصیع آورده اند هرگاه در دو . آیند، در اینجا تحت یک عنوان به بررسی آن خواهیم پرداختسجع به حساب می
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ها هرکدام هایی بیاورند که در وزن و حرف آخر یکسان باشند، یا به سخنی دیگر، واژهمصراع بیت یا دو جمله مشابه نثر، واژه
در این شیوه به جاي آنکه دو کلمه با هم ) 39، ص 1379صادقیان، . (گوینداین آرایه را ترصیع می نسبت به هم سجع متوازي باشند،

ترصیع، شکل پنجم . کندافتد و تقابل اسجاع جمله را هماهنگ میهماهنگ باشند این تناسب و هماهنگی در سطح جمله اتفاق می
  .ان کرده استاز تقسیم بندي است که خواجه نصیر دربارة نثرهاي خطابی بی

» .آورند که در وزن همسان باشندموازنه یا مماثله نیز آن است که در دو مصراع بیت یا دو جمله مشابه کلماتی در برابر هم بی 
ها نسبت به هم سجع متوازي دارند، اما به این ترتیب موازنه نیز مانند ترصیع است با این تفاوت که در ترصیع واژه) 41همان، ص (

  .سجع متوازن یا آمیزه اي از سجع متوازن یا متوازي است موازنه،

ناگفته پیداست که ارزش موسیقایی ترصیع از موازنه بیشتر است و به همان نسبت بسامد وقوع آن کمتر؛ چرا که دستیابی به 
یقایی در شعر به دلیل رسد این تفاوت موسالبته به نظر می. هاي متوازن استهاي متوازي دشوار تر از دستیابی به ساختساخت

وجود عامل دیگري همچون وزن عروضی نمود بیشتري نسبت به نثر داشته باشد و شاید همین امر سبب شده است تا این صنعت را 
با وجود این، تکرارهاي آوایی از نوع توازن واژگانی بین کلمات متناظر، ) 45-44، ص 1361همایی، . (مخصوص شعر و نظم بدانند

شود این صنعت را یکی از عوامل ایجاد کننده موسیقی دي، توازن نحوي از گونه تکرار در ساخت جمله، باعث میو در سطح بع
  . در نثر بدانیم

  :توان دیدهاي آن را میدر کتاب حاجی بابا نیز این صنعت کاربرد دارد و مثال

  )312ص . (اینجا عزت است و گنج و آنجا ذلت است و رنج -1

  )22ص ...(و کسوتش غریب هیأتش مهیب...-2

  )111ص . (روز همه روز به بطالت و شب همه شب به کسالت گذرانیدم -3

  )293ص . (الشه منحوسم زیب دروازه شهر و حالت معکوسم عبرت اهل دهر خواهد شد -4

  )23ص . (نه دیده را از آن نوري و نه دل را از آن سروري... -5

  )25ص . (راند ونه به نام عمر فاتحه اي خواندترکمان ملعون نه به نام علی رحمتی  -6

  )118ص . (تا حلقمان بدرد و نفسمان ببرد به همدیگر فحش دادیم -7

  )56ص . (شدرفت و نکته اي از اشعارم هبا نمیاي از آبم به هدر نمیقطره -8

  )47ص . (ماي براي امین ساختاي براي اخذ انتقام، قصیدهاي از براي جلب انعام، و نیمهنیمه -9
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هاي یافت شده از این صنعت در کتاب حاجی باباست که از این میان تنها مثال اول و دوم جزو موارد فوق شامل تمامی مثال
هرچند بسامد وقوع این آرایه در کتاب حاجی بابا بسیار اندك است اما به . ها از گونۀ صنعت موازنه هستندمقولۀ ترصیع و سایر مثال

به طور کلی کاربرد این صنعت حتی در متون نثر . نمایداصر ایجاد کنندة موسیقی در نثر پرداختن به آن الزم میعنوان یکی از عن
فنی نیز تقریبا کم است، چرا که در این صنعت توازن در هر سه سطح وجود دارد و بنابراین دستیابی به این صنعت براي نویسندگان 

  .دشوارتر است

  

  توازن نحوي

سازي سازي نحوي و جانشینومین سطح از تکرارهاي آوایی است که در سه بخش تکرار ساخت، همنشینتوازن نحوي س
الصفات، و گونه هایی از قلب گیرد و صناعاتی همچون طرد و عکس، لف و نشر، تقسیم، اعداد، تنسیقنحوي مورد بررسی قرار می

  )225، ص 1383صفوي، . (گیردرا در برمی

  

  طرد و عکس

کس که آن را تبدیل و عکس تنها نیز گفته اند، یکی از صنایع لفظی بدیع است؛ بدین قرار که مصراع اول را با تقدیم طرد و ع«
البته باید گفت این صنعت را تنها مخصوص شعر ندانسته اند و ) 73، ص 1361همایی، (».و تاخیر کلمات در مصراع دوم تکرار کنند

  )80، ص 1379صادقیان، (اند  ریح کردهکاربرد آن در عبارات منثور را نیز تص

خورد، از نظر موسیقایی نیز داراي اهمیت بسیار است هاي آن به چشم میاین آرایه عالوه بر زیبایی معنایی که در بعضی نمونه 
ایه نیز از این آر. و شاید بهترین و مهمترین شگرد ادبی از نظر تکرار کامل واژگانی و جانشین سازي نحوي عبارت یا جمله باشد

جمله شگرد هایی است که میرزا حبیب از آن براي آهنگین کردن متن، استفاده کرده است، هر چند بسامد کاربرد آن در نثر او 
  .پایین است

  )349ص ...(این اطالعات حقیقی و حقایق اطالعی را من بنده ترتیب و مسوده نموده  -1

  )295ص (؟ گویا از کار نادان سگ و سگ نادان خبر نداري -2

  )128ص ... (اي آدم سگ کمتر، اي سگ کمترین آدم -3

  )101ص . (پادشاه در باب قوه ضعف و ضعف قوه و نفس تنگی و سوء هضم با او حرف زده است -4

  )55ص . (کندریزد، تشنه را سیراب و سیراب را تشنه میدندان را می. کندجگر را خنک می. عجب آب خوشگواري دارم -5
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  )97ص . (تراشندگذارند و ریش را میبجاي اینکه موي سر را بتراشند و ریش را بگذارند، موي سر را می فرنگان -6

به صورت جمله آمده اند و  6و  5هاي هاي این آرایه در کتاب حاجی بابا بیشتر از نوع ترکیب اضافی است و تنها مثالمثال
  .ترندها موسیقاییاً از دیگر مثالچون دو مثال اخیر داراي توازن نحوي نیز هستند، مسلم

  

  متتابع

متتابع شعري را گویند که در آن سخن از یکدیگر خیزد و هر لفظی «: اندهاي بدیعی این صنعت را این گونه تعریف کردهکتاب
، ص  1379صادقیان،(» .که آورند به تبعیت آن چیزي بیاورند که با آن پیوند داشته باشد ین آرایه را هرچند در تعریف ا) 131ٍ

میرزا حبیب نیز در مواردي هرچند اندك از این صنعت در نثر . توان دیدهاي آن را میاند، اما در نثر نیز نمونهمخصوص شعر دانسته
  .خود استفاده کرده است

  )318ص . (ها پر دانهدشتی فرض کن پر کشت و کشتی پر زرع و زرعی پر خوشه و خوشه -1

ص . (مرگ زینب سبب ریش کندن، ریش کندن سبب فالکت، و فالکت سبب مرگ حکیم .تو سبب مرگ زینب شدي -2
262(  

  )135ص . (هرگز نه ایران را چنین شاهی و نه هرگز شاه ایران را چنین حکیمی بوده است -3

  )286ص . (خالصه با هم به ده و در ده به کاروانسرا رفتیم -4

ر در ساخت جمله به وجود آمده است، شاهد تکرار واژگانی به صورت در این صنعت، عالوه بر توازن نحوي که از تکرا
توان آن را از قرار گرفتن کلمات مشابه در پایان جمله و تکرار همان کلمه در شروع جمله بعدي که می. همگونی کامل نیز هستیم

ت از نظر عناصر دستوري این آرایه ، به همراه آرایش یکسان جمال)268، ص 1383صفوي، (گونه تکرار میانی بدون فاصله دانست 
هایی از این آرایه، توازن نحوي در قالب البته در نمونه. کندرا به یکی از مهمترین شگردهاي ایجاد موسیقی در نثر تبدیل می

در  هاي آن بیشتر در شعر است؛ اما به عقیده نگارنده شیوه اي که میرزا حبیبآید که نمونههمنشین سازي نحوي به وجود می
  .تر استهاي فوق براي ایجاد توازن نحوي برگزیده، یعنی تکرار در ساخت جمله، موسیقایینمونه

  

  لف و نشر

شود ذکر  ها میچند واژه را در بخشی از کالم بیاورند و در بخش دیگر آنچه مربوط به آن واژه«آرایۀ لف و نشر چنان است که 
بدیع نگاران این آرایه را از صنایع معنوي ) 123، ص 1379صادقیان، (» .ده واگذارندکنند و تعیین هر کدام را به فهم و ذوق شنون

ها و لذت و خشنودي دانسته اند و زیبایی آن را در تالش ذهن خواننده براي کشف و تشخیص معنی مربوط به هرکدام از واژه
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براي این آرایه دو . نیز باید به مورد فوق اضافه کردکه موسیقی حاصل از این آرایه را ) همانجا(خاطر از کشف معنی دانسته اند، 
رسد این تقسیم بندي از نظر موسیقایی تأثیر چندانی بر این آرایه نداشته باشد، چرا اند که به نظر میگونۀ مرتب و مشوش برشمرده

صفوي، . (شود وسیقی در کالم مینقش باعث ایجاد توازن نحوي و به تبع آن ایجاد نظم و منشینی عناصر هم که در این آرایه هم
  )223، ص 1383

تی یکسان دارند، سبب  به بیان دیگر کنار هم قرار گرفتن دو یا چند کلمه که از لحاظ نقش دستوري و نیز نوع دستوري موقعی
هاي شعري هدر کتب بدیعی تنها نمون. شود تا نوعی نظم در جمله به وجود آید که حاصل آن ایجاد نوعی موسیقی در متن است می

هر چند . اند، اما این آرایه به صورت آگاهانه، یا تصادفی و بنا بر مقتضیات معنی، در متون نثر نیز کاربرد دارد این آرایه را ذکر کرده
  :هاي این آرایه در کتاب حاجی بابا عبارتند ازمثال. باید اذعان کرد برجسته سازي آن در نظم، نسبت به نثر بسیار بیشتر است

ها روي به کلیسا نهادند و از خاج و شمعدان و قندیل و الواح و تورات و انجیل آنچه یافتند، شکستند و ریختند و از میکده -1
  )272ص . (دریدند و پایمال کردند

  )130ص . (اما زینب هنوز این قدر مأذون بیرون و تو رفتن و آمدن نیست -2

- تیغ و تیر بر او کارگر نمی شود، بلکه به زننده و اندازنده برمی. ین تن استهر که از این قبیل طلسمات داشته باشد، روی -3

  )24ص . (گردد

سبب » انجیل«و » قندیل«نقش، تناسب این کلمات و نیز ایجاد سجع مابین کلمات نشینی کلمات هم در مثال اول عالوه بر هم
باعث تند شدن ریتم کالم و تناسب آن با محتواي متن، از عطف کلمات به یکدیگر که . زیبایی هر چه بیشتر این عبارت شده است

نقش بیشتر باشد، موسیقی حاصل از این میتوان گفت در این آرایه هر چه تعداد کلمات هم. هاي این عبارت استدیگر زیبایی
  .عبارت بیشتر است

اي  رسد ساختار نثر به گونهه به نظر میاي که دربارة توازن نحوي و نقش آن در ایجاد موسیقی در نثر باید گفت آنست کنکته
د به رعایت وزن عروضی و آوردن قافیه، جمالتی با ساختار مشابه و به صورت پی در پی در نثر می توان است که به دلیل عدم تقی

به این سطح، تلفیق  اما در شعر بدلیل دشواري دستیابی. بنابراین، این سطح از تکرار در نثر بیشتر حالت تکرار مکانیکی دارد. یافت
البته این بدان معنا نیست که توازن نحوي از . توازن نحوي جمالت با عناصري همچون وزن عروضی و قافیه برجستگی بیشتري دارد

نظر موسیقایی نقشی در نثر ندارد، بلکه چنانکه کیفیت ساخت و ترکیب جمالت به شکلی متفاوت با ساخت معمول جمله در زبان 
شود که موج  بینیم، توازن نحوي باعث میآن چنان که در متونی همچون تاریخ بیهقی و سفرنامه ناصر خسرو میفارسی باشد، 

  )126، ص 1366خطیبی، . (شعري خاصی در نثر به وجود آید

  

  واحدهاي زبر زنجیري گفتار و نقش آن در آهنگ نثر
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در ایجاد توازن و موسیقی در نثر، و با تامل در بعضی از عالوه بر تأثیر سه سطح توازن آوایی، واژگانی و نحوي وتاثیر آن 
این آهنگ . بینیمشاهکارهاي نثر فارسی همچون تاریخ بیهقی، نوعی آهنگ خاص که حاصل تسلّط نویسنده بر کالم است می

- در این. دارد مطابقت کندهایی که نویسنده قصد انتقال آن را تواند با عواطف و اندیشهمتکی بر تغییر است که این تغییر بخوبی می

. گونه آثار معموال وزن نثر تابع حاالت و موقعیت و عواطف است واغلب خود نویسنده ممکن است بدان آگاهی کامل نداشته باشد
سازد و زبان وي به سبب تسلّط بر آهنگ کالم نسبت اما به هر حال نوعی عادت وزنی در نویسنده او را به آهنگ کالم متمایل می

  )109، ص 1374ابومحبوب، . (کندقتضاي حال و موقعیت و موضوع به سوي آهنگ متناسبی گرایش پیدا میبه م

هاي آوایی این واحدها یک رشته مختصه. توصیف چنین کیفیتی در نثر با بررسی واحدهاي زبرزنجیري گفتار امکان پذیر است
ها نیز  شوند و جایگاه آنا بیش از یک واحد زنجیري تولید میهستند که به یک واحد زنجیري خاصی تعلق ندارند بلکه همزمان ب

تکیه، زیر و بمی یا آهنگ، درنگ و نیز وزن طبیعی گفتار : ترین واحدهاي زبرزنجیري گفتار عبارتند ازعمده. در جمله متغیر است
کاربرد دارند اما باید گفت که در الزم به ذکر است هرچند موارد یاد شده در حوزه گفتار ) 121، ص 1382حق شناس، . (یا ریتم

  .گیري موسیقی و نیز معناي متن قابل تشخیص و داراي تأثیر باشندشود تا این عناصر در شکل نوشتار نیز بافت متن سبب می

  .با توجه به ویژگیهاي زبان فارسی، از میان آواهاي زبر زنجیري گفتار، آهنگ و وزن طبیعی گفتار در موسیقی نثر تأثیر دارند

  

  آهنگ و وزن طبیعی گفتار

هر گاه دامنۀ گستردگی انواع زیر و بمی در امتداد زنجیره گفتار محدود به جمله باشد، زیر و «: در تعریف آهنگ آمده است
هاي احساسی و عاطفی و مفهومی به در زبان فارسی آهنگ جمله، هاله) 127، ص 1382حق شناس، (».بمی را آهنگ خوانند

کند و آن عامل بدون آن که جزء الینفک واژه باشد در شرایط خاص اطراف مفهوم جمله را فراگرفته و گاه عبارت اضافه می
که این مطلب و کاربرد صحیح و ) 86، ص 1354-1353سپنتا، (» .کندحالت استفهام و گاه حالت غیر مترقبه بودن چیزي را القا می

  . انتقال عواطف به خوانندگان داردبجاي آن، تأثیر خاصی در موسیقی نثر، و به تبع آن 

وزن طبیعی گفتار در هر زمانی مستقیما با مدت زمان «. وزن طبیعی گفتار نیز در مواردي از عناصر ایجاد موسیقی در متن است
فارسی در ریتم در هر زبان بسته به واحدهاي پایۀ ریتم متفاوت است، که زبان » الزم براي اداي واحدهاي وزنی آن زبان رابطه دارد

  )103، ص 1388بوبان، ( .گیردزمانی قرار می-دسته هجا

، صص 1388بوبان، : رك(هاي آنان ها و رهیافتدر توصیفاتی که از ریتم توسط زبانشناسان آرایه شده است و مجموعۀ نگاه
ت و در این میان اولی به توان برشمرد، که یکی تناوب و دیگري برجستگی اس، دو مشخصه اصلی مربوط به ریتم را می)102-103

بنابراین کشش و تکیه باید محل توجه اصلی قرار گیرد؛ و همچنان که پیشتر گفته شد . ساختار زمانی و دومی به تکیه مربوط است
ۀ مطالعۀ ریتم که به مقول«در نتیجه . باشدبستر و محل بروز این واحدهاي زبرزنجیري، واحدهاي آوایی مرکب یعنی هجا و تکواژ می
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دهد، و سپس به ها رخ می هایی که بر آنکشش و تکیه مربوط است، به بررسی ساختار واحدهاي آوایی و چگونگی کشش و تکیه
  )همانجا(».بندي این واحدها وابسته خواهد بودترکیب و گروه

ي از نثرهاي گذشته در نثر فارسی هر یک از نویسندگان بزرگ آهنگ و ریتم کالم مخصوص به خود را دارند، اما در بسیار
یکنواختی است و تنها در بعضی از شاهکارهاي نثر گذشته همچون تاریخ بیهقی تأثیر عواطف ) ریتم(کالم داراي آهنگ و وزن 

تا حدي ) ریتم(هایی از ادبیات داستانی معاصر نیز آهنگ و وزن در نمونه. توان دیددرونی و هیجانات نویسنده را در ریتم کالم می
در . کندهاي داستان تغییر میر لحن و متناسب با حوادث و اتفاقات داستان است، و با توجه به روحیات و حاالت شخصیتتابع عنص

هاي موفق هرچند این تکنیک آن چنان که در نمونه. توان دیدکتاب حاجی بابا نیز، در مواردي تأثیر لحن بر ریتم کالم را می
اب نمود ندارد، اما به عنوان اولین نمونه در تأثیر عنصر لحن در رمان فارسی قابل توجه است داستان معاصر کاربرد دارد در این کت

  :توان دیدهاي داستان را در این کتاب میهایی از تناسب ریتم و آهنگ کالم با حاالت شخصیتکه نمونه

ناهار هم؟ در اتاق من «. قصران افتادبا ناخن و دندان به روي م. عقل از کله اش پرواز کرد. خون چشمانش را فرو گرفت -1
درخانه من، در اتاق من، بر روي . هم؟ بر روي تشک من هم؟ ماشاءاهللا، چشم بد دور، حاال معلوم شد که من هیچ سگی نیستم

 دانی، عجیب غریب، من کجا بودم کجا افتادم، در آسمان بودمتشک من، بر روي متکاي من، غالم من، کنیز من، خداوندا تو می
  )128ص . (به زمین افتادم

در این مثال جمالت کوتاه و بدون فعل، تکرار جمالت پرسشی و آهنگ خیزان حاصل از آن باعث ایجاد ریتمی تند در کالم 
ات خاص کالم «: در این مورد باید گفت. شود که همگی با حالت عصبانیت زن حکیم مطابق و انعکاس دهندة آن است می مشخص

ن  حاالت نفسانی شخص و چگونگی و کیفیت آن معلول همان حاالت از قبیل خشم، شادي، هیجان، و جنسیت و ممکن است مبی
  )86، ص 1354-1353سپنتا، (» .عوامل دیگر باشد

که کششی » ا«با اضافه شدن فعل به جمله و وجود مصوت بلند »...دانی خداوندا تو می«این ریتم در ادامه متن و در جمالت  
، که این ریتم با )11، ص 13بوبان، (شود  برابر صامتها دارد و تکرار این مصوت پس از صامتهاي مختلف، مالیم می 5/1تقریبا 

و وجود » من«عوامل دیگري مثل تکرار کلمه . حالت تضرع و انفعالی که پس از عصبانیت بر او عارض شده است، تناسب دارد
  .القاي موسیقی کالم تأثیر فراوان دارند توازن نحوي نیز چنانکه قبالً توضیح داده شد، در

چون تخطئه و رسوایی همشهریان و عر و تیز فوج مخبران و شور و آشوب شکرلب با دسته بهادران و طعن و سرزنش  -2
ي، خویشان همه را به عینه، و آن اصفهانی بازي خود را با آن آیات و احادیث و اخبار، همه را به لفظه بیان کردم، به جاي دلسوز

  )336ص ... (چنان خنده اي سر داد

عالوه بر اینکه . ، ریتم و آهنگ سریعی به عبارت داده است»و«در این نمونه، نیز عطف کلمات به یکدیگر به وسیلۀ حرف 
 در این عبارت حاجی بابا، در همین عبارت کوتاه،. آرایی نیز براي آهنگین کردن متن استفاده کرده استنویسنده از سجع و واج

  .کندازدواج خود با شکر لب و حوادث و اتفاقات بعد از آن را با کمال ایجاز و اختصار، روایت می



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

400 

 

برد، با خود به قصر می) که معشوقه حاجی باباست(در مثالی دیگر، پس از آن که شاه در دیدار از خانۀ حکیم، کنیز او زینب را 
  :کندرزا حبیب این حالت را این چنین روایت میمی. گیردناراحتی و اندوه وجود حاجی بابا را فرا می

. شاهی آمد ماهی را دید، دو کلمه حرف زد کار از کار گذشت، حاجی بابا فراموش شد، زینب با بال شاهی پریدن گرفت -3
  )144ص ... (باشد براي من هم قحط النساء نیست

از زبان حاجی بابا روایت شده است، ) 514ص ، 1376میرصادقی، : رك(این جمالت که به صورت تک گویی یا حدیث نفس 
کند و از این حاجی بابا در این جمالت با نهایت ایجاز تمامی ماجرا را با خود مرور می. با وجود کوتاهی کلمات، ریتمی آرام دارد

اتفاق افتاد و در این نمونه، ایجاز و کوتاهی جمالت، تداعی کنندة مدت زمان کوتاهی است که این . خوردرویداد حسرت می
و نیز هجاهاي بلند و کشیده در این عبارت کامال متناسب با احساس » ا«کاربرد فراوان مصوت . سبب جدایی زینب از حاجی بابا شد

  .شخصیت داستان و ایجاد ریتمی سنگین و آرام است

شب و لحن غمناك حاجی بابا مثال دیگر نیز درباره کشته شدن زینب و نظارت حاجی بابا بر مرگ او در تاریکی و سیاهی 
  :هنگام گزارش این حادثه است

اما نه کار . مرا گمان که آن تماشا بی من تمام شده است و جز بردن نعش چیزي نخواهم دید. همه ساکت و صامت ماندیم -4
  )198ص ... (هنوز تمام نبود و مرا قدرت واپس کشیدن نه

ا در کتاب حاجی بابا میتوان یافت اما بسامد آن در این کتاب چندان باال هاي دیگري از تناسب عنصر ریتم با روایت رمثال
  .توان دیدهاي معاصر میها و روایت داستان را در بعضی از داستانهاي موفق تناسب لحن و ریتم جمله با شخصیتنمونه. نیست

  

  نتیجه گیري

ی، واژگانی و نحوي در کتاب سرگذشت حاجی باباي پس از بررسی انواع ابزارها و صنعتهاي بدیعی در سه سطح توازن آوای
سطح آوایی در متون نثر از جمله کتاب سرگذشت حاجی : اصفهانی که به ایجاد موسیقی در نثر این کتاب انجامید، میتوان گفت

آرایی و نیز باباي اصفهانی در دو بخش توازن واجی و توازن هجایی قابل طرح است که نمود این دو را به ترتیب در صنعت واج 
هر چند جمالت داراي وزن عروضی نقش مهمی در ایجاد موسیقی در نثر دارند . کاربرد جمالت داراي وزن عروضی میتوان دید

اما از آنجا که بسامد این جمالت در متون نثر و نیز کتاب حاجی باباي اصفهانی کم است، و باید گفت که این شگرد و در مجموع 
  .ش را در ایجاد موسیقی در متون نثر و کتاب سرگذشت حاجی باباي اصفهانی داردتوازن آوایی کمترین نق

) تضمین المزدوج(از میان صنایعی که در سطح توازن واژگانی قابل بررسی هستند نیز میرزا حبیب از صنایع جناس، ازدواج  
جناس تام به دلیل تکرار آوایی کامل، از  هر چند. سجع و ترصیع و موازنه براي ایجاد موسیقی در نثر خود استفاده کرده است

در این میان جناس زاید و جناس . دیگرانواع جناس موسیقایی تر است اما بسامد آن در کتاب حاجی باباي اصفهانی پایین است
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از آن  ازدواج صنعت دیگري است که موسیقی حاصل. ناقص که داراي تکرار آوایی ناقص هستند به ترتیب بیشترین بسامد را دارند
  .به واسطه تکرار واکه و همخوان پایانی هجاست

کاربرد این صنعت در این کتاب . سجع صنعتی است که بیشترین بسامد را در کتاب سرگذشت حاجی باباي اصفهانی دارد
و گاهی نیز  موثرترین کاربرد این صنعت از نظر موسیقایی در مواردي است که دو قرینه با یکدیگر تساوي طولی دارند. متنوع است

معموال در این گونه از سجع عالوه بر توازن . توان دیدعالوه بر تساوي طولی، این تساوي را در تعداد هجاهاي دو قرینه نیز می
هاي بیشترین نمود این شکل از توازن نحوي را در نمونه. واژگانی، توازن نحوي نیز به شکل تکرار در ساخت جمله وجود دارد

دلیل این امر هم آن است که که توازن واژگانی در این نوع از سجع نسبت به دو نوع دیگر کمتر است؛ . وان دیدتسجع متوازن می
  .کوشند تا با ایجاد توازن نحوي به نوعی این ضعف موسیقایی را جبران کنندبنابراین نویسندگان می

توان دید، اما صنعت توازن واژگانی و توازن نحوي را می در این. اي از سجع به شمار آورد توان گونهترصیع و موازنه را نیز می
-با توجه به آنکه هر سه سطح از توازن را در این صنعت می. رسد در این صنعت نمود بیشتري توازن واژگانی داشته باشدبه نظر می

دستیابی به این صنعت به همان  توان دید، باید گفت که بیشترین نقش را در ایجاد موسیقی در متون نثر دارد؛ اما باید گفت که
  .نسبت براي نویسندگان دشوار و بسامد آن در این متون پایین تر است

گونۀ دیگر توازن نحوي، . هاي توازن نحوي نیز، جانشین سازي نحوي را در صنعت طرد و عکس میتوان دیداز میان گونه
در این صنعت کنار هم قرار گرفتن دو یا چند . مود داردهمنشین سازي نحوي است که این شکل از توازن در صنعت لف و نشر ن

در صنعت . شود کلمه که از لحاظ نقش و یا نوع دستوري موقعیتی یکسان دارند، سبب ایجاد نظم در جمله و موسیقی در کالم می
-البته باید گفت در نمونه. شود اي از توازن نحوي است باعث ایجاد موسیقی در کالم می متتابع نیز تکرار در ساخت جمله که گونه

ها بیشتر در شعر کاربرد رسد که این نمونهچنین به نظر می. هاي از این صنعت موسیقی کالم حاصل همنشین سازي نحوي است
هاي حاصل از تکرار در ساخت جمله، در کتاب سرگذشت حاجی باباي اصفهانی و شاید بتوان گفت دارند، درحالی که نمونه

  .امد باالتري دارنددیگر متون نثر بس

طبق آنچه بیان شد، توازن واژگانی بیشترین نقش را در ایجاد موسیقی در کتاب سرگذشت حاجی باباي اصفهانی دارد که دلیل 
آنچه به ظرفیت موسیقایی باالتر . آن بسامد باالي سنعت سجع و جناس، همچنین کاربرد صنعت ترصیع و موازنه در این کتاب است

سطح از توازن در کتاب سرگذشت حاجی باباي اصفهانی کمک میکند استفاده چند صنعت در کنار هم توسط میرزا هاي این نمونه
همچنین باید گفت، هر چند در . توان دیدحبیب است به طوري گاه در یک جمله صنایع سجع، جناس و ازدواج را در کنار هم می

شود و از این لحاظ باید این صنعت را مهمترین سطح توازن را نیز دیده می هاي داراي توازن نحوي، توازن واژگانی و آوایینمونه
اي که دربارة توازن نحوي و نقش آن در ایجاد موسیقی در نثر باید گفت آنست که به در ایجاد موسیقی در متن دانست، اما نکته

د به رعایت وزن ع رسد ساختار نثر به گونهنظر می روضی و آوردن قافیه، جمالتی با ساختار مشابه و به اي است که به دلیل عدم تقی
اما در شعر بدلیل . بنابراین، این سطح از تکرار در نثر بیشتر حالت تکرار مکانیکی دارد. توان یافتصورت پی در پی در نثر می
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. بیشتري دارد دشواري دستیابی به این سطح، تلفیق توازن نحوي جمالت با عناصري همچون وزن عروضی و قافیه برجستگی
  .توان گفت توازن واژگانی بیشتر در متون نثر و توازن نحوي بیشتر در نظم و شعر به ایجاد موسیقی در متن می انجامدبنابراین می
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   92-84، صص 11، شماره 1354

1374، 4-1هاي ، نامه فرهنگستان، سال اول، شماره»ان سعديهاي موزون گلستپاره«نجفی، ابوالحسن، احمد سمیعی گیالنی، 
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  شناسی در تحلیل متون ادبی کاربرد نشانه
  

   1سهیال فرهنگی

 چکیده

شناسی، منطق، پدیدارشناسی و نقد ادبی به  گیري از زبان اي است که با بهره رشته رویکردي میان) semiotics(شناسی نشانه
اعم از متون نوشتاري، دیداري،  –هاي پنهان هر متنی  توان براي بررسی الیه شناسی می از نشانه. ازدپرد تجزیه و تحلیل متون می

شناختیِ متون ادبی در مقایسه با سایر متون از  بهره گرفت، اما تحلیل نشانه –... شنیداري، نمودهاي فرهنگی، خوراك، پوشاك و 
ت بیشتري برخوردار است ابی اف نیستندرمزگانهاي نظام . جذّ . ادبی مانند رمزگان عالئم راهنمایی و رانندگی صریح، واقعی و شفّ

همچنین براي درك . تر از سایر رمزگانهاست شناختی از نوع مبهم، خیالی و شناورند و رمزگشایی از آنها پیچیده رمزگانهاي زیبایی
یت است، زیرا نشانه خارج از نظام توجه به با -اي همچون سایر نظامهاي نشانه -هاي متون ادبی معانی نشانه فت بسیار حائز اهم

شناسی با شگردهاي ادبی  شناسانۀ متون ادبی اعم از شعر و روایت و نوع رابطۀ نشانه چگونگی خوانش نشانه. معناست اي آن بی نشانه
دهد  بررسیها نشان می. بیین آن استاز قبیل استعاره، نماد، اسطوره، مجاز و کنایه موضوعی است که این مقاله به دنبال بررسی و ت

هاي ضمنی و عمیق متون ازجمله متون  شناسی، رمزگشایی متون ادبی و شناسایی الیه تواند در عرصۀ روایت شناسی می که نشانه
  .باشدهاي گوناگون بیان ازجمله استعاره، کنایه و مجاز استفاده شده است بسیار راهگشا  چندصدایی و متونی که در آنها از شیوه

  
    

  .شناختی، متن ادبی، شعر، روایت، شگردهاي ادبی تحلیل نشانه :ها کلید واژه
  
  

                                                        
 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رشت - 1
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مه - 1 مقد  

ا از منطق،  این رویکرد بیش از هر چیز وامدار زبان. ها و فرایندهاي تأویلی است شناسی مطالعۀ نشانه نشانه شناسی است ام

بحث داللت یکی از . شود اي محسوب می رشته ده است و درواقع رویکردي میانهاي ادبی بسیار بهره بر پدیدارشناسی و نقد و نظریه

توان براساس اینکه  شوند و می محسوب می  داللت صریح و داللت ضمنی دو شکل بنیادین داللت. شناسی است مباحث مهم نشانه

م به آن دسته از پیامها تعلّق دارند که در آنها کدام یک از آنها نقشی مسلّط در پیام دارد دو دسته پیام را از هم متمایز کرد، علو

. کنند اند که در آنها نقش مسلّط را داللتهاي ضمنی ایفا می داللتهاي صریح نقشی مسلّط دارند و هنرها به آن دسته از پیامها متعلّق

ه سنّ و سال مخاطب، طبقه، بدیهی است ک. اجتماعی و تاریخی یک مدلول تکیه دارد -هاي فرهنگی بیشتر بر جنبه« داللت ضمنی 

ت و پایگاه فرهنگی او در فهم و افادة معناي ضمنی پدیده 119: 1382ضیمران،( »کند  هاي هنري نقشی انکارناپذیر ایفا می جنسی -

عات سبکی و داللتهاي ضمنی را که در رمزگانهاي هنري فراوان). 120 د ان رمزگانهاي علمی که اساساً تک معنایند امکان وجود تنو

ی و نشانه توان دو نوع نشانه بر این اساس می. کنند منتفی می . شناختی را از هم جدا کرد هاي احساسی و زیبایی هاي منطقی و فنّ

ی بر نظامی داللت می پذیري دارند، حال آنکه رمزگانهاي  کنند که روابط عینی، واقعی، قابل مشاهده و اثبات رمزگانهاي فنّ

کنند ارزش نشانه را به  آفرینند که چون مانند رونوشتی از دنیاي آفریده شده جلوه می اي خیالینی را میه شناختی بازنمایی زیبایی

  ).65-47: 1380گیرو، . ك. ر( گیرند خود می

ا در ادبیات فارسی این تحلیل هاي جدید تحلیل متون امري ضروري به نظر می استفاده از شیوه تر به صورت  ها کم رسد ام

هاي کمی  شناسانه در آثار ادب فارسی نمونه دهد که در زمینۀ تحلیل نشانه بررسی پیشینۀ تحقیق نشان می. گیرد ت میروشمند صور

( نوشتۀ بهمن نامور مطلق       » شناسیِ تطبیقی شعر و نقّاشی معراج در آثار نظامی و سلطان محمد  نشانه« مقاالت . منتشر شده است

میر عاشقان؛ بررسی « و ) 1384(نوشتۀ علیرضا انوشیروانی» ساختارگراي شعر زمستان اخوان ثالث  شناختی تأویل نشانه« ، )1383

شناسی ادبی اختصاص دارند و تالشهاي  به نشانه) 1388(از محمدرضا اکرمی » شناختی و روابط عمودي غزلی از حافظ  نشانه

شناختی متون ادبی  مند و واحدي براي تحلیل نشانه به الگوي نظام توان از آنها شوند، اما نمی اي در این حوزه محسوب می ارزنده

شناسی ادبی  هایی است که به نشانه نوشتۀ نگارنده نیز از مقاله» پور  شناسی شعر الفباي درد سرودة قیصر امین نشانه« مقالۀ . دست یافت

  . پرداخته است
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تر متون هموار  هاي عمیق آنها منجر شود و راه را براي درك الیهتواند به درك درستی از  مند متون می از آنجاکه خوانش نظام

براي . شناختی در متون ادبی است شناختی و  چگونگی تحلیل نشانه کند، این مقاله به دنبال  بررسی داللتها و رمزگانهاي زیبایی

شناسی  شناختی در زبان ادبی، نشانه شانهشود تا پس از برشمردن ویژگیهاي نظامهاي ن رسیدن به این منظور در این پژوهش تالش می

  .در ادبیات در سه حوزة شعر، روایت و بالغت واکاوي و تبیین شود

  

   شناسی ادبی نشانه - 2

کند که مطالعۀ هنر باید بخشی   این اندیشه را مطرح می» اي  اي نشانه ه هنر به مثابه پدید« اي با عنوان  موکاروفسکی در مقاله  یان

هایی خودسامان  ها نشانه  نظر او این نشانه به . شناختی را معرّفی کند هاي زیبایی کوشد تا ویژگیهاي نشانه سی باشد و میشنا از نشانه

ت اند اما در کنار این کارکرد زیبایی معنا، بلکه فی  شوند که نه به عنوان میانجیِ محسوب می ی شناختی که در همۀ  نفسه واجد اهم

اند و این  واجد آن) ادبیات، نقاشی، پیکرتراشی( » داراي موضوع « رد دیگري هم وجود دارد که هنرهاي هنرها مشترك است کارک

 ).150: 1380گیرو، ( است) Fonction Communicative(کارکرد همان کارکرد زبـان کالمی، یعنی کارکرد ارتباطی 

بدل » مرتبۀ دوم « ویژه نظام زبان، به نظامهایی پیچیده و  ر، بهاي، به دلیل قرار گرفتن در نظامهاي دیگ بسیاري از نظامهاي نشانه

ات یکی از این نظامهاست، صنایع ادبی از قبیل استعاره، مجاز و اغراق را می. شوند می توان کارکردهایی از نوع رمزگان ادبی  ادبی

ی کرد اند و  پیچیدگیهایی است که هنوز به تدوین در نیامده به باور کالر بیان هنري به دنبال انتقال مفاهیم، ظرایف و. مرتبۀ دوم تلقّ

شود    شناختی خارج می به همین دلیل وقتی یک رمزگان هنري به عنوان یک رمزگان عمومی شناخته شود از حیطۀ رمزگان زیبایی

ل جاي خواهد گرفت) هاي مرده و مبتذل مانند استعاره(  ات . و در مقولۀ اوتردید در مقوالتی است که ما اصوالً معتقد است که ادبی

ی بر عهده دارند زیرا . کنیم در آن و برحسب آن خود و جهان را به آن گونه که متداول است نظاره می رمزگانهاي ادبی نقش مهم

ی از ادب بودن را با تخطّ آورند، درست مانند قواعد حاکم بر آداب معاشرت که بی امکان این فرایند تردید یا کندوکاو را فراهم می

گیرند و همین  گاه به طور کامل در قالب رمزگانهاي معرّف خود قرار نمی سازند، اما آثار ادبی هیچ قواعد مؤدب بودن ممکن می

  ).124-118: 1379کالر، . ك. ر( سازد انگیزي مبدل می شناختی ادبیات را به چنین قلمرو وسوسه نکته است که مطالعۀ نشانه

گردیم، دو نشانۀ فرهنگی مستقل و  در سراسر تاریخ  بشر، هر قدر که به عقب بر« : نویسد هاي ادبی می شانهیوري لوتمان دربارة ن

ها قابل  اما هر دو گونۀ این نشانه. شود و از نقشها، هنرهاي تصویري ها هنرهاي کالمی حاصل می از واژه. واژه و  نقش: یابیم برابر می

در . اي تصویري است آفرینند؛ متن شاعرانه نشانه ي کالمی را که ماهیت تمثالیِ آن بارز است میشعر و نثر ادبی، تصویر. تعبیر است
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اي،  توان گفت که زبان ادبی، در مقایسه با دیگر نظامهاي نشانه می). 244:  1378تادیه، . ك. ر( »کوشد تا شرح دهد عوض نقش می

درواقع . شود این زبان خود نیز محتواست و گاهی موضوع پیام می. کند نمیها و محتواي آنها برقرار   همان رابطه را میان نشانه

تالقی  -پردازند  ها می که آنها نیز به نشانه -شناسی  شناسی و جامعه هاي دیگري مانند زبان شناسیِ ادبی در ظاهر، با عرصه نشانه

  .کند می

فه تحلیل متن به اعتبار :  اند از نظر پژوهشگران قرار گیرد عبارت  تواند مد شناختیِ متون ادبی می هایی که در تحلیل نشانه مؤلّ

تحلیل متن براساس محور همنشینی، توجه به داللتهاي ضمنی؛ غیرمستقیم و التزامی در مقابل معانی صریح و  محور جانشینی،

وابسته است؛ ازجمله استعاره، نماد، مجاز،  توجه به روابط بینامتنی، و توجه به عناصري که اثرگذاري و زیبایی متن به آنها مطابقتی،

این الگو از بررسی . شناسیِ متون ادبی اعم از شعر و نثر کارآمد است توان به الگویی دست یافت که در نشانه بر این اساس می... . و

رمزگانهاي مورد . اشندآید  که ممکن است بعضی از آنها در متنی حضور داشته باشند و بعضی نیز غایب ب رمزگانهایی به دست می

، ... شناختی از قبیل استعاره، نماد، کنایه، مجاز، ایهام، و رمزگانهاي مربوط به خالق اثر، رمزگانهاي زیبایی: اند از نظر عبارت

فرهنگی و . ك. ر( رمزگانهاي مربوط به زمان و مکان، رمزگانهاي مربوط به فرم، رمزگانهاي نحوي و رمزگانهاي روابط بینامتنی

  )152-151: 1389پور،  یوسف

شناسی و  شناسی و روایت، و نشانه شناسی و شعر، نشانه توان در سه محور نشانه شناسی ادبی را می مسائل مربوط به نشانه

  .پردازیم شگردهاي بیانی مورد بحث قرار داد که در ادامه به آنها می

  شناسی و شعر  نشانه -1 -2

به نظر ژولیا کریستوا زبان شاعرانه به دلیل . پذیر و پیچیده نیاز دارد  به چارچوبی بسیار انعطافشناختی زبان شاعرانه  تحلیل نشانه

. خواند شدة زبان را که محمل منحصر به فرد معنی و ارتباط است به مبارزه می  سرشت ناهمگن خود، شکل همگن و عموماً پذیرفته

ی شیوه کند یا دست کم راه را زبان شاعرانه معنی را مختل می بنابراین . کند هاي نوین فهم باز می به روي طیفی از معانی نو و حتّ

  ).225-220: 1378لچت، . ك. ر( نفهمیدن زبان شاعرانه در برخورد اول نخستین شاخص محسوس تأثیرهاي بسیار واقعی آن است

شناسی  ترین منابع نشانه ز عمده، اساختار شعر: ساختار متن هنري  و  تجزیه و  تحلیل متن شعريکتاب یوري لوتمان 

لوتمان در این کتاب روابط میان شعر و نثر و مسئلۀ تکرارها و سطوح همنشینی را در شعر بررسی می کند و پس از . رود به شمار می

د که متن کن او در آغاز چارچوبی مطرح می. رسد می» ترکیب اثر هنري « کند و سرانجام به  آن محور جانشینی ساختار را تحلیل می

، یعنی جهان »عین نامحدود « است و در همان حال » تمام « به نظر او متن . کند جدا می) Non- Texte(»غیر متن « هنري را از 
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به اعتقاد لوتمان شاعر به توصیف موضوعی از میان موضوعهاي دیگري در جهان دست . آورد واقعی را به شکل الگو در می

شود، موضوعات دیگري که برنگزیده است الگوهاي دیگري از  ه است الگوي تمامی یک دنیا میزند، ماجرایی که برگزید نمی

متن شامل سلسله مـراتبی . شود شود، متن با بیان و مرزگذاري و ساختار توصیف می الگو در یک متن هویدا می. جهان خواهند بود

به نظر لوتمان متن شعري، نظامی . است) ري و جز آن آواشناختی و دستو) (  Sous- Texte( درونی از سطحها یـا زیـرمتن

هر شعري شامل نظامهاي متعددي از جمله قافیه، وزن و عناصر واژگانی . اند پیچیده است که در آن هریک از اجزا با هم در ارتباط

  ).264-263: 1378تادیه، ( گذارد ناشی از برخوردها و کشمکشهاي میان این نظامهاست است و تأثیري که بر خواننده می

ی هم نمی. کند شناختی مشکل پاسخ ادبی را حل نمی درواقع توصیف زبان اتی دقیق یا کمشود  این مشکل را به هیچ طریق عملی

اگر کار شعر تنها ارائۀ پیامهایی در قالب ساختارهاي شعري خاص بود حل مشکل ساده بود و توجه به ویژگیهاي . حل کرد

شد اما چون شعر از مقولۀ پاسخ است و چون این  عر، ما را به درك راستین یک اثر شعري رهنمون میدستوري و نحويِ پیام ش

پاسخ اغلب به آگاهی از دو الیه بودن شعر از لحاظ فرستنده و گیرنده یا رمزگان به کار گرفته شده یا بافتی که به آن متوسل شده  

عالوه . بیش از آن را که در خود ساختار کالمی حاضر است در نظر بگیرد بستگی دارد، هر تغییري بر یک شعر خاص باید چیزي

ی کردن پاسخهاي داده شده به یک شعر خاص کارمان را پیش ببرد  بر این نمی به این دلیل ساده  –توانیم به این امید بنشینیم که کم

که در خلق آنها، مقداري  هاي شعري خاص چنانرابرت اسکولز معتقد است که در نقد متن. که همۀ پاسخها ارزش یکسانی ندارند

 ).  65-55:  1383اسکولز، . ك. ر(مهارت و توانایی فردي ویژگی ضروري و واجب است

کند که شعر     پردازد و تأکید می می) یا داللت مفهومی( هاي مرجع و القا به تحلیل انگاره زبان شاعرانه امبرتو اکو در اثر خود

داللت مدام به « شناسی را مبنی بر اینکه  بدین ترتیب نظریۀ نشانه. است» کاربست مرجعیِ عواطف « و » ها کاربست عاطفیِ مرجع« 

یابیم و نیز مبهم بودن مرجع را در متن شاعرانه، به همان گونه که در  باز می» گیرد   گردد و از پژواکهاي تازه، مایه می نشانه باز می

  ).247: 1378ادیه، ت( شود آثار یاکوبسن نیز دیده می

ضمن بیان انواع دریافتهاي ادبی توضیح داده است که در  سخن ادبیمعناشناس فرانسوي، در کتاب  –ژاك ژنیناسکا، نشانه 

از نظر او سه نوع دریافت ادبی . آید فرد و متفاوت در آثار هنري از جمله در شعر به وجود می چه فرایندي یک تصویر منحصر به

  : گونه آورده است این معناشناختی گفتمان –تجزیه و تحلیل نشانه یدرضا شعیري آنها را در کتاب وجود دارد که حم
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در این دریافت زبان و دنیا با . گونه که وجود دارند دریافتی است مبتنی بر بازشناخت عناصر دنیا بدان: دریافت ارجاعی -1

دریافت  ارجاعی  بر جنبۀ کاربردي . شود چون و چراي دنیا می معرّف بییابد و زبان  هم  همخوانی دارند، دنیا در زبان انعکاس می

ه یا خیابان. زبان تأکید دارد در چنین دریافتی الزم است هر چیز در سر جاي خود قرار گیرد، کشتی روي آب و ماشین در جاد.  

تی در . شود اي یا شاعرانه نیز نامیده می که عقالنیت اسطوره: دریافت معناشناختی -2 ی چنین دریافتی جنبۀ کاربردي زبان اهم

رابطۀ منطقی بین عناصر زبانی با عالم بیرون یا جریانات غیر زبانی مخدوش . ندارد و همخوانی زبان با دنیاي بیرون مد نظر نیست

در این حال . فتمانی استاي متفاوت در درون ساختارهاي زبانی، ادبی و گ دریافت معناشناختی به دنبال تزریق معنا به گونه. شود می

شود؛ در چنین حالتی، دیگر الزم نیست  شود؛ این همان حالتی است که از آن به طغیان معنا تعبیر می فاصلۀ بین دال و مدلول زیاد می

هر . شود شود که کشتی روي درخت و ماشین بر روي ستارگان دیده  چنین دیدي باعث می. که هر چیز در سر جاي خود باشد

ی، ی می مدلولی تازه می دالّ ترین شکل خود دنبال  شود براي مدلولی دیگر و جریان تولید گفتمانی به عمیق یابد و هر مدلولی دالّ

  .شود می

ی -3  به لطف همین . شود دریافتی است که موجب عبور از دریافت ارجاعی به دریافت معناشناختی می: دریافت حس

ت ارجاعی متوقّف ت اسطوره می دریافت است که عقالنیاگر چنین دریافتی . دهد اي یا شاعرانه می شود و جاي خود را به عقالنی

اي حساس و پراحساس بین انسان و  این دریافت باعث ایجاد رابطه. شد نبود، چه بسا که معنا یا جریان حساس و هنريِ زبان عقیم می

گنجد،  شناختی می آید که فقط در قالبهاي زیبایی رد و معنایی پدید میگی بر این اساس، دریافت معناشناختی شکل می. شود دنیا می

در این  حالت  شاعرانه است که دیگر ماهیگیر نه در دریا که درون چاه است . شناختی را با خود به همراه دارد چراکه هیجان زیبایی

  . و قایق نه در رودخانه که بر روي درخت است

ی قوي، پشت سر  ت معناشناختی، منتقد و مفسر زیباییبنابراین براي رسیدن به دریاف شناس دریافت ارجاعی را به کمک حس

فرد ساختن یعنی وارد بازي با زبان چیزها  پس تصویر منحصر به. گونه که باید پیدا کند و بشناسد گذارد تا خود را میان چیزها آن می

حضور، معنایی ثانوي یا معناشناختی ساختن و از صورتهاي  شدن، چیزها را طور دیگر حس کردن، حضور داشتن، تحت تأثیر

  ).    208 -205: 1385شعیري، . ك. ر( هاي غیر منتظره خلق نمودن موجود، نمایه

  شناسی و روایت نشانه - 2-2
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ریباً توان گفت که بررسی ساختاري داستان تق رسد و می عرصۀ روایت از یک سو به اسطوره و از طرف دیگر به رمان مدرن می

تأثیر بسزایی در  هاي پریان شناسی قصه ریختکتاب پراپ، . از کاري که والدیمیر پراپ انجام داده شروع شده است

  .شناسی روایی پس از آن گذاشته است نشانه

تهاي کهن، ساده و همگانی را توصیف می      ات عامیانه از آنجا که موقعی ه بسیاري از  نشان هنرها و ادبیشناسان را بر  هکنند توج

ات امروزه در کنار نقد نو رشد بسیاري یافته است نشانه. انگیزند می در حال حاضر نقد نو در دو راستا به کار گرفته شود. شناسی ادبی :

البته ). 100-99: 1380گیرو، (شناسی روایت و دوم براي مطالعۀ کهن الگوهاي نمادین  نخست براي بررسی شکل و یا ریخت

هاي مهم  شناسی یکی از شاخه دانند، هرچند به نظر کالر روایت اي قائم به خود نیز می رشته سی را یک رویکرد میانشنا روایت

اعم از ادبی یا غیرادبی، داستانی یا غیرداستانی و کالمی یا   شناسی با هر نوع روایت شناسی مبتنی بر نشانه روایت. شناسی است نشانه

  ).73: الف 1382سجودي،  . ك. ر( دیداري سروکار دارد

شناسیِ کارکردهاي بنیادین  گرایان روس براي تدوین سنخ شناسی با کوششهاي صورت شناختی روایت یا روایت مطالعۀ نشانه

گرایان روس آغازگر آن بودند  شناسی روایی را که صورت پردازان مکتب پراگ کار نشانه نظریه. شود پیرنگ در روایت آغاز می

رانی همچون  1970و  1960هاي  شناسی در دهه روایت. آن را بسط و گسترش دادندپی گرفتند و  در فرانسه شکوفا شد و متفکّ

ی در این زمینه انجام دادند روالن بارت، تزوتان تودورف، ژرار ژنت و گر 1384مکاریک، ( ماس بررسیهاي انتقادي و نظري مهم :

331.(  

شناسان  شناسان و روایت او از جمله معنی. گمان او در تحلیل هر روایتی صادق استگرماس دستوري از روایت ارائه داد که به 

الگوي « گرماس چند رابطۀ اساسی را میان آنچه که آن را   . گذارد ساختگراست که اساس کار خود را بر تقابلهاي دوگانه می

اي که خالق داستانهایی است که در آنها جستجو یا  ، رابطه)یا هدف ( فاعل در برابر مفعول -1: شناسد خواند بازمی می» کنشی 

« فرستنده در برابر گیرنده، این رابطه اساساً خالق داستانهایی است که در آنها  -2. آورد اي درونمایۀ اصلی را به وجود می خواسته

لفیق شوند و داستانی را به وجود از دید گرماس این دو گروه جنبۀ بنیادي دارند، اعم از اینکه در هم ت. محور اصلی است» ارتباط 

تري که چهار  آورند که فقط دو شخصیت دارد مثل داستانهاي پیش پا افتادة عشقی، و یا اینکه در ساختارهاي روایی پیچیده

یت در آنها دخیل که  اي است کامالً جانبی و کمکی مقولۀ سوم مقوله. بازدارنده/ رسان یاري -3. اند در کنار هم قرار گیرند شخص

  .دهنده یا بازدارندة خواسته یا ارتباطی است که در دو مقولۀ دیگر مطرح است یاري
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او سه بعد براي روایت قائل . براي روایت ارائه دهد» دستوري « شناس بلغاري نیـز مـانند گرماس کوشید تا  تودورف، نشانه

عد معنایی، بعد نحوي. شود می ترکیب واحدهاي مختلف ساختاري( ب ( عد کالمی   وب ) چگونگی بیان داستان در قالب کلمات و

کند اما تودورف برخالف او به  شناختی روایت معطوف می طورکه دیدیم گرماس توجه خود را به معنی و نظام معنی همان). عبارات

ها عناصر  گزاره. دیگري زنجیره کند که یکی گزاره است و او دو واحد بنیادي را در ساختار روایت از هم متمایز می. پردازد نحو می

یک گزاره » ورزد  الف به ب  عشق می« اند، مثالً  هاي کمینه که واحدهاي بنیادي روایت اند از کنش اصلی نحوند و تشکیل شده

هر داستان ممکن است از چند . تواند داستانی کامل و مستقل را به وجود آورد هاست که می اي از گزاره زنجیره مجموعه. است

شناسی بر  اکو نیز پژوهشهاي خود را در زمینۀ روایت. زنجیره تشکیل شده باشد، ولی وجود دست کم یک زنجیره ضروري است

نویسد  چندلر می. اي دست یابد آثار یک نویسنده متمرکز کرد و کوشید تا با مطالعۀ رمانهاي جیمز باند به یک طرحوارة روایی پایه

تر گفتمانهاي  رود و با بافت گسترده گرایی فراتر می گرایانۀ تحلیل ساخت گرایی تقلیل صورت که اکو برخالف پراپ و گرماس از

  ). 80-74: الف1382سجودي،. ك. ر(کند ادبی و ایدئولوژیکی پیوندهایی برقرار می

. پردازد می» یرورخدادهاي پ« و » رخدادهاي پایه « بندي رخدادهاي روایی به  به طبقه تحلیل ساختاري داستانبارت نیز در  

ی آن خألیی  اند و نمی به نظر او رخدادهاي پایه به لحاظ منطقی براي پیرنگ ضروري توانند حذف شوند مگر آنکه در ساختار علّ

برد پیرنگ  بخشند اما در پیش کنند و به بازنمایی دنیاي داستانی روشنی می رخدادهاي پیرو ساختار روایی را پر می. حادث شود

رمزگان کنشی، : اند از رمزگانهاي بارت عبارت. است  بندي رمزگانهاي روایی پرداخته به طبقه  زد/ اس  او در . دنقشی ندارن

در حوزة پیرنگ، ).  135- 132: همان. ك. ر( رمزگان هرمنوتیکی، رمزگان فرهنگی، رمزگان معنایی و رمزگان نمادین 

به کار برده   3مجازهاي اصطالحاتی که او در کتاب  . نۀ ژرار ژنت استبندي موشکافا شناسی ساختارگرا تحت تأثیر رده روایت

توان به این موارد  از جمله موضوعهاي مورد مطالعۀ او می. اند است به اصطالحات رایج این حوزه در زبانهاي مختلف بدل شده

، روابط میان زمان روایت شده و زمان )» چکیده « و » صحنه« تمایز میان ( ترتیب ارائۀ رخدادها، دیرش بازنمایی : کرد  اشاره

گوید؟ راوي چه نسبتی با رخداد روایت شده  چه کسی سخن می( روایت ) کنش متقابل محاکات و نقل( روایت، شیوة بازنمایی 

ند و آی اي که به واسطۀ آمدن داستانی در دل داستانی دیگر به وجود می ، سطوح روایی)بیند چه کسی می( ، کانونی سازي)دارد؟

  ). 152: 1384مکاریک، (گیر به عنوان زوجِ ارتباطیِ راوي مفهوم روایت

عد درونی روایت در . دانند تر داستان را الزم می شناسان در کاربست مدلهاي خود در مورد همۀ شکلهاي روایت، بازشناسی ب

یابی و  بینی، عقیده رة رویدادها یعنی در پیشترین رمانها، خواننده، تنها ناظر رویدادها نیست بلکه در نظر شخصیتها دربا مدرن
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ه. کند گیري در گزینش مشارکت می تصمیم ی در پی  طور شناسان به روایت. اند و بالفعل نیستند رویدادها در اینجا مجازي یا بالقو کلّ

د پراپ هم در پی آن بود گونه که خو همان. تر از سطح انتخابی پراپ توضیح دهند تر و انتزاعی آنند که امور را در سطحی ژرف

  ).364-363: 1382هارلند، ( تر از سطح انتخابیِ وزلفسکی توضیح دهد تر و انتزاعی که امور را در سطحی ژرف

اف « و در نتیجه  –هاي خاص فرهنگی  شناسان امروزه روایتها را دیگر محدود به جنبه روایت دانند، بلکه آنها را  نمی» شفّ

ت « افرادي مانند گرماس و تودورف . کنند محسوب می  گی انسانهایی اساسی از زند جنبه ه خود را به چگونگی ساخت هویتوج

تالش براي یافتن توصیفی از . اند عناصر سازندة روایتها را توصیف کنند اجتماعی به وسیلۀ روایتها معطوف کرده و نیز کوشیده

  ).110: 1383: گرین و لبیهان( »شود محسوب میترین اقدامات ساختارگرایی  دستور روایتها، از جمله مهم

  شناسی و شگردهاي بیانی نشانه - 2-3

ي یا علمی تفاوت دارند ها در آثار ادبی با نشانه نشانه این تفاوت ناشی از متفاوت بودن شیوة  داللت در آثار . ها در زبان عاد

در این نظام . پذیرند  از سویی دیگر از عنصر عاطفه اثر می رمزگانهاي ادبی از سویی با دنیاي خیالی سروکار دارند و. ادبی است

تواند بر بیش از یک مدلول داللت کند، به همین سبب  کنند و یک دال می دالها بیشتر به صورت تلویحی بر مدلول داللت می

عالوه اینکه  ی آن فروکاست، بهاي از روابط یک به یک بین دال و یکی از معان توان همیشه به مجموعه داللت در آثار ادبی را  نمی

همچنین بسیاري از دالها در نظام ادبی از نوع شناورند، یعنی با توجه به .  اند بینی مدلولها در ابداعات ادبی بیشتر از نوع غیر قابل پیش

ت نویسنده تغییر می ر می دانش و ذهنی ز انعطاف بیشتري که ا)  Open text(گونه دالها در متون باز این. شوند کنند و متکثّ

شوند آثار ادبی پویاتر شوند و قابلیت بیشتري براي قبض و بسط داشته باشند،   یابند و موجب  می خوردارند، آشکارتر حضور می بر

لولها سادگی قابل تثبیت نیستند، زیرا مد پذیرند و رمزگانهاي موجود در نظام ادبی  به ها در نظام ادبی ناپایدار و کثرت بنابراین نشانه

کنند؛ این سیالن و گردش  مانند و خارج از چارچوب و کارکردهاي خود عمل می در آثار ادبی همیشه به دالهاي خود وفادار نمی

فهم زبان ادبی نیازمند . کند هاي ادبی را دشوار می کند، فهم نشانه مدلولها که به صورت تصاویر ادبیِ تازه و ناآشنا جلوه می

  . مین مناسبتهاي میان دال و مدلول است که به نحوي با فنون بالغی ارتباط داردبنديِ ه تشخیص و طبقه

این شگردها آنان را در . گیرند بهره می... شاعران و نویسندگان در خلق زبان ادبی از شگردهایی مانند استعاره،  مجاز، کنایه و 

ال و چندبعدي توانا می  دستیابی به دالهایی انعطاف سازيِ کالم به زبانی متفاوت و  دهد تا با برجسته و به آنان امکان میکند  پذیر، سی

ه بهره می. متمایز دست یابند بریم و ابزارهاي بالغی، نه تنها بر چگونگی بیان اندیشه  در کنار آنها ما نیز از این فنون در زبان روزمرّ
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گیريِ آنها و  فتمانهاي گوناگون و شناخت چگونگی شکلبلکه بر چگونگی اندیشیدن ما نیز مؤثّرند، بنابراین براي درك بهتر گ

کار این فنون بالغی و نحوة پردازش آنها بیشتر آشنا شویم   .  همچنین رمزگشایی آنها الزم است با سازِ

 هاي ادبی است، از این رو گیري نشانه  شناختیِ متن ادبی مستلزم توجه به چگونگی کارکرد این شگردها در شکل تحلیل زیبایی

مورد توجه ساختگرایانی مانند لوي استروس و یاکوبسن، و  شناختیِ صنایع ادبی و فنون بالغی در نیمۀ دوم قرن بیستم مبانیِ معرفت

  . شناسانی چون لیکاف و جانسون قرار گرفت پساساختگرایانی چون دریدا و الکان و شناخت

ی یاکوبسن استعاره و مجاز را دو سازِکار اصلی بسط و گسترش م کرده است، در مقابل الگوي دوتایی او  عنی در زبان تلقّ

البته ویکو را معموالً نخستین کسی . اي نیز داریم که به پیروي از الگوي چهاروجهی گرماس تدوین شده است الگوي چهاروجهی

ف رابطۀ  هر یک از. دانند که چهار مقولۀ استعاره، مجاز، مجاز مرسل و کنایه را از هم متمایز کرده است می این چهار صنعت معرّ

، رابطۀ )مجاز( ، مجاورت)استعاره( تشابه   : اند از بخصوصی بین دال و مدلول است؛ وایت معتقد است که این روابط عبارت

تی ت را دارد که در برابر درغلتیدن به ). کنایه( ، و دوگانگی)مجاز مرسل( ماهیبه نظر او تحلیل چهاروجهی زبان مجازي این مزی

گرایانه است که کلّ ادبیات قرن  به نظر وایت رویکرد یاکوبسن رویکردي تقلیل. کند درکی دوگانه از سبکهاي ادبی مقاومت می

ت رمانتیک  ت نثر  -شعري  -نوزدهم را به سنّ در هر حال نظریۀ دوقطبی یاکوبسن . کاهد رئالیستی و مجازي فرومی -استعاري و سنّ

یاکوبسن این کارکردهاي . پردازان الگوي او را در پیش گرفتند، ازجمله لوي استروس بسیاري از نظریهبسیار اثرگذار بوده است و 

کارهاي رؤیا و خواب، آن فرویدي را از نوع مجاز مرسل » تراکم « داند،  گونه که فروید شرح داده است نیز مرتبط می زبان را با سازِ

  ). 131-130: الف1382سجودي، ( داند را مجازي می» جایی  جابه« را استعاري و » تراکم « الکان . داند را مجازي می» جایی  جابه« و 

کارگیري ترفند صنایع بالغی نخست از بیان دالّ صریح که به هر دلیلی تابو و منع شده و به قلمرو غیرقابل بیان   درواقع با به

این کارکرد تأخیري با . شود افتد، هرچند ناممکن نمی ر میشود و دوم آنکه دریافت مدلول به تأخی رانده شده است اجتناب می

گرا نیز همسویی دارد و درنتیجه یکی از کارکردهاي اصلی یا جنبی غیابِ مضاعف، کارکرد  شناسی صورت نظریۀ زیبایی

ل خود داللت به غیاب دارد و در سطح دوم یعنی در سطح صنایع بال. شناختی  آن است زیبایی غی، داللت به غیابِ نشانه در سطح او

  ).272-271: 1388سجودي، . ك. ر( مضاعف یا غیاب در غیاب دارد

شناسی، از  در این بخش عالوه بر نگاهی به مباحث فنون بالغی مانند استعاره، نماد، اسطوره، مجاز و کنایه از دیدگاه نشانه

شناسان قرار  رسد کمتر مورد توجه نشانه ت که به نظر مینیز سخن خواهیم گف... دیگري مانند اغراق، تلمیح، ایهام و  هاي آرایه

  .گرفته است
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  استعاره -1- 2-3

فی کرد ارسطو استعاره را استعمال لفظ در غیر معنی اصلی انی نیز به کار گرفت. اش معرّ ابوهالل استعاره را . این تعریف را رم

معتز استعاره را جانشین کردن  دانست و عبداهللا بن خاص می اش به مورد دیگر و به مقصودي انتقال واژه از مورد استعمال لغوي

به این نکته اشاره دارد  سرارالبالغهجرجانی در ا. باشد اي معرّفی کرد که پیش از این به آن کلمه شناخته نشده  اي براي پدیده کلمه

و در برقراري پیوند استعاره رعایت شباهت به اعتقاد ا. شود که در ساخت استعاره نام شیء از آن جدا و نام دومی جایگزین آن می

کند الگوي  آنچه جرجانی دربارة استعاره مطرح می. آید ظاهري و ارتباط عقلی مهم است و استعاره برحسب همین تشابه پدید می

تی دیده می کارهاي پس از او قرار می اس آراي براس. شود گیرد و کم و بیش بدون تغییري محسوس تا به امروز در مطالعات سنّ

توان به دست  ترین تعریفی است که دربارة این فرایند می جرجانی استعاره نوعی جانشینی معنایی برحسب تشابه است و این دقیق

فی استعاره متداول بوده است چیزي بیش از گفتۀ عبدالقاهر جرجانی نیست و دقیقاً همان  آنچه در میان معنی. داد شناسان براي معرّ

اي به جاي نشانۀ دیگر از  کند یعنی انتخاب نشانه یاکوبسن نیز براي معرّفی چگونگی عملکرد استعاره مطرح میاي است که  نکته

شناسی نیز استعاره شامل یک مدلول  از دیدگاه نشانه). 267-265: 1383صفوي، . ك. ر( روي محور جانشینی و برحسب تشابه 

ی روبه اوت عمل میاست که به عنوان یک دال براي ارجاع به مدلولی متف شویم که داراي یک مدلول  رو می کند، درواقع ما با دالّ

به به مشبه در  شود و نیز یک مدلول استعاري دارد که به واسطۀ منتقل شدن از مشبه است که براساس محور همنشینیِ زبان فهمیده می

  .فهمیم محور جانشینی آن را می

توان دیدگاه کالسیک نامید  یکی که می: کند اه اساسی را دربارة استعاره مطرح میدو دیدگاستعاره  هاوکس در کتاب  ترنس 

توان براي حصول تأثیرات ویژه و از پیش اندیشیده وارد زبان کرد و  داند، صناعتی که می از زبان می» پذیر انفکاك« استعاره را 

ناپذیر است و زبان بالضّروره استعاري است  اره از زبان جداییتوان آن را رمانتیک نامید و به موجب آن، استع دیدگاه دیگري که می

، البته در این نگرش استعاره به زبان ادب محدود نیست و الزمۀ زبان و اندیشه براي بیان جهان خارج )135: 1380هاوکس، (

  .شود محسوب می

هاي  استعاره: فاهیم بنیادي ذهن ما وجود دارندها در زیربناي بیشتر م  لیکاف و جانسون معتقدند که انواع متفاوتی از استعاره

تها، عواطف و افکار ما را به هستی هاي هستی شوند، استعاره مربوط به جهت که اساساً به نظام مکانی مربوط می الیها و  شناختی که فع

هاي ساختاري و  و استعاره) دشون پنداري مربوط می هایی است که به انسان تر استعاره از همه بدیهی( زنند جوهرهایی پیوند می

). 120: الف 1382سجودي، . ك.ر( دهند تا بتوانیم ساختار یک مفهوم را با توجه به مفهوم دیگر بفهمیم فراگیري که به ما امکان می
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مؤثّر بر )  Idealized Cognitive models(»الگوهاي شناختی آرمانی شده « البته لیکاف و جانسون به عاملی به نام 

کنند، براین اساس ساخت استعاره تابع قراردادها و الگوهایی است که تحت تأثیر ویژگیهاي  هاي زبانی اشاره می یري استعارهگ شکل

تواند در همین نقش به کار  نمی» چنار«اي براي قد یار باشد اما مثالً  تواند استعاره می» سرو« فرهنگی هر جامعه باشد، به همین دلیل 

اند، استعاره به مثابه پدیداري شناختی باید در سایر  خیل در ساخت استعاره بیش از آنکه صرفاً زبانی باشند شناختیفرایندهاي د. رود

ی  امروزه در مباحث روانشناسی، استعاره را به عنوان ابزار شناختی).  33: 1383افراشی، ( اي نیز تجلّی یابد نظامهاي نشانه اي تلقّ

اند امکان عملکرد داشته باشد، البته با سازکارهاي مختلف و متناسب با چارچوب علمی و فرهنگی تو کنند که در هر ذهنی می می

 ).1379زاده،  قاسم. ك.ر( هر جامعه، هر قشر و هر فردي از افراد جامعه 

 

  مجاز -2- 2-3

اي داللت بر مدلولی کند، مجاز مرسل شامل به کارگیري یک مدلول بر که استعاره میان دو مدلول نامربوط عمل می درحالی

انجامد،  دیگر است که مستقیماً وابسته به اولی یا مربوط به آن است، درواقع مجاز مرسل به ایجاد یک رابطه براساس مجاورت می

  ).194: 1386چندلر، ( توان گفت مجاز مرسل جانشینی عناصر مالزم هم است بنابراین می

پردازد که در اصل برگرفته  می) Metaphoric pole (مسئلۀ قطبهاي استعاري هاي ارزشمند خود به یاکوبسن در یکی از مقاله

اي را از  داند که نشانه یاکوبسن استعاره را نه یک صفت بلکه فرایندي می. از آراء سوسور در زمینۀ روابط متداعی و همنشینی است

کند و  ندي است که بر روي محور همنشینی عمل میبرعکس آن، فرای» مجاز « دهد و  محور متداعی به جاي نشانۀ دیگري قرار می

داند، یعنی یک واحد زبانی به این  می» تشابه « او عملکرد بر روي محور جانشینی یا متداعی را مبتنی بر . نشاند ها را کنار هم می نشانه

ر همنشینی مبتنی بر مجاورت از سوي دیگر عملکرد بر روي محو. گیرد که با آن مشابه است دلیل به جاي واحد دیگري قرار می

: 1380صفوي، ( توانند همنشین یکدیگر شوند که از امکان مجاورت با یکدیگر برخوردار باشند   است؛ دو واحد زبانی زمانی می

98 .(  

از برخی  به نظر او به هر دالّی که. کند ها را به سه نوع نماد، شمایل و نمایه تقسیم می که قبالً اشاره شد، پیرس نشانه همچنان

به نظر سجودي . اند هایی از نوع شمایل ها نشانه بنديِ او همۀ استعاره گویند؛ از این رو در تقسیم جهات مشابه مدلول باشد شمایل می

اي، اما این ویژگیها را نه در خود نشانه بلکه در متنی  نیز استعاره مبتنی بر کارکردي شمایلی است و مجاز مبتنی بر کارکردي نمایه

نمادین و شمایلی و  -، نوع آن  دربارة نشانه. هاي متنی با هم دارند باید یافت ه نشانه در آن به کار رفته است و در روابطی که الیهک
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آورند  هاي متنی در بافت به وجود می توان جدا از بافت و مناسباتی که الیه نمی –استعاري یا مجازي  –و کارکرد آن  –اي  نمایه

شناختی و   شناختی یعنی تحلیل متن از منظري نشانه منتزع از متن وجود ندارد، به عبارت دیگر تحلیل نشانه نشانۀ. سخن گفت

درواقع مفاهیمی چون استعاره و مجاز و کنایه قبل از آنکه . ها و انواع آنها و کارکردهایشان سخن گفت توان در خأل از نشانه نمی

نی پیشین داشته باشند، مفاهیمی وابس هرچند به درستی گفته شده  –استعاره . اند هاي تشکیل دهندة آن شامل بافت ته به متن و الیهتعی

همچنین است مجاز و . نشینی تحقّق متنی پیدا نکند استعاره نیست تا وقتی در روابط هم -است که مبتنی بر روابط جانشینی است

   ).  77-76: ب1382سجودي، ( رسد تر به نظر می متن بدیهیدهندة  هاي تشکیل کنایه که دریافت آنها به واسطۀ روابط الیه

  اسطوره -3- 2-3

هل یا قرائن تاریخی، مردم اسطوره نیز از دیدگاه علم بیان مشبه آن را با تخیتوان  شناسی می شناسی و جامعه بهی است که مشب

به مدلول خود، جز در تعدادي از اساطیر مشهور، داللت اسطوره . راحتی ممکن نیست به  بردن به مشبه، دریافت و گاهی نیز پی

به در همۀ موارد دربارة اسطوره چندان هم  البته شاید به کاربردن اصطالح مشبه و مشبه. صریح نیست و با تفسیر و تأویل همراه است

ی است، یعنی رابطۀ بین دو چیز است، یک دالّ افسا ا به هرحال اسطوره نظامی دوبنُ اي به یک مدلول تاریخی یا  نهصحیح نباشد ام

  .کند دینی داللت می

رود  با توضیح دربارة مفهوم داللت صریح و داللت ضمنی، به سراغ مرتبۀ سوم داللت می شناسی مبانی نشانهچندلر در کتاب 

ر  از اصلیبه اعتقاد او در این نوع داللت، نشانه بازتابی . اي یا ایدئولوژیکی نام دارد که از نظر او داللت اسطوره ترین مفاهیم متغی

ی چون مردساالري، زن بینی فرهنگی است که زیربناي جهان ت هاي خاصپرستی و گرایی، نژاد ساالري، آزادي، فردگرایی، عینی ...

  ).215-214: 1386چندلر، . ك. ر( است

هاي قدیمی  ها را افسانه ما اسطوره در اغلب موارد. اما آنچه بارت اسطوره نامیده است با داللت ضمنی ارتباط نزدیکی دارد

ها را ایدئولوژي مسلّط دوران معاصر به شمار  توان اسطوره کند که می دانیم، اما بارت صریحاً اعالم می دربارة خدایان و قهرمانان می

بارت در . آورند یشوند و ایدئولوژي را به وجود م به گفتۀ او مراتب داللت یعنی معناهاي صریح  و ضمنی با هم جمع می. آورد

پردازد که  هایی می هاي امروزي به هیچ وجه به اسطوره به معناي کالسیک آن کاري ندارد، بلکه او به اسطوره کتاب اسطوره

ات، روزنامه می ی دال در قلمرو  در اسطوره به. ها، عکسها و میدانهاي ورزشی مشاهده کرد ها، آگهی توان آنها را در مجلّ طور کلّ

کند و ما را وا  گیرد، در اینجا اسطوره داراي دو نقش عمده است، بدین معنا که چیزي را به ما گوشزد می زبانی شکل میهاي  نشانه

اسطوره ایدئولوژي سیاسی را طبیعی و بدیهی جلوه . کند دارد تا آن را درك کنیم، سپس آن را  بر ما تحمیل می می
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هاي زبان،  شناختی درجه دومی است که در آن نشانه ست که اسطوره نظام نشانهبـارت معتقد ا). 125 -123: 1382ضیمران،(دهد می

( کنند اي داللت می کنند، یعنی بر دیگر مدلولهاي اسطوره اي ایفاي نقش می یعنی هم دالها و هم مدلولها، در مقام دالهاي اسطوره

تواند یک  است، یعنی یک پیام است، پس اسطوره نمیبه نظر او اسطوره نوعی نظام ارتباطی ). 150-149: 1385میلنر و براویت، 

اي  توان برآمده از داللتهاي اسطوره بیشتر آثار ادبی را نیز می. شیء، یک مفهوم یا یک فکر باشد بلکه یک منش داللت است

يِ آن، یعنی اسطورة از ا تواند بر مدلول اسطوره اند، اشعار آنان می دانست، اگر شاعران ما پیوسته از دوران خوش گذشته یاد کرده

ست داللت داشته باشد   . دست دادن روزگار خوش اَلَ

عامه باورهایی را . ها قرار دارند ها و رمزها به نوبۀ خود در خدمت حفظ اسطوره ها و رمزهایند و نشانه ها تولیدکنندة نشانه اسطوره

توان استعارة بسط  را می  اسطوره. برند کار نمی  ا الزاماً به این معنی بهشناسان این واژه ر  دانند که واقعیت ندارند، اما نشانه اسطوره می

اتمان در درون یک فرهنگ معنی بدهیم ها به ما کمک می یافته دانست؛ آنها نیز مانند استعاره شناختیِ  تحلیل نشانه. کنند تا به تجربی

پسند، نشان دهد که  رمزها در متون یا انواع ادبیِ عامه روشهاي کارکرد خواهد از طریق ساختارشکنیِ  هاي فرهنگی می اسطوره

. ر( گردند شوند و چگونه برخی دیگر سرکوب می شوند و متعالی جلوه داده می چطور برخی ارزشها، نگرشها و باورها حمایت می

  ).116-114: الف1382سجودي، . ك

ه اسطوره نیز مانند زبان از اجزایی ساخته شده است اما معناي آن ر مشخّص جستجو کرد، بلکه باید توج ا نباید در یک جزء

تی جمعی و گروهی دارند داشت که نشانه تی را به حال پیوند می همچنین اسطوره. ها در اساطیر ماهی دهند و  ها گذشته و باورهاي سنّ

است که ما را با چندین رشته مرتبط  هایی رو به آینده دارند، به همین دلیل براي فهم مدلول یک اسطوره نیاز به بازشناسی نشانه

ها و نیز توجه روانشناسی تحلیلی به رؤیاها،  شناسیِ فرهنگی به آیین ن گیري از توجه انسا  نقد ادبی با بهره« چنین است که  این. کند می

( »مانند  صورت بیان ناشده می اینها و رؤیاهایی که در غیر  داند؛ آیین ها و رؤیاها در قالب کالم می ها را وحدت یافتن آیین اسطوره

هاي  ها هم فرافکنی رؤیاها بازتاب امیال و اضطرابهاي ناخودآگاه فردند، اسطوره« طورکه  ، درواقع همان)34: 1384مکاریک، 

ت   ).235: 1388گورین و دیگران، ( »اند  نمادین امیدها، ارزشها، ترسها و آرزوهاي یک ملّ

  نماد -4- 2-3

گوید به معناي هر چیزي است که با قرار گرفتن به جاي  گونه که پیرس می نماد آن. ف متعددي ارائه شده استاز نماد نیز تعاری

طور عام، چراغهاي  هاست و زبان به در این تعریف نماد یکی از انواع نشانه. چیز دیگر قرارداد یا توافقی را به وجود آورده است

ی و   .گیرد را در برمی... راهنمایی و پرچمهاي ملّ
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اي استوار به قراردادي است، اما نقطۀ  دانست زیرا به گمان او هر نشانه را نمادین می  سوسور نیز با قاطعیت تمامی انواع نشانه

ر  نسبت نشانه( ها و نیز در مورد بیانگري مقابل استفاده از این واژه، معنایی از نماد است که در مورد داللتهاي ضمنی نشانه ها با تصو

به نظر او . داد برد آن را در مقابل نشانه قرار می می لویی یلمزلف که نماد را به این معنا به کار . رود به کار می) نی یا مدلول ذه

کند، اما داللت ضمنی آن  به شعلۀ آتش داللت می» شعله« واژة . است) دو دال یا دو مدلول( نمادسازي ایجاد نسبت میان دو واحد

ا  در شماري از متون ادبی و شاعرانه عشق است و این معناي نمادین واژه است، البته این معنا هم بر قراردادي استوار است ام

ی   رودلف آرنهایم از این معنا هم پا پیش. قراردادي ناروشن و در مواردي یکسر پنهان تر گذاشته و در کتاب  هنر و ادراك حس

و   نشانه  پندارند نماد نسبت میان ایم شرح داده است که برخالف آنچه همگان میآرنه. تمامی هنر یکسر نمادین است: نوشته است

ی که قابل شناخت و دسترسی براي همگان است معرّفی می او نماد را به معناي ایده. کند نیست اي که نشانه مطرح می ایده کند  اي کلّ

  ). 42-41: 1383احمدي، . ك. ر( داند و به این دلیل تمامی هنر را نمادین می

هات ما مانند استعاره ذکر مشبا با دو فرق نماد یا سمبل در ادبیه است امبه و ارادة مشب :هبه صریحاً به  نخست آنکه در نماد، مشب

اي از معانی و مفاهیمِ مربوط و نزدیک  یک مشبه خاص داللت ندارد، بلکه داللت آن بر چند مشبه نزدیک به هم و به اصطالح هاله

کنند، اما داللت آنها بر مفاهیم مختلف ثابت نیست، بلکه با  اند که حداقل بر دو مدلول داللت می ه هم است، بنابراین نمادها دالهاییب

قات دنیایی  ی گاه فردي و لغزان است، مثالً زندان در شعر عرفانی نماد مدلولهاي متفاوتی ازجمله تن، دنیا، تعلّ ابهام همراه است و حتّ

ا نماد  دوم آنکه در استعاره ناچاریم که مشبه. ل نفسانی استو امیا به را به سبب وجود قرینۀ صارفه حتماً در معناي ثانوي دریابیم، ام

هاي  درواقع قرینه، صراحتی ندارد و معنوي و مبهم است و درك آن مستلزم آشنایی با زمینه. شود در معناي خود نیز فهمیده می

اي که در جامعه وجود دارد استخراج  هاي فرهنگی شاعران و نویسندگان معموالً نمادها را از زمینه .فرهنگی مورد نظر است

توان گفت در بیان  می). 192-189: 1372شمیسا، . ك. ر( کنند، از این رو طبقاتی از مردم براي درك آن آمادگی بیشتري دارند می

بار به معناي ظاهري و لغوي آن، مثالً مدلول ققنوس،  یک: رود لف به کار میرمزي، نشانه یا دال، دست کم دوبار و به دو گونۀ مخت

اش، دوباره  کند، یعنی افسانۀ مرغی که از خاکستر پیکر سوخته نخست همان تصور و تصویر ذهنی است که افسانۀ ققنوس القا می

ا این معنی یا مدلول، خود دالّ بر مدلولی دیگر، یا تصور ذ زاده می ر عاشقی که عشقش همواره شود؛ امهنی دیگري است، مثالً تصو

که همان مفهوم مرغی ( توان گفت که ققنوس هم معنایی ظاهري دارد بنابراین می. قدم، عشق جاوید الیزال زنده است، عاشق ثابت

ه خصلت عمده براي رمز چنین است که س این). زند وقتی تصویر عاشق صادق را رقم می( و هم معنایی باطنی و مکتوم) ایست افسانه

ت آن، بدین معنی که بهترین و رساترین چیز براي تذکار و القاي  -2دال، ) محسوس و تصویري(جنبۀ عینی  -1: اند برشمرده مطلوبی
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طور کامل، ناممکن یا  ابهام آن، چون مدلول چیزیست که ادراك و فهم و تصورش، مستقیماً به -3معنی و داللت بر مدلول باشد، 

  ).28و23: 1372ستّاري،( کم سخت دشوار است دست

  کنایه -5- 2-3

ا قرینۀ صارفه کنایه عبارت یا جمله ه  اي است که مراد گوینده معناي ظاهري آن نباشد، ام اي هم که ما را از معناي ظاهري متوج

و مدلولی است که به عنوان یک کند  کنایه نیز همچون استعاره در محور جانشینی عمل می. معناي باطنی کند وجود نداشته باشد

دهد جمله در معناي اصلی خود به  اي وجود دارد که نشان می رود، البته در استعاره قرینه کار می دال براي ارجاع به مدلولی دیگر به

عاي صورت کار نرفته است اما در کنایه قرینه درون متنی   گرایان و ساختگرایان که معنی را اي وجود ندارد، درواقع  برخالف اد

  .کنندة معنی است دانند، در مورد کنایه قطعاً رجوع به بافت تعیین می

. اند اند و به بحث کنایه توجه چندانی نداشته شناسان در آثار خود به مباحث مربوط به استعاره و مجاز اکتفا کرده البته بیشتر نشانه

دهد درواقع  می  به کار گرفته است و تعریفی که از آن به دست»  Irony« را به جاي اصطالح » خالف آمد« یا » کنایه « سجودي 

مانند استعاره دال به یک چیز اشاره « نویسد در کنایه    همان مجاز به عالقۀ تضاد یا به اصطالح قدما استعارة تهکمیه است؛ او می

ی دیگر می می ا از طریق دالّ کند، مثالً اگر براي اجتماعی  متفاوت و متضاد داللت میواقع به چیزي کامالً  دانیم که آن دال به کند ام

ت انبوهی « کس نیامده باشد و کسی بگوید   هیچ در حقیقت کنایه به کار برده است و حرف او داللت بر متضاد » عجب جمعی

ر همین تعریف را چندل شناسیِ مبانی نشانه، پارسا در ترجمۀ کتاب )129: الف1382سجودي، ( » کند  مدلول متعارف جمعیت می

هاي طنزآمیز متضاد با آن چیزي  درواقع معناي نشانه« گوید  مطرح کرده است و می»  Irony«به جاي اصطالح  » طنز « با عنوان 

  ). 200: 1386چندلر، (»گویند است که ظاهراً می

یک عبارت . القۀ تضاد متفاوت استشود، با طنز و مجاز به ع نامیده می» کنایه « باید توجه داشت آنچه در ادبیات فارسی 

در مجاز نیز واژه در معنی . اي، طنز و هر طنزي نیز کنایه نیست کنایی ممکن است طنزآمیز هم باشد ولی لزوماً هر کنایه

نی کنایه ذکر جمله یا عبارتی است که به جاي معنی ظاهري، مراد یکی از لوازم مع« که  شود، درحالی اش به کار گرفته می غیراصلی

( در محور همنشینی و به لحاظ معناي باطنی که مراد گوینده است          ) به  مکنّی( کنایه به لحاظ الفاظ و معناي ظاهري. آن است

  ).236- 235: 1372شمیسا، ( »در محور جانشینی است ) عنه  مکنّی
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  دیگر شگردهاي بیانی -6- 2-3

نی و همنشینیِ زبان، سبب شده است که به فنون ادبی همچون استعاره و شناسان به مباحث مربوط به محور جانشی گرایش زبان

ها را نیز  ها و کنایه که در بخشهاي قبل اشاره شد، غیر از استعاره و مجاز، نمادها، اسطوره چنان آن. مجاز توجه زیادي نشان دهند

هاي دیگري نیز نام برد  توان از آرایه ار این مباحث میتوان در محور جانشینی و همنشینی زبان مورد بررسی قرار داد، اما در کن می

قابل بررسی است؛ درواقع هر ایهامی » داللت چندگانه « آرایۀ ایهام در مباحث مربوط به . اند  شناسی در ارتباط که به نوعی با نشانه

در . توان ایهام دانست اي را نمی ت چندگانهاست، اما هر دالل» داللت چندگانه « آفریند داراي  که شاعر یا نویسنده در اثر خود می

آورد که خواننده به هنگام مواجهه با داللت چندگانه یا چندمعنایی، نتواند از  عمد شرایطی را پدید می ایهام، خالق یک اثر ادبی به

وینده یا شنونده رفع متن رفع ابهام کند، برعکس در ابهام به سبب آنکه باعث اختالل در ایجاد ارتباط است، ابهام از سوي گ

  .شود می

توانند در محور جانشینی زبان بررسی شوند،  شوند، می محسوب می  اغراق، مبالغه و غلو نیز از آنجا که از روشهاي اداي معنی

رجاع به کنیم، درواقع مدلولی را به عنوان یک دال براي ا استفاده می» کوه کندم « از جملۀ » خسته شدم « مثالً اینکه به جاي جملۀ 

ها به جاي مجموعۀ دیگر قرار  از نشانه  اي اي جانشینی گسترده است، یعنی مجموعه گونه تمثیل نیز . ایم مدلول دیگر به کارگرفته

، »شود موي اندر شیر خالص زود پیدا می/ شود عیب پاکان زود بر مردم هویدا می« کند، مثالً در بیت  گیرد و بر آن داللت می می

ها را به جاي مجموعۀ دیگري که در  اي از نشانه ثیلی براي مصراع اول است، درواقع شاعر در مصراع دوم مجموعهمصراع دوم تم

در حکایتهاي تمثیلی نیز در حقیقت کلّ . مصراع اول آمده، قرار داده است تا بر مفهوم مورد  نظر خود در مصرع اول تأکید کند

ی است براي مدلولی که باید در ذهن ما شکل بگیرد، همچون داستانهاي موالنا در مثنوي یا حکایتهاي تمثیلی شیخ اشراق  داستان دالّ

یر عطّار و داستان منطق   .الطّ

کند؛  دهد، مفاهیم مورد نظر خود را به خواننده القا می هایی که در کنار یکدیگر قرار می گاه شاعر یا نویسنده با نشانه 

هایند که  با مباحث مربوط به روابط مفهومی در سطح واژه و  نما از این دسته نشانه و متناقض هایی همچون مراعات نظیر، تضاد آرایه

آرایی  صنایع لفظی همچون جناس، واج. شناسی مطابقت دارند در زبان... جمله مانند شمول معنایی، تقابل معنایی، استلزام معنایی و 

تواند  ند، یعنی ارتباط کلمه با کلمات پس و پیش از خود در زنجیرة ترکیب میشو توانند در محور همنشینی زبان بررسی  نیز می... و

  .هنري باشد
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  گیري نتیجه - 3
با . توان از آن در بررسی و تحلیل متون ادبی اعم از شعر و داستان بهره گرفت اي است که می رشته شناسی رویکردي میان نشانه

اسطوره، استعاره، . شناختی در متون پرداخت ل چگونگی کاربرد رمزگانهاي زیباییتوان به تحلی استفاده از این رویکرد همچنین می

اند و  شناسان را به خود معطوف کرده شوند که توجه نشانه مجاز، کنایه و دیگر شگردهاي ادبی از فنون بالغی محسوب می

ابی براي تحلیلهاي نشانه « شناسی در مطالعات ادبی تنها به برشمردن       شانهن. شناختی فراهم کرده است رمزگشایی از آنها  عرصۀ جذّ

تر نقد ادبی عمدتاً به بررسی  که پیش درحالی. کند شود، بلکه  به ساختارها و روابط درون متن نیز توجه می محدود نمی» ها  درونمایه

. شود هاي به هم بسته در متن تولید می دهد که چگونه معنا از طریق الگوهاي نشانه شناسی نشان می پرداخت، نشانه معناي متون می

شناسی معنا را نه یک  تر شود و نیز از آنجا که نشانه تر و علمی مندتر، موشکافانه شود  که نقد ادبی  نظام شناسی موجب می نشانه

ت نشانه رخداد طبیعی، بلکه محصول عمل رمزگانها و قراردادها می ه دا داند و به بافت و موقعیرد خوانش متن ادبی به ها بسیار توج

  . گیرد اي مورد توجه قرار  طور فزاینده تواند به مثابه یک دنیاي خیالی، می
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  .مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، تهران، نشر مرکز) 1372(ستّاري، جالل

  .شناسی کاربردي، تهران، نشر قصه نشانه) الف1382(سجودي، فرزان
، خیال »)استعاره، مجاز، مجاز مرسل، کنایه ( شناسی علم بیان از منظر زبان شرح و بازبینی چند اصطالح« ) ب1382(ـــــــــــــ 

 .77-54، ص )فصلنامۀ فرهنگستان هنر(        5

  .، تهران، علم)مجموعه مقاالت( نظریه و عمل: شناسی نشانه) 1388(ـــــــــــــ 
  . ن، سمت معناشناختی گفتمان، تهرا - تجزیه و تحلیل نشانه) 1385(شعیري، حمیدرضا
  .بیان، تهران، انتشارات فردوس و مجید) 1372( شمیسا، سیروس



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

422 

 

  .شناسی، تهران، هرمس گفتارهایی در زبان) 1380(صفوي، کورش
  .شناسی، تهران، سورة مهر درآمدي بر معنی) 1383(ـــــــــــــ 

د ه درآمدي بر نشانه) 1382(ضیمران، محمشناسی هنر، تهران، نشر قص.  
 - فصلنامۀ علمی، » پور شناسی شعر الفباي درد سرودة قیصر امین نشانه« ) 1389(ال و محمدکاظم یوسف پور فرهنگی، سهی
  .166-144، یزد، دانشگاه یزد، ص 21نامه،سال یازدهم، شمارة  پژوهشی کاوش

  .استعاره و شناخت، تهران، فرهنگان) 1379(اهللا زاده، حبیب قاسم
  .سور، ترجمۀ کورش صفوي، تهران، هرمسفردینان دوسو) 1379(کالر، جاناتان

  .درسنامۀ نظریه و نقد ادبی، ترجمۀ گروه مترجمان، ویراستار حسین پاینده، تهران، روزنگار) 1383(گرین، کیت و جیل لبیهان
مقدم، تهران،  بخش و زینب حیدري هاي نقد ادبی،  ترجمۀ علیرضا فرح درآمدي بر شیوه) 1388(گورین، ویلفرد و دیگران

  .رهنما
  .شناسی، ترجمۀ محمد نبوي، تهران، آگاه نشانه) 1380(یر گیرو، پی

ر بزرگ معاصر؛ از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، ترجمۀ محسن حکیمی، تهران، خجسته) 1378(لچت، جان   .پنجاه متفکّ
د ن نامۀ نظریه دانش) 1384(مکاریک، ایرنا ریما بوي، تهران، آگههاي ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و محم.  

دي، تهران، ققنوس) 1385(میلنر، آندرو و جف براویت ۀ فرهنگی معاصر، ترجمۀ جمال محمدرآمدي بر نظری.  
، مقاالت اولین »)در آثار نظامی گنجوي و سلطان محمد( شناسی تطبیقی شعر و نقّاشی معراج نشانه« ) 1383(نامور مطلق، بهمن

  .177-151کوشش فرزان سجودي، تهران، فرهنگستان هنر، ص شناسی هنر، به  اندیشی نشانه هم
درآمدي تاریخی بر نظریۀ ادبی از افالطون تا بارت، گروه ترجمۀ شیراز، زیر نظر شاپور جورکش، ) 1382(هارلند، ریچارد

  .تهران، چشمه
  .استعاره ، ترجمۀ فرزانه طاهري، تهران، نشر مرکز) 1380( هاوکس، ترنس
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329  

  ثار داستانی مصطفی مستور و ریموند کارور نهاد آبرابر

  ي چند مفهوم در حیطه
  1فرزانه فروزانی

  

  چکیده

هاي ادبی او، در  تر هنرنمایی رود که بیش ي ادبیات داستانی امریکا به شمار می هاي شاخص در حیطه ریموند کارور از چهره

تر موارد، در کنار نام مصطفی مستور، داستان نویس معاصر و  یشدر ایران، نام کارور در ب. ي داستان کوتاه متمرکز بوده است حوزه

که مستور، خود سبکی مستقل و منحصر به فرد را در نویسندگی ابداع کرده   با این. پرداز آثار کارور، نشسته است  مترجم و نظریه

اشتراکات را در آثار این دو نویسنده  شود که این امر، برخی است، دنیاي ذهنی او گاه خواسته یا ناخواسته به کارور نزدیک می

زمان آثار آنان نشان  ي ساختار و تکنیک بوده است، اما بررسی هم هاي کارور و مستور بیشتر در حوزه هرچند شباهت. زند دامن می

ها  ر یک از آناند، در حالی که ه هایی مشترك را در آثار خود به کار گرفته مایه ها و درون دهد هر دو نویسنده، گاه ویژگی می

در این پژوهش تالش شده تا چند ویژگی و . را به نام خویش ثبت کرده استي یادشده زده و آن  مایه رنگ خویش را به درون

ي پردازش و تشابه و تفاوت این  ي مشترك که در آثار کارور و مستور مورد توجه قرارگرفته است، با هم مقایسه و شیوه مایه درون

 . ي یادشده تحلیل و بررسی شود آثار دو نویسنده ها در مایه درون

  

  

.تنهایی، شاعرانگی متن، عشق، کودکی، مذهب، نماد :هاکلید واژه

                                                        
 مربی  1
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  مقدمه - 1
  )ش 1343ایران،(مصطفی مستور ) الف

میان کند در آثار خود،  ي رمان و داستان کوتاه نویسی امروز ایران است که تالش می هاي شناخته شده در عرصه مستور از چهره
ي آثار کارور پرداخته  پردازي در زمینه او از دیرباز به ترجمه و نظریه. تکنیک و فرم با محتواي اثر، آشنایی و پیوند برقرار سازد

  .شود است و گاه تشابهاتی میان آثار او و کارور دیده می

  )م 1939/1988امریکا،(ریموند کارور ) ب

ریموند «: گوید ي او می ي فاصله نگاشته، درباره اي که بر مجموعه کارور، در مقدمهپرداز آثار  مصطفی مستور، مترجم و نظریه 
تر شناخته  آید، اما بنا بر یک سنت دیرینه در ایران کم نویسان معاصر امریکا و جهان به شمار می ترین داستان کارور اگرچه از قوي

نویسی معاصر جهان، به طور گزینشی رفتار  با جریان داستان نویسان ایرانی شاید به این علت که مترجمان و داستان. شده است
ي  ریموند کارور از معدود نویسندگانی است که تقریباً همه... اند هاي ادبی دور افتاده اند و به تبع آن، از متن رویدادها و پدیده کرده

  )2-1: 13880کارور، (» ...شناسانه، ارزشمندند هایش خوب و از منظري زیبایی داستان

جا که  ترین حد، تا آن کاستن از نوشته، به بیش: داستان کوتاه و استاد یک سبک خاص است: کارور استاد یک نوع ادبی است
اما وي از این عنوان نفرت دارد و آن را حاصل ) 44: 1380کارور،(» .اند مالیست زده گرا یا مینی منتقدان به او برچسب کمینه

  )45:همان. (داند ي فرهنگی مینگر همتی و کوته نظرتنگی و کم

ي برخی  جا به مقایسه رود، در این هاي زبانی آثار کارور مسلماً بر اثر ترجمه از دست می جا که بسیاري از ویژگی از آن
در  هاي هر نویسنده را ایم تفاوت ها، کوشیده ایم و در عین توجه به تشابهات آن هاي مشترك آثار کارور و مستور پرداخته مایه درون

  .ي خاص، بررسی و تحلیل کنیم مایه طرز تلقی از یک بن

  :گیرد هاي زیر را دربرمی ي پژوهش ما در این مقاله، داستان دایره

ي داستانی که به قلم مصطفی مستور به فارسی برگردانده شده است، مورد بررسی قرار گرفته  از میان آثار کارور، دو مجموعه
  :شوند هاي زیر را شامل می ها و فاصله که داستان پاکت: زاین دو مجموعه عبارتند ا. است

خوابیده؛  کسی که روي این تخت می. 5فاصله؛ . 4عمارت تابستانی؛ . 3همسر دانشجو؛ . 2ها، بازوها، سیگارها؛  دوچرخه .1
کلیساي . 9ها و  پاکت. 8زنیم؛  زنیم از چی حرف می وقتی از عشق حرف می. 7هاي  ي فاصله و داستان صمیمیت از مجموعه. 6

  .ها ي پاکت جامع، از مجموعه

. 2رو؛  عشق روي پیاده. 1: توان نام برد هاي زیر را می از جمله آثار مستور که در این زمینه مورد بررسی قرارگرفته است، داستان
. 6ملکه الیزابت و . 5 ها؛ مغول. 4ي سوسن؛  چند روایت معتبر درباره. 3هاي  رو و داستان ي عشق روي پیاده مهتاب؛ از مجموعه
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ي زندگی؛ از  چند روایت معتبر درباره.8ي عشق؛  چند روایت معتبر درباره. 7ي من داناي کل هستم؛  دوزیستان از مجموعه
کتاب استخوان خوك و . 11سوفیا؛ . 10هاي مردي که تا پیشانی در اندوه فرورفت؛  داستان. 9ي چند روایت معتبر؛  مجموعه

  .رمان کوتاه روي ماه خداوند را ببوس. 12هاي جذامی و  دست

 ي آثار کارور و مستور مایه ي درون بررسی و مقایسه .2

  : هاي مشترك در آثار کارور و مستور، خواهیم پرداخت مایه در این مجال، به بررسی برخی از درون

  کاربرد نماد در آثار کارور و مستور.2.1

شوند،  هایی که در زندگی روزمره دیده می هاي اساسی است؛ اشیا و پدیده  یژگیکاربرد نماد در آثار مستور و کارور یکی از و
  :کنند اي تازه پیدا می یابند و چهره گیرند، هویتی نمادین می هاي مستور و کارور قرار می وقتی در فضاي داستان

ا شخصی هستند و اثري از نمادهاي نماده«: شود ي فنی دیده می در پیوند با کاربرد نمادین اشیا، در آثار کارور، دو نکته
شود؛ دیگر آن که نمادها چنان طبیعی در بافت و چارچوب داستان به کار برده  اي تکراري کالسیک در آن دیده نمی کلیشه

رد به عبارت دیگر، نمادها براي کاربرد نمادینشان وا. ها در متن روایت وجود ندارد شوند که هیچ گونه تحمیلی در قرار دادن آن می
  )82: 1379مستور، (» .کنند ي نمادین پیدا می شوند، بلکه این اشیاي داستان هستند که به مدد خالقیت نویسنده، جنبه داستان نمی

تواند دوچرخه و بازو و سیگار را به ترتیب، در  ها، بازوها و سیگارها اثر کارور، خواننده می براي نمونه، در داستان دوچرخه
ي متفاوت زندگی، یعنی کودکی، ضعف و قوت انسان، بلوغ و سرانجام  ي به تصویر کشیدن سه دورهجایگاه نمادهایی برا

دوچرخه در دنیایی که کودکان . گیرد جهان کودکان و بزرگساالن در این اثر در کنار هم قرار می. بزرگسالی انسان، استنباط کند
  . ترها زور بازو در دنیاي بزرگ برند همان قدر اثر دارد که سیگار و داستان در آن به سر می

جا که کارور خود یک شفا یافته از الکلیسم بود، غالباً الکل نقش  از آن«. هاي نمادین در آثار کارور است الکل نیز از پدیده
شد شود و غذا معموالً نمادي است براي ر نوشیدن اغب در تقابل با خوردن قرار داده می. کند هایش بازي می مهمی در داستان

  در صورتی که الکل نه رشد جسمانی دارد و نه تربیت روحی) 38: 1380موارامارکو، (» جسمانی و پرورش روحی

گاه  زند و هیچ هاي اطراف خود رنگی نمادین می او نیز به پدیده. در آثار مستور نیز نماد با همین کیفیت به کار گرفته شده است
، پوچی، )92: 1383مستور،(در داستان کوتاه دوزیستان » بادبادك«براي نمونه . یردگ نمادهاي مستعمل کهنه شده را به کار نمی

این نماد پیوسته در اثر تکرار . گذارد است، به نمایش می سبکی و تو خالی بودن زندگی شخصیت اصلی اثر را که زنی روسپی
  .هایی متفاوت داشته باشد تواند از آن دریافت شود و خواننده می می

  رش کارور و مستور به عشقنگ. 2.2

هاي قرن بیستم و در فرهنگ عمومی، بسیار به کار رفته است و به همین سبب فهم  هایی است که در گفتمان عشق یکی از واژه
زنیم عنوان یکی از  زنیم، از چی حرف می وقتی از عشق حرف می. کند دشوارست این که هرکس از این واژه چه چیزي را قصد می
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هاي خویش،  کوشد در داستان کارور می«توان گفت،  ي تحلیل نگرش کارور به عشق، می در زمینه. موفق کارور استهاي  داستان
هایش را بستري  او اغلب داستان. ي عشق را در جهان معاصر نشان دهد وار، موقعیتی غریب و متالشی شده اي موزاییک به شیوه

زنیم، از چی حرف  وقتی از عشق حرف می: ها بگوید س آن، به مخاطبسازد براي کاوش در این موقعیت تا ضمن انعکا می
شود که  سویه توصیف می عشق از نگاه کارور نوستالژیک در معرض زوال و نابودي و گاه، یک) 23: 1380موارامارکو، (» زنیم؟ می

  . شود هاي کارور می هاي داستان سویه بودن، سبب ویرانی درونی آدم این یک

اند و  دهد که دور هم جمع شده زنیم فضاي ذهنی دو زوج را نشان می زنیم از چی حرف می ز عشق حرف میداستان وقتی ا
سویه و حتی پدر  آمیز، یک گرا وحشیانه، وسوسه ي انواع و اشکال متفاوت عشق، اعم از روحانی و جسمانی، افالطونی، سلطه درباره

  هاست؟ م یک از آنزنند تا دریابند عشق واقعی کدا و مادرانه، حرف می

گر عشقی است که در بستر زمانی اواخر قرن بیستم امریکا، میان دو  هاي کارور، روایت این اثر همراه با شماري دیگر از داستان
گذرانند؛ معموالً در این مدت مشروب  ها، دو یا چند زوج مدتی را با هم می گونه داستان در این«: گیرد جنس مخالف شکل می

هایی  براي نمونه، در داستان) 24:همان(» .شوند زنند و تقریباً همیشه در ارتباط با هم دچار اشتباه می غلب با هم الس میخورند، ا می
آییم و بعد از لباس جین، به  ها بگو ما داریم می ها، خودت را جاي من بگذار، در آالسکا چه خبر است؟، به زن مانند پرها، همسایه

. استاز دیدگاه کارور، در دنیاي معاصر، عشق دچار سردرگمی . توان نام برد ن نگرش ویژه به عشق، میهایی با ای عنوان داستان
داند و براي اثبات این مدعا، دالیلی منطقی  مل شخصیتی است که عشق را ناپایدار و دور ریختنی می... مثال در داستان وقتی از عشق

کنند، باز هم در  حتی در حالی که از همسر خود طلب بخشش می. کنند خیانت میدر آثار کارور، همسران به آسانی به هم  .دارد
ي فاصله، قهرمان داستان موقعیت خود را هنگام  براي نمونه در داستان عمارت تابستانی از مجموعه. ي خود هستند فکر معشوق تازه

کنم به التماس کردن؛ اما در همین حال، به  یزنم و شروع م جلواش زانومی«: کشد پوزش خواستن از همسرش، چنین به تصویرمی
دانم چه اتفاقی دارد براي من یا هر کس دیگري توي این  نمی. دردآورست. هستم] ي قهرمان داستان ي تازه معشوقه[فکر خوانیتا 

  )105-104: 1380کارور،(» .دوستت دارم! هالی عزیزم: گویم می. دهد می دنیا رخ

بست  و اینک به بن ها نیز مرد به آسانی به همسرش خیانت کرده ي پاکت ها از مجموعه براي نمونه، در داستان پاکت
  .است رسیده

هاي به  اما تفاوت نگاه مستور و کارور در این است، که عشق. شود در آثار مستور نیز عشق میان دو جنس مخالف مطرح می
اي است  هاي میان عاشق و معشوق، به تعبیر موارامارکو، به گونه هاي کارور اغلب زمینی هستند و معاشقه تصویر درآمده در داستان

هاي مستور، عشق پیوسته در غالفی از قدسیت درپیچیده شده  اما در داستان. شود ي الس زدن، تعبیرمی که از آن به اصطالح عوامانه
ر وصال جسمانی مطرح نیست و عاشق، در این بافت و در پرتو چنین عشقی، دیگ. رود ي تن و روابط جسمانی فراترمی و از حیطه

آید که شاید مراد  برد تا جایی که همواره این توهم براي خواننده پیش می اغلب معشوق را تا سرحد نیایش و پرستش باالمی
توانند معشوقه  ها نیز می هاي مستور، حتی روسپی در نوشته. نویسنده، معشوق ازلی است و نه زنی با هویت و مختصات بشري

) 22-7: 1383مستور،(ي من داناي کل هستم  ي سوسن از مجموعه رگیرند؛ براي نمونه، در داستان کوتاه چند روایت معتبر دربارهقرا
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شوند که  هایی آسمانی می ، دو زن روسپی، سرانجام تبدیل به معشوقه)96-85:همان(و داستان کوتاه دو زیستان از همین مجموعه 
براي نمونه، کیانوش از . ها را ندارند پرهیزند؛ زیرا توان قرارگرفتن در پرتو تجلی آن ها می ه آنعاشقان داستان از نزدیک شدن ب

: نویسد اي بدین مضمون می هاي جزامی، براي سوسن که یک روسپی است، نامه هاي داستان استخوان خوك و دست شخصیت
بعد بیدار ماندم . خواب رفتی و من گذاشتمت روي تختخوابجلو تلویزون . نتوانستم بخوابم. دیشب تا صبح نخوابیدم! سوسن جان«

خودم هم درست . شاید هم قبل از بچگی. انگار از بچگی با هم بزرگ شده بودیم. شناختمت ها بود می انگار سال. و نگاهت کردم
» .گفت است میغالم سگی ر. گفت خیلی ماهی می. گفت تو ماهی طوري بود؟ توي زندان، غالم سگی می دانم چرا این نمی

  .کند زند که فراتر از تعامالت جسمانی جلوه می و بدین وسیله، عشق سوسن را رنگی ازلی می) 28: 1383مستور،(

ها وجود نداشته  گریزند؛ حتی اگر مانعی در کار وصال آن یابی و وصال می عاشقان در این آثار، به شکلی بیمارگونه، از کام
مستور . دارد هاي قلبی ایشان وامی طونی، گاه قهرمانان را به پاگذاشتن روي احساسات و عالقهاین بازتاب شدید عشق افال. باشد

ي عشق در آن جاریست، دیده  مایه این تصور تقریباً در تمام آثار او که درون. کند اغلب از وصال با عنوان مرگ عشق یاد می
ي عشق روي پیاده رو نیز  هایش، از جمله مجموعه لد کتابتا جایی که جمالتی با این دیدگاه را براي طرح پشت ج. شود می

هاي آب و  اگر ازدواج کردیم، دیگر به جاي تو باید به قبض: کنیم؟ گفتم کی ازدواج می: یک روز فروغ پرسید«: برگزیده است
دوم و سوم و دویدن دنبال  کن و اجاره خانه وشغل ي بانک و تعمیر کولر آبی و بخاري و آبگرم افتاده هاي عقب برق و تلفن و قسط

هاي خالی و خستگی و کسالت و تکرار و تکرار و تکرار و مرگ،  ي سحر تا بوق سگ و گرسنگی و جیب یک لقمه نان از کله
فکر کنم؛ و تو به جاي عشق، باید دنبال آشپزي، خیاطی و جارو و شستن و شستن و خرید و مهمانی و نق و نوق بچه و ماشین 

و بدین وسیله افتادن در ) 67-66: 1377مستور، (» .زنیم برقی و اتو و فریزر و فریزر و فریزر باشی؛ هردومان یخ می لباسشویی و جارو
ي برگرفته از  یا این قطعه. داند هاي رابطه می ي زندگی و عوارض زندگی متاهلی را باعث یخ زدن عواطف و تاریکی چراغ میانه

دوست : کسري گفت«: دهد ي عشق، شکل می ي ذهنی مستور را درباره گی که اساس فلسفهي زند داستان چند روایت معتبر درباره
  )22: 1382مستور،(» .قدر که نخوام زنم بشی آن: اش گرفت قدر؟ کسري گریه دارم مهتاب گفت چه

در . شود رمیگ داند و معتقد به روي تاریک عشق است که با وصال جلوه او به نوعی وصال را خارج شدن از بهشتی ذهنی می
ي چند روایت معتبر که داستان عشق یک آموزگار فیزیک به شاگردش، کیمیا  ي عشق از مجموعه داستان چند روایت معتبر درباره

فقط یک گام «: گوید چیز را تمام کند و با خود می کوشد همه شود، می طلوعی، است وقتی معلم از احساس خود به کیمیا خبردارمی
باید همه چیز را همین حاال تمام کنی؛ درست در روشنایی یک صبح . شق آن روي تاریکش را به تو نشان دهدست تا ع دیگر کافی

  )15: 1382مستور،(» ...نباید کیمیا را از بهشت بیرون بیاوري. شنبه یک

یادکرد یکی از . گیري و تامل است مانتال قابل پی اي نگرش سانتی دهد، گونه هایی که مستور از عشق ارائه می در توصیف
سرتاسر آثار مستور، لبریز از همین نگاه عاشقانه . توصیفات او از عشق و حاالت عاشقانه، به درك بهتر این مدعا یاري خواهد رساند

  .است
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ي مفاهیم زندگی از پشت عینک مفاهیم فیزیک و  اي غرق عالم عقل و علمند و به همه هایی که به گونه عشق براي شخصیت
کوشند عشق را نیز مانند یک  ها پیوسته می آن. کشد اي ست که تمام سواد و دانش آنان را به چالش می نگرند، دغدغه ریاضیات می

یابند که عشق فراتر از عقل و علم و منطق و اعداد و ارقام است و  ي علمی حل کنند؛ اما در فرجام، با دریافتی اشراقی درمی مساله
براي نمونه در روي ماه خداوند را ببوس، پارسا، یکی از استادان فیزیک، در برخورد با  .آورند که عشق، عشق است ایمان می

خیلی سعی «: ي پارسا نگرش او را به عشق، چنین توصیف معشوقه. کند شود، که خودکشی می ي عشق، چنان سردرگم می پدیده
حتی فلسفه، همه چیز را اندازه بگیره اما ناگهان  سعی کرد به کمک فیزیک و ریاضیات و. کرد تا همه چیز را بفهمه اما نتونست

ي  بعد همه. پس گیج شد و فرورفت. شه اونا رو اندازه گرفت یا فهمید دریافت که در هستی چیزهایی هست که با ابزارهاي او نمی
هاي او جایی  ولفرم. ي اجزا را شمرد اما حس کرد چیزي در این میان کم است همه. محاسباتش را خط زد و از نو شروع کرد

  )100: 1379مستور، (» ...دوباره گیج شد، پس فرورفت. ماندند تمام می نیمه

شاید قهرمانان به . کند گاه کسی به همسرش خیانت نمی هاي او هیچ در داستان. هاي مستور همگی با عفاف همراه هستند عشق
ف یک لطیفه و زیبایی تازه در همسر خود، باز به او پناه طوري گذرا و کامال مقطعی، به کسی دل ببندند، اما در پایان، با کش

ي تاریخ، براي  ي من داناي کل هستم، یکی از استادان دانشگاه در رشته ها از مجموعه براي نمونه در داستان کوتاه مغول. برند می
فشارد؛ اما سرانجام  او را در دست میي عینک  بازد تا جایی که تحت تاثیر احساسات، دسته دار دانشگاه دل می مدتی کوتاه به کتاب

مهناز سمت خودش خوابیده است روي «: کند با دیدن همسرش که به آرامی خوابیده است، دوباره پیوند خود را با او مستحکم می
احساس . توانند از خودشان دفاع کنند شوند؛ البد چون نمی قدر معصوم می ها در خواب، چه کنم که آدم به این فکر می. تختخواب

آیم باالي  زنم و می گردم و تختخواب را دورمی برمی... هام فشردم، چیزي به مهناز مدیونم کنم به خاطر آن عینک که در دست می
کنم  اي نگاهش می دقیقه. ي تختخواب اش، روي مالفه اش گذاشته و دست دیگرش را جلو سینه یک دستش را زیر گونه. سر مهناز

اگر نقاش یا عکاس خوبی . کنم بادقت انگشتان او را نگاه کنم تاریک اتاق سعی می نم و در هواي نیمهز و بعد کنار تخت زانومی
گرفتم انگار بخواهم از خداوند غفران بطلبم، پیشانیم را بر انگشتان  ها عکس می کردم یا از آن ها را نقاشی می بودم، شاید هزاربار آن

  ) 47-46: 1383مستور، (» .سایم اند، می ي سفید تخت، زیباتر شده مالفهي  او که در آن هواي نیمه تاریک بر زمینه

  کودکی از نگاه کارور و مستور. 2.3

کودکان آثار مستور، گویی از جهانی دیگرند؛ هرچند از نظر سن و اندام کوچکند، اما از دید احساسات و به ویژه توان عاشق 
ي من داناي کل  در داستان کوتاه ملکه الیزابت از مجموعه. دارند ها گام برمی تر از آن شدن، همپاي بزرگساالن و حتی گاه پیش

دختر الغري که با «: شود هستم، عیدي پسري کوچک است که از فرط عشق دخترکی خردسال به نام زیور که اینچنین وصف می
ی هاي پیاده کشی چادر سفید گلدارش داشت روي خط ی بازي می رو سیمانی، ل تمبرهایش را که تنها )72: 1383تور،مس(» کرد ل ،

فروشد تا زیور را با پول آن به سینما ببرد و تازه برایش ساندویچ کالباس و پپسی و تخمه و  ي او هستند، می هاي کودکانه دارایی
داده  سرانجام نیز عیدي در حالی که از عشق زیور مشاعرش را از دست) 74:همان. (هرچیز دیگري که دلش بخواهد نیز بخرد

رو نیز راوي در سن ده سالگی چنان در عشق مهتاب،  ي عشق روي پیاده در مهتاب از مجموعه. شود است، در رودخانه غرق می
کند تا  اش را پرمی ي هوش و حواس و دنیاي ذهنی شود که مهتاب همه ساله با یک چادرنماز سفید گلگلی غرق می 7دخترکی 
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خواست جاي  گذاشت، دلم می هاي مهتاب می هاي داغ را توي دست تی شاطر عباس نانوق«: خواهد جایی که شاعرانه دلش می
وقتی مهتاب به . هاي داغ باشم خواست آن نان پیچاند، دلم می هاي داغ را الي چادر گلدارش می وقتی مهتاب نان. شاطر عباس بودم

گرفت، دوست داشتم  ها را از مهتاب می وقتی مادرش نان. ي در باشم کردم کوبه کوبید، هوس می ي در را می رسید و کوبه خانه می
کردم یکی از  انداخت و من هزاربار آرزومی شان می هاي قرمز توي حوض خانه اي نان براي ماهی بعد مهتاب تکه. مادر مهتاب باشم

  ) 122: 1377مستور،(» .هاي قرمز توي حوض باشم ماهی

هایی هستند که چندان کودکانه نیست و عواقب آن مانند  د، سرگرم شیطنتشون گاه نیز که کودکان این آثار عاشق نمی آن
ي حکایت عشقی بی  براي نمونه در داستان کوتاه سوفیا از مجموعه. گرست ترها، گاه خونین و ویران هاي بزرگ عواقب جنایت

آمیز تلفنی و معرفی کردن خود به  هاي شیطنت قاف، بی شین، بی نقطه، کودکان گالبی، تازه واردي ناقص اندام، را با مزاحمت
  )37-29: 1384مستور،. (کنند جاي سوفیا زنی که عاشق گالبی شده است، وادار به خودکشی می

هایی  و واکنش توان گفت کودکان در آثار داستانی مستور، نه از نظر ذهنی و عاطفی و نه از نظر کنش در یک ارزیابی کلی می
  . ستندزند، کودك نی ها سرمی که از آن

اي واقعی و  شود، چهره هاي کودکانه دیده می کودکان در آثار کارور حضور چندانی ندارند؛ اما در یکی دو اثر که شخصیت
ترها، کامال طبیعی و  ها و روابط آنان با هم و با بزرگ هاي آن ي نگرش و استدالل دنیاي این کودکان، نحوه. ملموس دارند

ها،  مثال در داستان کوتاه دوچرخه. ساالن هاي زودهنگام خبري هست و نه از دنیاي بزرگ شدن نه از عاشق. گرایانه است واقع
ي فاصله، راجر، فرزند آقاي هامیلتون، در بافتی بسیار طبیعی مجذوب قدرت و اقتدار پدرش در  بازوها، سیگارها از مجموعه

اش با برمن را از ذهن  کاري پیروزماندانه ي کتک حنهکوشد ص شود و در حالی که پدر می برخورد با برمن، پدر دوستش، می
بدین وسیله آرزوي خود را براي دوستی و پیوندي . هاي پدر تنگ شده کند دلش براي بچگی کودك پاك کند، راجر اعتراف می

  )69: 1380کارور، . (کند عمیق با پدر و نیز الگوبرداري از شخصیت و قدرت او، با زبانی کودکانه بیان می

  ي تنهایی در آثار مستور و کارور انگاره. 2.4

هاي  داستان. یابند شوند و تا سطح دیگري از گسست ادامه می ها شروع می هاي کارور در موقعیت گسست و جدایی آدم داستان
ان ها واژگ شخصیت. هایی کامل از تنهایی معطوف به عشق است ي فاصله، نمونه عمارت تابستانی و همسر دانشجو از مجموعه

: ك. ر( .وگو ندارند؛ فاقد درد مشترك یا هرچیز مشترك دیگري هستند که بتوانند به کمک آن تسکین یابند زیادي براي گفت
این وضعیت در واقع موقعیت شکستی «: » نویسی ریموند کارور نگاهی به سبک داستان«ي  به نظر مستور در مقاله) 9: 1382کارور،

آنها شوهر تو نیستند و کیلومتر شمارش دست نخورده، دو   هاي داستان. دهد می ري آن را نمایشمینیاتو است که کارور با دقتی 
. دهند از انحطاط اما با قوت، نشان می اي تلخ، سیاه و البته پر ها ي کارور هستند که این شکست را به گونه از بهترین داستان نمونه

تفاوت مهمی که میان نگاه کارور و همینگوي وجود . اند دو؛ شکست خوردههر  زن و شوهر  و در داستان دوم  در داستان اول، مرد
توان شکست داد، کارور  اما نمی توان از بین برد، ها را می در حالی که در باور همینگوي آدم. هاست نمایش این شکست دارد در

هاي مهم زندگی  ي عرصه ئماً و تقریباً در همههاي او دا آدم. پردازد می هاي پی در پی انسان گونه به ترسیم شکست با دقتی وسواس
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. توانند انجام دهند یا نمی دهند، ها انجام نمی رسد هیچ تقالیی براي خروج از این شکست و بدتر از آن به نظر می خورند شکست می
  )1: 1387مستور،(»  

ر نوعی واماندگی است که در اجتماع کارور گ سرانجام، تاریکی و تیرگی روابط بین آدمها همه و همه بیان هاي بی تنهایی، عشق
  . زند افتد و او به کمک یک رئالیسم داستانی دست به آفرینش و تصویر می اتفاق می

گونه اتفاقی در  هیچ. شوند هاي کارور محسوب می ها اتفاق بزرگ داستان ها و شکست توان گفت، همین واماندگی در واقع می
اتفاقی که تا  –خواند  اي ناگوار و ناگهانی داستان را می در هر لحظه به دنبال اتفاق و حادثه دهد و خواننده طول داستان رخ نمی

وجو براي یافتن اتفاقات که بدون پیچیدگی در داستان بیان شده است، تنها حادثه  اما همین تعلیق و جست –دهد  پایان رخ نمی
  . شود بزرگ داستان محسوب می

شود و اتفاقات زندگی آنان  تان است؛ کلیتی که به بیان رابطه چند شخصیت داستانی محدود میاتفاق داستان، کلیت خود داس
در واقع تعلیق در خود داستان و ساختار داستان وجود ندارد، بلکه با روایت فضایی معمولی خواننده در تعلیق . کند را بیان می

. رسد می پایان به داستان اي ضربه هیچ بدون که است زمانی یق وپادرهواییشود و اوج این تعل فضایی وهمناك از روابط انسانی گرفتار می
    

ي  گر جامعه پردازد تا این گونه روایت  هاي دردناك محیط اطراف خود می کنده به بیان واقعیتریموند کارور با زبان رك و پوست
اگر زبان کارور در بیان این . یکدیگر شده است ها از اي که اتفاقات آن به وضوح باعث جدایی آدم پیرامون خود باشد؛ جامعه

  .اتفاقات روشن است، از صراحت برخوردهاي انسانی اجتماع او نشأت گرفته است

اي  مایه زدگی و جداافتادگی در اغلب آثار او، بن درد غربت. آفرینند نیز عمیقا تنها هستند هایی که در آثار مستور نقش می انسان
در استخوان خوك و . شود ها می اه نیز عشقی عمیق، باعث ایجاد گسلی شگرف میان عاشق و دیگر آدمگ. رود اصیل به شمار می

ي او  گر انتظار بیهوده کند در حالی که سرتاسر اثر، روایت هاي جزامی، سیمین در بافتی نمادین، در تنهایی مطلق زایمان می دست
. مانند اي داستان نیز یا از آغاز تنها هستند یا در پایان تنها میه سوسن، کیانوش و دیگر شخصیت. براي بازگشت شوهرش است

  )1383مستور،(

دانیال در استخوان . هاست اندازد، یا تامالت خاص فلسفی آن هاي داستان را در آثار مستور از دیگران جدا می چه شخصیت آن
زده، نظام کائنات را به  و در دنیایی جنون ي انزوا گزیده نگري خاص خود، گوشه هاي جزامی، تحت تاثیر جهان خوك و دست

با توجه به جریان عشق در رگ و پوست . انجامد ها می گاه نیز عشقی عمیق است که در نهایت، به فردیت آدم. کشد چالش می
  . توان سراغ گرفت ي آثار او می هاي مستور، این پدیده را تقریباً در همه اغلب داستان

چه نگاه کارور و مستور را از هم  از مفاهیم اساسی و کلیدي در آثار مستور و کارور است، آن ي تنهایی با این که انگاره
هاي کارور  شود تا آدم چه باعث می آن«: کند هاست که تقریباً عکس هم جلوه می نگري متفاوت آن دهد، جهان متفاوت نشان می

. ها از درك یکدیگر و نیز درك زندگی پیرامون خود است وانی آنهایی تک افتاده از ارتباط با هم عاجز بمانند، نات گویی جزیره
ها از زندگی شود، عشقی است که اغلب یا  ي سخت را بشکند و جایگزین فقدان درك آن تواند این پیله گویی تنها چیزي که می



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

431 

 

ما در باور مستور این خود ا) 9: 1382کارور،(» .حضوري نوستالژیک دارد و یا اگر هست، به شدت در معرض زوال و نابودي است
در پرتو چنین . سازد هایی دورافتاده از دیگران می ها را تبدیل به جزیره شود و آن ها از دیگران می عشق است که باعث بریدن آدم

  ماند ها باقی نمی شود و چیزي از آن ها در معشوق فنامی ي آدم هاي شگرفی، تمام دنیاي اندیشه عشق

  ي مستور و کارور مذهب در اندیشه. 2.5.

. در این زندگی، اثري از مذهب یا سیاست یا فرهنگ وجود ندارد. کند، نحیف و الغر است اي که کارور ترسیم می زندگی«
با این ) 129: 1382هاو،(» .شود هاي آگاهانه دیده نمی اثري از تایید اعتقادات نیرومند عمومی و یا عصیان. تشخص و قومیت نیست

در داستان کوتاه همسر دانشجو از . برد گاه قهرمان داستان است که در فرجام، شخص به آن پناه می ها تکیهحال، گاه مذهب تن
جا که این پدیده در پایان بندي  از آن. خواند شود، خدا را فرامی ي فاصله، زن وقتی از ایجاد رابطه با شوهرش ناامید می مجموعه

هاي  تر شد و مالفه کرد، اتاق روشن و روشن همین طور که نگاه می«: ت اثر برخوردار استاي در باف شود، تاثیر ویژه داستان دیده می
هایش را با سر و صدایی که در اثر چسبناکی زبان به وجود  لب. هایش سفید شدند رنگ و رو رفته به طرز غریبی، جلوي چشم

شه به ما کمک  می! خدایا: خواب گذاشت و گفت هایش را دراز کرد و روي تخت دست. آید ترکرد و بعد خم شد و زانو زد می
  )82: 1380کارور،(» !کنی؟ خدا

هاي عقیدتی و فکري و فلسفی انسان معاصر را در آثار خود  کوشد بحران فکرانه می اي معتقد است که روشن اما مستور نویسنده
در این اثر، یک دانشجوي . وند را ببوس استمایه، رمان کوتاه روي ماه خدا شاخص آثار او با این درون. آورد به تصویر درمی

پاشد و دچار شک در نظام  ي دین و مفاهیم دینی بسیار پابند بوده است، یکباره فرومی دکتري علوم اجتماعی که در گذشته به حوزه
  )1379مستور، . (کل داستان، روایت کشمکش او و این دیدگاه نورس درونی است. شود کاینات می

در . یابند شوند و التیام می مستور نیز گاه در اوج ناامیدي و بحران، تحت تاثیر دریافتی اشراقی، دگرگون میهاي آثار  شخصیت
خواهد خود را از  ي عشقی خود شکست خورده، وقتی می ي من داناي کل هستم، رضا که در رابطه داستان دوزیستان از مجموعه

شود و به  زاده یحیی، پشیمان می هاي سبز و نورانی حرم امام اگاه با دیدن گلدستهي آپارتمان زنی روسپی بیرون بیندازد، به ن پنجره
جا نیز مانند اثر یادشده از کارور، مستور در پایان بندي داستان، نقش تامالت مذهبی را پررنگ کرده و  در این. رسد درکی تازه می

  )96: 1383مستور، . (بدین وسیله بر اعتبار آن افزوده است

ي نگاه مستور و کارور به مذهب در آن است که نگاه کارور به این پدیده اغلب خنثی است اما مستور همواره با  عمدهتفاوت 
رویکردي فلسفی، ذهن و زبانش درگیر این مساله است و از زوایاي مختلف، آن را مورد ارزیابی، داوري و چون و چرا 

  .دهد قرارمی

  شاعرانگی متن  .2.1

کند، به شاعرانگی متن مستور و نثر فخیم آثار داستانی  که سبک مستور و کارور را از هم جدامیو اما یک تفاوت اساسی 
  .گردد کارور بازمی
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ي نخست، شاعرانگی شدید متن در آثار مستور و  کند، در مرحله اي که آثار کارور و مستور را از هم جدا می ترین مولفه مهم
اند که به نوعی در  ي رئالیست آمریکایی به شمار آورده ر ارنست همینگوي نویسندهدا کارور را میراث. صراحت بیان کارور است
گونه  همان) (ttp://www.adinebook.com/gp/product/9644480643. هایی برداشته است تعالی سبک همینگوي گام

 )157: 1377قریب،. (است بردار احساس بودن و ایجاز بیش از حد نام دانیم، نثر همینگوي به صراحت، روشنی، بی که می

ي شاعرانگی متن در آثار کارور،  اي که در زمینه اما نکته. پرهیزد گو و صریح است و از ابهام در کالم می کارور عمدتا رك
هاي زبانی او قربانی این  شوند، مسلما بسیاري از قابلیت می هاي کارور مشمول ترجمه که چون نوشته  نباید از نظر دور داشت این

توان گفت زبان کارور داراي نثري روشن،  اما در یک ارزیابی کلی می. رود شود و هنگام انتقال به زبان بیگانه، از میان می یده میپد
براي نمونه، در داستان کوتاه صمیمیت از . شود اي نیز در آن دیده می ابهام و محکم است که گاهی توصیفات شاعرانه صریح، بی

کند؛ دري که در  مرا تا در خروجی بدرقه می«: کند گونه توصیف می رمان داستان، فضاي موجود را اینمجموعه داستان فاصله قه
گاهی و سر و صداي خیابان  ي صبح دري که توي این مدت از آن نور و هواي تازه. ایم، بازبوده زده تمام مدتی که با هم حرف می

بینم که این وقت  قرص روشن ماه را می! کنم؛ خداي من به بیرون نگاه می. کدامشان نشده بودیم آمده و ما متوجه هیچ توي خانه می
  )186: 1380کارور،(» ...طور توجه مرا جلب کرده باشد آورم چیزي قبال این به خاطر نمی. زند روز توي آسمان برق می

کامال شاعرانه است که تحت تاثیر همین  است، زبانی اما زبانی که مستور در آثار خود به کارگرفته و مومنانه به آن پایبند بوده 
ي  ي زیر را از داستان کوتاه مردي که تا پیشانی در اندوه فرورفت، از مجموعه قطعه. گراید العاده، گاه به ابهام می شاعرانگی فوق

ت وسط جمله درس. اش کردم شد که خفه داشت شروع می«: توان مثال زد نقطه، براي نمونه می شین بی قاف بی حکایت عشقی بی
یا بهتر بگویم . ناگهان آمد. نیمه شب بود گمانم. خواستم جمله معنا پیداکند نمی. خواستم کالم تمام شود نمی. بود که نقطه گذاشتم

حتی فرصت تمام . نقطه را گذاشته بودم وسط کلمه. نقطه را گذاشتم و عقب کشیدم. آمد که من یک گام پس رفتم داشت می
دانم نقطه را کجاي کلمه گذاشته بودم شاید روي دال یا بر قوس واو  نمی. ده بودم چه برسد به تمام شدن جملهشدن کلمه را هم ندا

هام انگار مرتکب قتل شده باشند، از  دست. ترسیدم بس که می. ي سین؛ بس که با شتاب این کار را کرده بودم ي دندانه یا روي لبه
هاي  از نمونه. کند آمیختگی نثر او با قطعاتی از شعر، این ویژگی را تقویت می) 7: 1384مستور، (» ...لرزیدند هیجان و اضطراب می

توي یکی از «: کرد ي چند روایت معتبر، اشاره ي زندگی از مجموعه ي زیر از داستان چند روایت معتبر درباره توان به قطعه آن می
ي یکی از همین  بینیین که از توي پنجره وم هم که نیگا کنی، میاز روي ب. ها دل یکی آتیش گرفته ها؛ همین نزدیکی همین خونه

کمی دیر . ي نگرانی مثه یه سایه. از ته یه خیابون دراز. تو اومدي اما کمی دیر. دل یکی آتیش گرفته. ریزه بیرون ها آتیش می خونه
یکی داره تو چشات غرق ... شه اکستر میجا خ دل یکی داره این... اومدي اما حسابی تجلی کردي و دل یکی ر حسابی آتیش زدي

  ) 17: 1382مستور،(» ...شه یکی الي شیاراي انگشتات داره گم می. شه می

  گیري نتیجه .3

ي زیادي به هم شبیه  تا اندازه... هایی مشابه مانند عشق، کودکی و مایه مستور و کارور از دید به کارگرفتن مضامین و درون
ها  ها از این مفاهیم است که از نوع نگرش متفاوت آن ي برداشت آن کند، شیوه از هم جدا می دو را چه کار آن هستند اما آن

http://www.adinebook.com/gp/product/
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هاي هستی  اي نوگراست، اما آثار او سرشار از تامالت اشراقی و نگاهی شاعرانه به جلوه که نویسنده  مستور با این. گیرد سرچشمه می
تر به  کارور بیش. الت اشراقی و شاعرانگی متن، در آثار او جایی نداردي نسل امروز آمریکاست که تام اما کارور نویسنده. است

حال، همین به  با این. رئالیسم گرایش دارد در حالی که آثار مستور به شکلی تامل برانگیز، سرشار از نگرشی رمانتیک است
هاي این دو  لما به نزدیکی داستاني مستور از آثار کارور، مس کارگرفتن مضامین مشترك و عالقه و آگاهی فراگیر و گسترده

  .نویسنده انجامیده است
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330  

  »هماي چهرزاد«ها در داستان واکاوي و تحلیل نمادین شخصیت

  یونگ گوستاوکارلهايبه آرا و اندیشه با رویکردي
  

   1فرزانه فروزانی 
  2علی محمد پشت دار

 
 چکیده

و فرایند ناخودآگاه قوم ایرانی است که در قالب حماسه رخ شاهنامه میراث ماندگار ایران زمین اثر ارزشمند و سترگ ملی 
زبان و ادب فارسی هاي آن به صورتی فراگیر با معانی ژرف و عمیق در گسترة نموده و همین امر سبب شده است تا داستان

ي پژوهش و کاوشدار است ههاي گوناگون را در گستربرتابیدن نظریهبها ظرفیت ي گرانبر این اساس این گنجینه. کندخودنمایی 
حال آن که . کنداي فراهم میهاي ناب در آن فرصت بروزمی یابد و مجالی براي تحقیقات میان رشتهوجوالنگاهی است که اندیشه

هاي اساطیري و حماسی از اقبال کمتري برخوردار  هاي مهم این اثر، بخش تاریخی آن است که در قیاس با قسمتیکی از بخش
هاست که روایت پادشاهی اولین زن در شاهنامه ي اسفندیار یکی از این داستانداستان هماي چهرزاد دخت بهمن و نوه .بوده است

تاکنون بدان  داراب و فراز و فرودهاي پر کشش در مسیر قهرمان داستان یعنی مضمونو تفاوت  رغم زیباییاست؛ داستانی که علی
تواند ابزار پژوهش در شاهنامه باشد و نتایجی مفید و کاربردي به دست میکه هاییکی از زمینهاز سوي دیگر ی. پرداخته نشده است

  در فارسیکه تایپآرکی موضوع. هاي کارل گوستاویونگ روانشناس سوییسی استهاي روانشناسی و آرا و اندیشهدهد، دیدگاه
وي شخصیت را واحدي . اساسی و فراگیر روانشناسی یونگ است هايشده یکی از دیدگاه ترجمه... مثالی و کهن الگو، صورت
این . دیگر جدا هستند، ولی تأثیري متقابل نسبت به یکدیگر دارند از همداند که اگرچه روانی مختلف می هايمتشکل از سیستم

-الگوها صورت کهن .و سایه نیموسفردي، ناخودآگاه جمعی، پرسونا، آنیما، آمن یا خودآگاه، ناخودآگاه : ها عبارتند از سیستم

  این. اندگرفتهدر ضمیر ناخودآگاه جاي ومنتقل شده  به نسل هزار ساله از اجداد بشر، نسل ي چندینهاي مشترکی هستند که باسابقه
با . یابندنمود می انشوند و در آثار هنرمندگر میجلوه  طبیعتگوناگون  رسیدن به مرز خودآگاهی در نمادهايها براي صورت

دارد، پس بر آن شدیم تا در این جستار بسیارخوانیهم که این اثر با آرا و افکار یونگ چهرزاد دریافتیمهمايبررسی دقیق داستان 
ار قر مورد نقد و پژوهش یونگداراب را از منظر اسطوره شناختی و آراي روانشناسی تحلیلی داستان پادشاهی هماي و فرزندش

وگذر از آب را فرایند فردیت مادر، کودك، قهرمان، پیرخرد، خویشتن، سایه، من، مانداال و نیز مساله  الگوهايو کهندهیم 
                                                        

  مربی - 1
 دانشیار - 2
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هرچند گامیاي هاي میان رشتهي کار خویش سازیم بدان امید که در مسیر پژوهشمایهدرارتباط با قهرمان اصلی این داستان دست
 .اندك برداشته باشیم

  

  

  .الگو، ماندال، یونگشاهنامه، فرایندفردیت، کهن: هاکلید واژه
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    :ي تحقیقپیشینه - 1

-شناس سوئیسی در گسترة متون ادبی برخی ازپژوهشهاي کارل گوستاویونگ رواندرراستاي بررسی و باز نمود آرا واندیشه

ي قهرمان درداستان اند؛ ازجمله تحلیل اسطورههي کارخویش قراردادمایهگران شاهنامه اثر سترگ وکالن فردوسی را دست
ي نظرات یونگ ازآقاي ابراهیم اقبالی، آنیما و اسارت ضحاك وفریدون اثر دکتر محمدرضا امینی، تحلیل داستان سیاوش برپایه
هاي دوسویه در گانهی(ي شخصیت سودابه و رودابه کاوانهخواهران همراه در شاهنامه اثر دکتر سیدکاظم موسوي و نیز تحلیل روان

هاي شاهنامه دربخش نخست این کتاب اي ازداستانهریک از آثار ذکرشده به پاره. ي سرکارخانم اشرف خسروينگاشته) شاهنامه
الگوهاوصورمثالی راکه جزءاصول اساسی نظام فکري اندویرخی ازکهنگیردپرداختههاي اساطیري وپهلوانی رادربرمیکه دوره

جاکه ازجانب نگارنده بررسی گردید کسی تاکنون به تحلیل وبازنمود داستان اند و تا آناست رابررسی کرده کارل گوستاویونگ
پس بر آن شدیم تا این داستان زیباي شاهنامه . هماي چهرزاد به عنوان نخستین زن پادشاه ونیز بخش تاریخی این اثرنپرداخته است

شناسی تحلیلی براي جلب توجه به اسطوره هاي مهم آن استفاده ازابزاررواناخصهشناسی یونگ که ازشي مکتب روانرا از دریچه
هاي شاهنامه اي براي شناخت هرچه بهترانسان است، مورد نقد و تامل بیشترقرار دهیم چراکه باور داریم داستانونماد به عنوان وسیله

ازاین اشاره مقصودندیده «البته . ال بروز وظهوریافته استي فرازها و فرودهایش در آن مججایگاهی است که انسان نوعی با همه
توان ازاین جمله میشناختی نیست؛ ازآنهایی فقط روانهاي گوناگون اسطوره وحماسه وکاستن آن به پدیدهگرفتن معناها و چهره

هاي گوناگون ودحقیقتدیدگاه نیزبرداشت وتاویلی به دست داد؛چون حماسه واسطوره مانندزندگی وطبیعت زنده درژرفاي خ
  )54: 1374مسکوب،(»گر سازدهاي خود را جلوهتواند بسته به نگاه بیننده یکی ازچهرهنهفته دارند وهرحقیقتی می

  درآمد - 2

هاي گوناگون علوم انسانی گسترش فراوانی یافته و حاصل آن دریافت دردنیاي امروز تحقیقات میان رشته اي در بین شاخه 
ي روان کاوي وادبیات درحوزه ي ادبیات نیز رابطه. را دگرگون ساخته استعلمی هاي ي پژوهشچهرهکه است نتایج ارزشمندي 

وواکاوي متون ادبی از منظر روان کاوي ونیز اسطوره شناختی در گشودن بسیاري از رموز، کارآمد بوده نتایج شگرف وشگفتی به 
ترده اي است که صاحبان اندیشه بادیدگاه هاي متفاوت وگاه متضاد به آن که روان کاوي حوزه ي گسحال آن. دست داده است

- در ابتدا از شاگردان فروید بود که بعدها به)1961-1875(یونگ. یکی ازاین افرادکارل گوستاویونگ سویسی است. اندپرداخته

بار فروید مطرح  اولرا که  اوضمیر ناخودآگاه.بشر بودناخودآگاه ماهیتي درباره یونگي نظریه ترینمهم. نقدآراي او پرداخت
وي در مورد روان جمعی انسان معتقد بود که زیر سطح .فردي وناخود آگاه جمعی تقسیم کردکرده بود به دوقسم ناخود آگاه

-فرا میآگاهی شخصی خود را که ازخالل وغیر شخصی است وبا آنتر دیگري وجود دارد که کلی، جمعیي عمیقآگاهی، الیه

محتویات این الیه خاص شخص نیست و روان مشترکی از نوع ورا شخصی است که درون . ي آدمیان مشترك استنماید در همه
- آن که بررسی آثار از دیدگاه دبستان روان حال) 6: 1376مورنو،.( ها و محتویاتش در طول عمر شخصی به دست نیامده استمایه

تواند ما را به جنبه هایی از رمزشناسی این آثار و درك اسطوره شناختی میي دبیات از دریچهي اکاوي او و نمایان کردن چهره
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- رساند تا جنبه هاي نمادین وسمبولیک در بسیاري از اسطورها و داستانما یاري می به هاگونه کاوشاین. از آن برساندتري عمیق

  . هاي ادبی ایران درپیش دیدگانمان نمایان شود

ناخودآگاه جمعی انسان ها صورت هاي نوعی وکهن الگوهاي ثابت ومشترکی وجود دارد که به سبب انگیزه هاي درونی در  
یا بیرونی در خودآگاهی پدیدار می شوند وخود را به خود آگاهی می شناسانند و موجب شکل گیري رمزها و نمادهاي بسیاري 

این درحالی . ي مظاهر و تجلیات نمونه وار روان آدمینوعی عبارتند از همه صور. شونددراساطیر، مذاهب و آثار ادبی وهنري می
« .ي تجارب زندگانی بشر از آغاز تا کنون استنشین همهتهاست که ناخودآگاه جمعی از مجموع صور نوعی فراهم آمده که 

رت نوعی خود ناپیدا ودست نهفته است بدین سبب صوضمیر  صورت نوعی فی النفسه عنصر روانی است که در بخش تاریک
  )442- 439، صص1366ستاري،. (»نیافتنی است؛ اما نماد هاي معروف صورت نوعی آن را به ما می شناساند

-شمار گذشته است، چشم به جهان میي تجارب نسل هاي بییونگ معتقد است آدمی با این سرمایه که چکیده وعصاره

ان به ارث رسیده است و ناخودآگاه همگانی ما از آن تشکیل یافته آرکی تایپ وي این تجارب ومعلومات را که از نیاک.گشاید
مثالی، صورت ازلی، صورتي نمونه، نمونهکهن الگو، کهن  در فارسیکه تایپ آرکی موضوع) 75: 1367سیاسی،. (خوانده است

وي . انشناسی کارل گوستاو یونگ استاندیکی از دیدگاه هاي اساسی وفراگیر روکرده الگو ترجمهازلی، سرنمون وکالن
دیگر جدا هستند، ولی تاثیر متقابل نسبت به هم ازهمداند که اگرچه روانی مختلف میهاي شخصیت را واحدي متشکل از سیستم

: 1377نگ،یو.(من یا خودآگاه، ناخودآگاه فردي ناخودآگاه جمعی، پرسونا، آنیما، آنیموس وسایه: ها عبارتند از این سیستم. دارند
صور مثالی یا کهن )1380:138شایگان فر، .(انداي چند میلیون ساله دارند مفاهیمی جهانیاین کهن الگوها به دلیل این که ریشه) 9

مادر، پیر خرد، کودك، قهرمان، آنیما، :توان طبقه بندي کردها را بدین گونه میالگوها مظاهرگوناگونی داردکه برخی از آن
وحتی از نظر یونگ مسایل فطري و بنیادي حیات بشري چون تولد، رشد، عشق، ) 1366:366جونز،...(یه، نقاب وآنیموس، خود، سا

  )1378:342شمیسا،.(خانواده، مرگ، تضادبین فرزندان ورقابت بین دو برادر، جنبه ي کهن الگویی دارد

گیرند که این عناصر ریشه در یش کمک میشاعران و نویسندگان براي خلق وآفرینش آثار هنري از صور ذهنی و تخیالت خو
ناخودآگاه ذهن همه ي افراد بشر دارند ودر ذهن شاعر ونویسنده به الیه هاي ناخودآگاه ذهن می رسند ومقدمه ي پیوند میان 

که از نظر یونگ، هنرمند مانند هر پیامبر راستین مفسر رازهاي روح خویش است بدون این . روانشناسی وهنر وادب می گردند
اوتصور می کند که از ژرفاي وجود خود سخن می گوید اما روح زمان است که از طریق او سخن می گوید . خواهان آن باشد

یونگ آفرینش وابتکار هنري رابه دونوع ابتکار ) 242: 1379یونگ،. (گوید وجود دارد؛ زیرا تاثیر گذار استچه که وي میوآن
وي اصالت را به همین خالقیت الهامی و ناخود ) 17و16: 1378احمد،(ی تقسیم کرده استشناسانه و ابتکار نظري و الهامروان

یعنی «داند که بینش ازلی داشته باشداوهنرمند بزرگ را کسی می.انجامددهدکه به خلق آثار نمادین وتمثیلی میآگاهانه می
بخشد یق تصویرهاي ازلی که به او این توان رامیحساسیتی خاص نسبت به الگوهاي صور مثالی واستعدادي براي بیان خود از طر

از این روي فردوسی که یکی از ) 19: 1370گورین،(هاي هنري خودبه دنیاي برون منتقل سازدتاتجارب دنیاي درون را با قالب
بوده، در  ي تمام نماي میراث درونی این آب وخاكشاهنامه، آیینهبزرگ ترین سرایندگان ادب پارسی است واثر ماندگار وي

هاي تودر توي ناخودآگاه جمعی این سرزمین است، بیش از هراثر دیگري استعداد بر تابیدن آراواندیشه هاي روان ي الیهبردارنده



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

440 

 

ي این اثر، یعنی داستان هماي چهرزاد که یکی هاپس بر آن شدیم تا به تحلیل اسطوره اي یکی از داستان. ي یونگ را داردشناسانه
هاي شاهنامه تاکنون و تفاوت مضمون با دیگر داستان رغم زیباییداستانی که علی. دشاهان زن در شاهنامه است بپردازیمازاولین پا

  .پردازیم تا غبارابهام راازآن بزداییمالگوها میهاي برخی ازکهناما قبل ازهرسخنی به بیان ویژگی.بدان پرداخته نشده است

  

  گوهاالبازنمودمفاهیم برخی ازکهن - 3

یک مرد داراي عنصر مکمل . به باور یونگ هیچ زنی به کمال نیست وهیچ مردي نیز به کمال نیست :آنیما وآنیموس -الف
آنیما یا روان زنانه رشته اي از . نامندزنانه ویک زن داراي عنصر مکمل مردانه است که این دورا به ترتیب آنیما و آنیموس می

درون مرد وجوددارد مانند احساسات حاالت روانی مبهم پذیرابودن امور غیر منطقی و قابلیت  تمایالت روانی زنانه است که در
ي وي ي روانشناسی تحلیلی شخصیت یونگ است که به گفتهترین موضوعات نظریهآنیما ازمهم)280: 8153یونگ،.(عشق شخصی

  کندي سازنده و ویرانگرنمود پیدامیهاي دوگانهبه صورت

من همان عامل . ناخوداگاه شخصی وجمعی زیر بناي سازنده شخصیت انسان است)EGO(ي یونگ من دهبه عقی: من -ب
  )30-29: 1373تبریزي،.(گیردشناسایی اگاهانه ویا بخش خوداگاه روان انسان است که در برابر ناخوداگاه قرار می

. هاي مثالی استین صورتترالگو از مهماین کهن.ي مرکزي شخصیت استازنظر یونگ خود نقطه: خود -پ
زمانی که خودآگاه وناخودآگاه )250: 1381یونگ،(«شوداي است که باعث بسط دایم وبلوغ شخصیت میخودمرکزتنظیم کننده«

ي تمامیت انسان خودنه تنها مرکزبلکه نشان دهنده«. وجودفردبه هم برسدتمامیت وکمال درانسان به وجودآمده است
ي اندیشیدن چه که خوب یابد احساس شودازنرینگی ومادینگی اعمال چهارگانهانسان ازهمه ازآن هاي طبیعتخودازتناقض.است

هاي خود از جمله ویژگی)116: 1351فوردهام،(»کنداحساس حس و شهود به طورکلی ازخودآگاه وناخودآگاه واحدي فراهم می
صورت نماد وسامان والگوي جامعیت انسان است وبهخودنوعی مرکزیت ونظام .شودهاي پرآشوب فعال میاین است که در دوره

وسازمان نظم  الگويخویشتن کهنالگوي کهن«).467: 1366جونز،(شوددایره، مربع چهارگانگی، کودك، مانداالوغیره ظاهرمی
ه هاوضمیرآگاالگوهاي دیگر رابه طرف خودکشیده، به تجلیاتشان درعقدهدهندگی، وحدت و یگانگی است خویشتن کهن

ي سوي وحدت، تکامل وتمامیت کلیهي تالش بهخودنشان دهنده. استالگو هدف غایی زندگیاین کهن. بخشدهماهنگی می
کندوچون همیشه روي به آینده دارد شخص رابه پیش صورت یک نیروي انگیزشی عمل میهاي شخصیت است، بنابراین بهجنبه
  )1366:82شولتز، .(»کشدمی

ها برخوردار است؛ زیرا غرایز بدوي و ترین ریشهسایه ازعمیق. آور استلگو نیرومندترین و بالقوه زیانااین کهن: سایه -ت
هاي طبع آدمی است که گیرد سایه داراي دشواري خاصی است چون متضمن بهترین و بدترین جنبهما را در برمیحیوانی تبارانسانی

. پنداردکه جامعه آن را شر، گناه وغیراخالقی می هایی استي محركي کلیهحاوسایه در وجه منفی . هردو بایستی بیان گردند
  )81:همان.(سر بریم بایستی آن را رام سازیمگونه سایه روي تاریک ماست و اگر بخواهیم با دیگران در هماهنگی بهبدین
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- متقابل میان کنش  آناساس دهد که یپیشنهاد مو مشاوره درمان براي فردي منحصر به الگوي یونگ : فرایندفردیت -ث

. یا تحقق نفس استشود فردیت یافتن می انسانشخصیت یافتن و تمامیت تکامل  موجب که فرایندي. خودآگاه استو ناخودآگاه  
نامد با این وجود در می را غریزهآن که یونگ در واقع این گرایش به حدي نیرومند است است روند طبیعی این فرایند خود شدن 

روانی خود شدن، فهم، بلوغ، سالمت غایتتوانند به یابند میمیدست  بدانکه  افرادي. وجود دارد متعدديموانع یافتن فردیت راه 
ترین همجوهرفردانیت به آگاهی  درآوردن شماراندکی از م) 1348،140ستاري،.(شدن برسندکاملو انسان و تمامیت و جامعیت

شود، آنیما، آغازمیفرایند جذب ازصورت مثالی سایه . هاي مثالی است که این به آگاهی درآوردن تمایز یا جذب نام داردصورت
  )15: 1376مورنو،.(رسدگذارد وبه خویشتن میسرمیآنیموس، پرسونا، مادر و پیرخردمند را پشت 

کار اصلی قهرمان انکشاف خودآگاه خویشتن است؛ یعنی . ودآگاهی استقهرمان ازجمله نیروهاي نهفته درناخ«: قهرمان -ج
به محض این که فردتوانست . اي که بتواند با مشکالت زندگی روبرو شودهاي خویش به گونهها و تواناییآگاهی به ضعف

هال (».دهدت میي قهرمان مناسبت خود را از دسي پختگی شوداسطورهآزمایش اولیه را پشت سر گذارد و وارد مرحله
  )164: 1375ونوردباي،

ویژه در کشورهایی هاي مانداالیی بهطرح. معنی دایره استسانسکریت و از لحاظ لغوي به این واژه لفظی است:مانداال -چ
اي ههاي دایردر روانشناسی یونگ این طرح. شناسی اشاراتی داردمفاهیم باستانی ستارهاند به که از فرهنگ هند متاثر بوده

افزاید بلکه ساحت آگاهی تنها بر نیروي تخیل و اشراق مینه که )استافالطون هم روح راسپهرخوانده.(نمایدرا بازمیساختارروان
- ترتیب مانداال میبدین. آفریندمی فراحسیجهانی  کند و در واقعمیفرد را دیگرگون هاي ها و گزینشگرایش.دهدرا گسترش می

شود الگوي تمامیت  و کمال شمرده میچنین مانداال نمادي از کهنهم. کارآیدازآگاهی بهي دیگري شیوهیابی به ستدتواند در 
  )565-1370:564یاوري، (

  

  داستانيخالصه -4 

 اجازدو خواهی خون پدر با دختر خود هماياز کین بهمن پسر اسفندیار که بعد از گشتاسب به پادشاهی رسیده است، پس  
به هماي برسد و او ولیعهد باشد،  از وي پس پادشاهی تا کندنام ساسان دارد وصیت می پسري به که این رغمعلی .کندمی

ي به او خواهد گذارد مبنی بر این که فرزندشان چه پسر باشد و چه دختر پادشاه اصلی خواهد بود وتخت وتاج از همااماشرطی می
شود و ساسان براي گریز از این ننگ از که موجب رنجش پسرش ساسان مییکی این: دو بازخورد دارداین وصیت بهمن . رسید

- بعد از این درحالی. انگیزدداري سلطنت بر میکه حس قدرت طلبی هماي را براي نگهرود ودیگر اینمرز ایران به مرزي دگر می

رسد اما تولد فرزند پسرش را از همگان پنهان کرده، با فریب مت میرود و هماي به حکوکه هماي باردار است، بهمن از دنیا می
 دستور ساختماهگی دهد تا او راب پرورد سپس در سن هشت اي میاو را به دایه. دهدکاري خبر مرگ فرزندش را به دیگران می

کند و دو ي فرات گذاشته از خود دور میدهد و به همراه مقدار زیادي طال و جواهرات او را بر روي رودخانهرا میاي صندوقچه



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

442 

 

ازدیگر سو مردي گازر که به تازگی فرزندش را از دست داده، صندوق را . شاهد سرانجام فرزندش باشند کند تامرد را مامور می
نامش را  اند که او را از آب گرفتهپذیرد و به دلیل آنبرد و همسر وي بااشتیاق کودك را میگیرد و به نزد همسرش میازآب می
جا به پرورش داراب به درآن. کنندها نشود به شهري دیگر نقل مکان میکه کسی متوجه راز آن گذارند، اما براي آنداراب می

-باچنین شرایطی گازر از اومی.  ساالنش برتراستشود و از همتر میروز تواناتر وبزرگپردازند و کودك روز بهبهترین شکل می

- گریزد و موجب آزردگی گازر را فراهم میزري بیاموزد، اما داراب از این کار روي گردان است و از آن کار میخواهد که گا

خواهد که او را نزد داراب از گازر می. یابد که در حال تمرین تیر و کمان استگردد و در حالی او را میکند و به دنبال او می
بعدازآن . فرستد که به او سوارکاري ورزم بیاموزدیاموزد و سپس او را به نزد شخصی میآموزگاري بسپارد تا به او زند و اوستا ب
کند و داراب همسر گازر را تهدید کرده، حقیقت را شود و او از پاسخ دادن خودداري میداراب، نژاد خویش را از گازر جویا می

رود اما در همان هنگام سپاهی از کند مینی که در مرز زندگی مییابد و با زروطالیی که باقی مانده اسبی خریده به نزد مرزبادرمی
از این اتفاق آگاه شده، سپهبدي به نام رشنواد را براي بسامان  از سوي دیگرهماي. شودکند و مرزبان کشته میروم به مرز حمله می

-لشکر رشنواد میخبر شادمان شده به  این داراب با شنیدن. کند تا لشکري گسیل کرده به روم حمله کندکردن اوضاع مامور می

شود و با دیدن داراب، نسبت به او احساسی مادرانه پیدا در همین  زمان هماي براي سان دیدن از لشکر از کاخ خارج می. پیوندد
کند و در می وجوي این جوان برومند پرسهماي درباره. جوشدي او شیر میجاست که از سینهحس مادرانه تا آنکند؛ اینمی

  .تمناي آگاهی از راز اوست

دهد و رشنواد از هویت داراب اگاه کند درمیان راه اتفاق سرنوشت سازي روي میبعد از این سپاه به سوي روم حرکت می 
-می يخرابه ا جوید، داراب نیز به درونشود و هرکس در گوشه اي پناه میگردد وآن این است که باد و باران شدیدي برپا میمی

که « : رسدکند و خروشی از جانب ویرانه به گوشش میاز سوي دیگر رشنواد از کنار طاق عبور می. رود که طاقی در آن قرار دارد
گردد رشنواد شود و سبب میو این ندا سه بار تکرار می» اي طاق فرو مریز ونگهدار شاه ایران باش چراکه خیمه ویاروجفتی ندارد

که داراب از هنگامی. جا فرا بخواندجا خفته، او را از آنش درباره این امر گسیل کند تا ببیند چه کسی درآنرا براي پژوه شخصی
شود رشنواد حقیقت امر رااز داراب جویا شود، داراب نیز ریزد وسبب میشود در کمال شگفتی طاق فرو میزیر آن طاق خارج می

دهد داراب را به لباس پادشاهی بیارایند وداراب به عنوان فرمانده رشنواد دستور می.ندکهر چه از زن گازر شنیده است را باز گو می
-کندوباشادي وپیروزي باز میدهدوکشور روم را باژگزار ایران میکندوآنان را شکستی سخت میسپاه به سرزمین روم حمله می

شود وگزارش کامل آن به همراه گوهري سرخ که می در راه باز گشت رشنواد از گازر وهمسرش ماجراي داراب را جویا. گردند
یابد که جوان برومندي راکه هماي پس از خواندن نامه باچشمانی اشک بار درمی.فرستددر صندوق داراب بوده را براي هماي می
-دامت میکند واز کرده خود اظهار نهماي ماجرارابراي فرستاده تعریف می.استدرمیان سپاهیان دیده بود فرزندش بوده

داراب نیز نیروهاي مخالف .کندنشاند واز قدرت کناره گیري میدرپایان هماي داراب را با احترام به تخت می.کند
  .گذراندي عدالت وآسایش روزگارمیسازدودرسایهپارچه ومتحدمیراباخودمتحدکرده، کشوررایک

ین داستان را از منظر روانشناسی واسطوره شناسی مورد باآگاهی ازمتن داستان اکنون برآنیم تا شخصیت هاي اثرگذارحاضردرا
  .تحلیل و بررسی قراردهیم
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      بهمن وهماي چهرزاديکاوانهتحلیل روان - 5

الگوي توان اورانمادکهنکردي روانشناسانه وکهن الگویی میعنوان پادشاه ایران زمین با رويدر تحلیل شخصیت بهمن به 
من همان عامل .ناخوداگاه شخصی وجمعی زیر بناي سازنده شخصیت انسان است)EGO( ي یونگ منبه عقیده.دانست»من«

بهمن باتمام ) 30-29: 1373تبریزي،.(گیردشناسایی اگاهانه ویا بخش خوداگاه روان انسان است که در برابر ناخوداگاه قرار می
هایش اسیر نیرویی رغم تالشش متحدساخته اماعلیي نیروها رادرراستاي فرمانروایی خویقدرت بامخالفان خویش ستیز کرده، همه

شود که رهایی ازآن امکان پذیر نیست وآن گرفتاري در بندعشق دختر خویش است؛ دختري که درواقع حضورش همه می
زنان این درحالی است که در شاهنامه الهگان، ایزدبانوان ودیوزنان اسطوره به صورت زنان قهرمان و .کندخوش تغییرمیچیزرادست

- توانند نمادآنیمايزنان میاین .و پهلوانان موثر وکارسازند مردانی چون شاهزادگاندر سرنوشت آیند که پلید وجادوگري درمی

تواند مادر، دختر، همسر معشوقه و جادوگري فریبنده یابد و میزن نمود میشکلآنیما به .باشندانسان  موجود در روانومنفی مثبت 
آنیماي وجود بهمن که باقدرت طلبی از حالت تعادل خادج . تواند نماد کهن الگوي آنیما باشداین اساس هماي نیز میبر . باشد

تواندتصویرذهنی اززن را در ناخودآگاه مرد ایجاد وجود آنیما همچنین می. نمایاندمنفی و مخرب خویش را به ما میي شده وسویه
هایی در دنیاي بیرون فرافکنی شود و فرد متمایل به آن زن یا عاشق به مصداق کند به طوري که آن تصویر ممکن است

شود و پس از آن به نوعی آنیما باتوجه به این مطالب در حقیقت بهمن عاشق آنیماي وجود خویش می)281همان،.(اوشود
- کنددرحالی که او پسري دارد که میاي که هماي را جانشین خود اعالم میبابد به گونهکندوبراوتسلط میوجوداورا تسخیر می

گریزد و به سرزمین دیگري بعد از این فرمان، ساسان پسر بهمن براي فرار از این ننگ ازآن سرزمین می.تواند جانشین پدر شود
هاي گوناگون آنیمابه عنوان عمیق ترین واقعیت وجود مرد درموقعیت. گذراندشودودرفقرومسکنت روزگارمیپناهنده می

-کهي مثبت روان زنانه مسول آن استجنبه«گرشود تواند به صورت منفی یامثبت جلوهآنیما در مردان می.گذاردتاراوتاثیرمیبررف

: 1381یونگ،.(»دارشودمردهمسري مناسب انتخاب کند ویا نقش راهنما یا میانجی را براي ارتباط با جهان درون وخود عهده
هاي نامناسبت شود، درحاالت روحی هاي ناگهانی وفرافکنیکن است سبب ایجاد عشقکه مماما طرف منفی آنیما جز آن)286
آنیما با «دراین حالت . ي آنیماي منفی استمنطقی وعصبانیت مرد بر عهدهظهورحالت بی.و خوي مردان تاثیر به سزایی دارد وخلق

و روز را با ایجاد یک احساس مبهم ونامطبوع که  سازدنجواي موضوعات نابجا و محال کوشش مرد را براي تمرکز فکرآشفته می
- مردي که به تملک آنیمایش درآید قربانی هیجان ضبط ناپذیري می. کندگویا یک ناراحتی جسمانی در او وجود دارد تباه می

 به عبارت ،که بهمن به شدت در بند محبت هماي که دختر اوست گرفتار استآنحال)101: 1351فوردهام،(».شود
به باور یونگ . شودازمنظرروان شناسی خودآگاهی من درتسخیر آنیماست و این بروز یک بحران در درون روان تلقی میدیگر

.( دهدگسیخته، بدخواه و مرموز و گاه به او حس ششم شیطانی میتسخیرخودآگاهی به سبب آنیما فردرامتلون بولهوس، لجام 
عملی که در میان ساسانیان امري بسیار رایج .دهدبهمن تن به ازدواج با محارم می جاست که باختگی تا آناین دل)76: 1368یونگ،

وي با اصل میل به . ي ناخودآگاه استهرچندکه از نظریونگ ازدواج بامحارم نماد پیوستگی و اتحادمن با جنبه.وپذیرفته بوده است
- می مستقلفردي به دد درجریان تبدیل شدناز میل به تولد روحانی مجرا نماديبود وآنازدواج بامحارم مخالف 

ناهنجاري، بیماري، ناتوانی گردد وموجب تبدیل تواند سبب می عنصر مادینه و خويخلقاین).1348:140ستاري،.(دانست
 شده يکند اسیربیمارپس از این که هماي را جانشین خودمیروي بهمنازاین)273: 1379یونگ، (عفریت مرگ شودعنصرمادینه به

 کاملياحاطهبراي قدرت وجوينماید و درجستمیرخ  فریبکارانه ايبا چهره استمنفی  آنیماي نیز که سمبل هماي.رودمی ازبین
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رده، ي خود را فراموش ککند و وظایف مادرانهمی پنهاناست منالگوي کهن يتولددوبارهدرواقع  را که بر سلطنت، تولد فرزندش
 کند که او مرده استسپارد تا او را شیر دهد و به همگان اعالم میاي میپسرش را به دایه

 نهانی پسرزاد و با کس نگفت همی داشت آن نیکویی در نهفت 

  کسی کو ز فرزند او نام برد چنین گفت آن پاك زاده بمرد 
  )5439-5436/ 6(همان تاج شاهی به سر بر نهاد همی بود بر تخت پیروز وشاد 

هاي با درنگی ژرف در داستان.هاي هماي به فرزند خودبراي تسخیر سلطنت استمهريي جالب توجه در این داستان بینکته
-هاي نامادري خویش قرارگرفتهگريها وافسونهایی از حیات خویش هدف نیرنگیابیم که شاهزادگان در برههشاهنامه درمی

- ي منفی رخ میکه مادراست باچهرهشود، امادراین جا هماي باآنسودابه گرفتار می اندازجمله سیاوش که دردام نیرنگ

یابدوسبب جا در وجودهماي تبلورمیکنددرایني منفی آنیما که در داستان سیاوش در سیماي سودابه بروزمیدرحقیقت وجه.نماید
هاي اساسی در آینده خواهد بود؛ ش دگرگونیاما تولد کودك نوید بخ.شودکاري برخالف واقعیت وجودي خود انجام دهدمی

درمراسم کهاین.شودو هنرها نشان داده می هاالگوي کودك دراسطورهکهن«.زیراکودك از نظریونگ نماد کمال وتمامیت است
اري دهنده آینده، تولد دوباره و رستگالگوي کودك و نشان گر کهندارند، نمایانکودك را گرامی میعیسايعیدکریسمس

که در ابتدا براي مادر ناخوشآینداست تاجایی که وي به حیله ونیرنگ که تولد داراب بااینحال آن)28: 1382زاهدي،(».است
گیرد و وجود هماي رامتحول ساخته، او رابه کمال خویش که عمل به شودامادرانتها شکلی دیگرگون به خویش میمتوسل می

چه در پس از این باتوجه به آن.رساند وتولد این کودك نویدگرروزهایی بهتراستیالگوي مادر است مهاي کهنکاريخویش
دهد تافرزند را درون آن گذاشته ازخوددور سازدواین هنگامی است که داستان دیدیم هماي دستورساخت صندوقچه اي را می

گیري اصل این فراموشی شکلکاري خودکه زایندگی، آفرینندگی وسازندگی است را فراموش کرده است وحآنیما خویش
شود مییا قدیسکنند، غالبا قهرمان، شاه میازاو پشتیبانی که عناصر کیهانی رها شده کودك« است  رها شده کودك ياسطوره
: 1385زمردي،(»انددرنگ رهایشان کردهي خدایانی که پس ازتولدبیي حال افسانه آمیزش، تقلیدي است ازاسطورهوترجمه

  .که این اسطوره نمودهاي دیگري نیز در شاهنامه دارد ازجمله داستان فریدون و زال)509
  

  الگوي مادرکهن - 6
- همه«اي اساطیري ومقدس در ناخودآگاه ذهن بشرجاي داردمادربه عنوان چهره.الگوهاي یونگ استمام بزرگ یکی ازکهن 

: 1382زاهدي،(» ن یک مادریاجانشین یک مادر وجودداشته استایم که در آي ماازمحیطی بیرون آمدههمه.اجدادمامادرداشتند
 یابدوصفاتی مانندشوق، شفقت مادرانه، قدرت جادویی زنانه، فرزانگی و رفعتاست که فرزندبااوارتباط میمادراولین کسی)15

پروراند و مراقبت چه میچه مهربان است، هرآنتوان گفت هرغریزه وانگیزه یاري دهنده، هرآنمی.هاي اوستروحانی ازویژگی
شود عبارت است از گر میجلوهانسانی که مادردر آن هايصورتازجمله.تواند مادر باشدکند و رشد و باروري را دربر داردمیمی
 ي دور و نیز بسیاريمادرواقعی، مادربزرگ، نامادري، مادرزن وزنی که خویشی وارتباط با اوبرقراراست مثل پرستار، دایه وجده«

دانشگاه، شهر، کشور، آسمان توان ازمظاهرمادربه شمارآوردمثلانگیزدمیگزاري رابرمیازچیزهایی که احساس فداکاري وخدمت
که دراین داستان هماي باآن)25: 1368یونگ،(»کندمیزمین، جنگل، دریاواشیاي گودچون دیگ والبته زهدان ورحم مادرراتداعی

- یابد؛زیرابه وظایف خویش درقبال فرزندش عمل نمیالگوي مادرنیست ونقشی واژگون مینآورد تبلورکهداراب رابه دنیا می

 .پردازیمهامیشودکه به آنگرمیهاي دیگري جلوهکه این صورت مثالی درسیماي شخصیتکنددرحالی

  :الگوي مادرتجسم کهندایه اولین -6 -1
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پروراند دهدواوراتاهشت ماهگی میمتولد شده شیر میه به نوزاد تازهاي کباتوجه به مطالب گفته شده دراین داستان ابتدا، دایه 
خواهدبه انسانی نژاده توصیف می کند زیراکسی که میاي هاي ارزندهالگوي مادراست کسی که فردوسی او را با ویژگینماد کهن

  .ساسی استي فرهنگ ایرانی اصلی اشیربنوشاند باید ازهر نظرسزاوارباشد ودرخورواین در پیشینه
  اياي یکی پاك و باشرم وپرمایهبیاورد آزادتن دایه 
  نهانی بدو داد فرزند را چنان شاه شاخ برومند را 
 )6/5436-5437(  

 :مادرالگويهمسرگازر دومین تجسم کهن -6 -2

پذیرد و او را است که باآغوش باز داراب را میالگوي مادراست؛اوکسیتر نماد کهنهمسرگازر که به شکلی بارزتروملموس 
مادر الگوي کهن هايکاريکندوتمام خویشفرزندراباوجودداراب پرمیدهدو خالءمرگمورد حمایت و پرورش خویش قرار می

گیردو این پرورش کارمیرابهورشدیافتگیست غایت تکامل رساندن و ادراك بهترفرزند براي رسیدن بهشامل مهرورزیدن، یاري که
  .هاي گوناگون پشتیبان اوستشودوبه شکلي داراب رهانمیجاست که تاپایان داستان از دغدغهگازرتاآن وحمایت درموردزن

  پذیربدو داد زن زود پستان خویش ببد شاد از آن کودك دل 
  زن گازر او را چو پیوند خویش بپرورد چونان که فرزندخویش 
 )6 /5482-5486(  

امواج سهمگین دستکندواورابهي مادري خودعمل نمیکندوبه وظیفهرا رها میدرحالی که مادراصلی اویعنی هماي فرزند 
که تجسم مادري مهربان فرمانی کند ونیز همسرگازر عالوه برآنسپارد تا روزگار وگذشت ایام برسرنوشت او حکمفرات می

اي که در ي بخردانهنیز هست؛ سویه داند، سمبل ونمادآنیماي مثبت وجود دارابخویش رامیوظایفنیکیوپروراننده است وبه
  .هستیمگرآنکه در طول داستان نظارهچنانشتابد و راهنما ویاریگر اوستلحظات سخت به یاري وي می

  :مادرالگويفرات سومین تجسم کهنيرودخانه -6 -3
تواند سمبل ونماد مادر یي فرات نیز که کودك بر آن نهاده شده است مرودخانهبریممیترداستان پیي دقیقبامشاهده 

ي مادري اصلی آب خصیصه پس خصیصه«.رفته که مونث استباشد؛زیرا دراساطیرایرانی آب یکی از نمادهاي تقدیس به شمار می
  ).33: 1364باشالر،(»چه طبیعت نیزچون آب نمادمادروزن استاست؛چنان

ترین متداولچنینو رشدو هموشفاو باروري، پاالیشراز آفرینش، تولد، رستاخیزآب «عالوه بر این یونگ معتقداست که
رساند آسیبی به ساحل امن میهیچي فرات صندوق حامل کودك را بیرودخانه).174: 1370گورین،(»نمادناخودآگاه است

رها شده  گردد کودكي گازر سبب میخوردن رودخانه با کاروپیشه وتاثیري بسزا در بسامان رسیدن سرنوشت داراب دارد و گره
یافته مسیررشدوکمال خویش رابپیمایدودرپایان رهاییمرگدر آب دوباره به آغوش گرم یک خانواده باز گرددوبتواندازچنگال

اي یافته است وآب گویی که داراب دوباره از بستررودخانه متولد شده، زندگی تازه.اندازدوسعادتراه، دست درآغوش خوشبختی
گذارد واین ي نمادین خودآگاهی من است قدم درمسیرتفردوکمال میپس ازآن داراب که وجه.است براي اورستاخیزي دیگرگون

  .آغاز تحول اوست
  

  الگوي قهرمان ومن دورانداخته شدهداراب کهن - 7
ده شویم که باتولد داراب گویی بهمن دوباره تولد یافته ومن وجودي اوآغاز شي این داستان متوجه میمایهبانگاهی به بن 
که این من الگوي قهرمان است، حال آنالگوي من وازدیگرسونمادکهنازسویی تبلور کهنباتوجه به مطالب ذکرشده داراب. است

چنین مثبت وهمازبحران است واین امر میسر نیست جزبا دست یابی به آنیمايوخروجوجوي رسیدن به تعادل رواندرجست
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- گردناین.استداراب رسیدناین امر در این داستان درگرو به سلطنت تحققکه» خود«وي الگبه کهن» من«الگوي ي کهناستحاله

که داراب براي از دریاي بالخیزي استايقطره آنیماو همنشدنیورامیادآور سرشت سرکشهماي هايناپذیريها وفرمانکشی
ي من براي رسیدن به ثبات وآرامش کمک خواهد کرد اماپرسش این است چه کسی به کهن الگو. رسیدن به خودفراروي دارد

  .الگوي قهرمان؟پاسخ این پرسش کسی نیست جز کهن
-کشفهاي مختلف برايدردورهیک قهرمان هايدشواري شرحکه  هاستاسطوره تریناز رایجیکی  ي قهرماناسطوره 

فردي منحصربههايویژگیدارايقهرمانانکهیابیمگوناگون درمیلملهاي افسانهبه  با نگاهی.استخودآگاهی ورسیدن بهخویشتن
- شنویممی قهرمان آسا امامبهمتولد معجزه يدرباره مشابهیهاي داستان ما همواره«کندهاراازدیگرافراد متمایز میآن هستند که

ي پیروزمندانه علیه نیروهاي اهریمنی قهرمان هبشري زودرس رشدسریع، قدرت گرفتن و مبارزازنیروي فوق حکایتکهوشواهدي
-را داردو به خوبی  دارا باشد بایستقهرمان می یککه هاومناسباتیویژگینیزتمام که دارابحال آن)162: 1381یونگ،(» دارند 

خویش برتر است وجویاي نام نآید وازهماالشمشیر وگرزمیکه اوراراينیامدهاززاده شدنش بر هنوز چندي. استنام سزاوار این
نمایدونیز تبلوري هاي همسرگازر است که براي اودرسیماي مادري دلسوزرخ میوآوازه است واین همه در گرو زحمات وپرورش

  .ي بخردانه ومثبت آنیماي وجود داراب استنمادین از چهره
  چو بر گشت چرخ از برش چند سال یکی کودکی گشت با فر و یال 
  دي با بزرگان به کوي کسی را نبودي تن و زور اويبه کشتی ش 
  بارگی زو ستوه آمدندگروه آمدند به یک همه کودکان هم 
 )6/5506-5507 (  

واهل دین نزدفرهنگیانخواهدتااورابهکرده، ازاومیخواند ممانعتفرامی گازري يپیشه او را بهگازر که  در پاسخ داراب
الهی گرایشیگراین حقیقت که دارابدینی ومذهبی است ونمایاناین دوکتاب ازمتونکهآنبیاموزند، حال فرستدتابه او زند و اوستا

است وازسوي نیروهاي ي پروردگاربرروي زمیناین درحالی است که درباورگذشتگان پادشاه سایه.مدارانه داردونگاهی دین
که از هویت گراین واقعیت است که داراب با اینن وقایع بیانتمام ای).266: 1385زمردي،: ك.ر(شودفراطبیعی حمایت می

است؛اما ناخودآگاه و خودوجودي او چونان  زادهاصیلو انسانی اي مقتدر و صاحب فضایلزادهداند شاهخودآگاه نیست و نمی
کند موجود مقاومت می دربرابرشرایطرفته ازدست هویت این وجوي خویش جداگشته درجستيدرختی تناور که ازریشه

ي اوست تربیت گونه که بایستهودرطلب است تا به جایگاه خویش باز گردد وداراب بر آن است تامطابق واقعیت خودآن
  .هاي دینی بیاموزدوتعلیم رزم ببیندشود؛آیین
من . رودوهردویکی استدیگر پیش میپاي یکالگوي من وقهرمان همکه کهناست این دیگردراین داستان کلیديينکته

الگوي خویشتن دست یابد وراهی طوالنی درپیش است تامرکزثقل روان ازمن به کهن فرایند فردیت از طیخواهدپسمی
که عبارت است ازنیروي «خودآگاهی به خویشتن منتقل شود، داراب چون پادشاه زادست داراي فره ایزدي است، فره همان ماناست

چنین هم.شوددارد ظاهرمی ي قدرت مادي یاهرنوع قدرت وبرتري که انسانفوق طبیعی که به وسیلهغیرشخصی مرموزوغیبی وما
و باید را داراست خویشتن به تحول استعداد و توانایی داراببر این اساس) 33: همان(»شودمانا در تمام اشیا و در همه جا یافت می

و نادانی خالی شود وخردمند و  خرديکه ازبیگونه دشواررا ازسربگذراند، آنهاي ونآزممنالگويکهنوهمقهرمان عنوانبه هم 
داراب .وجوي آگاهی اولین گام داراب در راه رسیدن به حقیقت وکمال استجست)32: 1374مسکوب،(دانا از ماجرا بیرون آید 

کند د وراز سربه مهر خویش را از او طلب میداري خودبه تمناي آگاهی قدم به سوي گازر برمیدرپی دریافت هویت گمشده
غافل از آن که اهمیت پنهان کردن این راز براي گازر تاآن جاست که از دیارش گذشته تاکسی راز فرزند را نداند، پس هراسان 

ي نه و ریشهوجوي پیشیگشاید داراب درجست اي روبه افق روشن آن نمیگشاید ودریچهمهررا نمیازدست دادن داراب راز سربه 
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مادر اوست واو را در آغوش خودپرورده رود؛زنی که در حکمخود ناگزیر با توسل به شمشیر به سراغ همسرگازر می
ي بخت داراب بخرد آنیما که همان همسر گازر است، ستاره يآگاهی ودیدار باسویهیمنجاست که بهتااوببالدوسربرآورد وازلین

الگوي گذاردوهمین بازجست هویت نخستین گام کهنبه فردانیت میاکه قدم درمسیرتعالی ورسیدنگذارد تابدان جرو به اوج می
  .کنددو رااستوارمیي اتصال اینسوي خویشتن است که حلقهمن به

  به گازر چنین گفت روزي که من همی این نهان دارم از انجمن
  نجنبد همی بر تو بر مهر من نماند به چهر تو هم چهر من

  آیدم چون پسر خوانیم به دکان بر خویش بنشانیم شگفت
  هاي کهنبدو گفت گازر که اینت سخن دریغ آن شده رنج

  توراگر منش زآن من برتر است پدرجوي را راز با مادر است
  چنان بد که یک روزگازر برفت ز خانه سوي رود یازید تفت

  در خانه را تنگ دارب بست بیامد به شمشیر یازید دست
  سخن راستگويبپرسمت کژي وتاري مجوي هرآنچتبه زن گف

  ام؟ام؟ یه نزدیک گازر ز بهر چهشما را که باشم ؟به گوهر که
  سر من مجوي بگویم توراهرچه گفتی بگويبدو گفت خون

  ها یکایک براو بر شمرد بکوشید و از کار کژي ببردسخن
  ز صندوق و از کودك شیرخوار ز دینار و از گوهر شاهوار

 )6 /5528-5540( 

یابی به حکومت از دست رفته مشکالت بسیاري را پشت سر براي رسیدن به کمال ودستبایستداراب می 
سفرنمادتعالی است «ازدیدگاه یونگ .بایدازجایگاه خودسفرکندوسفر، خودیکی از مراحل رسیدن به فردانیت است.بگذارد

سفرنماد .بردتافعال شودات ناخودآگاه رافراهم کرده به خودآگاهی میدهدومحتویوکوشش انسان براي رسیدن به کمال را نشان می
دوباره تولدي که درواقع هایی است که فردباید در راه رسیدن به مقصود تحمل کندبراي رسیدن به خودآگاهیها ودشواريسختی
حیاتی دوباره نایل انسان باید درسفر دشوارخودشناسی مرگ را کشف کند وآزمونی دشوارراپشت سرنهدتابه .است
-شودسفرمهمی راآغاز میکه ازهویت خویش آگاه میاست که داراب پس ازآندرحالیاین) 19: 1389خسروي،(».گردد

گفتنی است که .خردتابه کمال خود که همان شهریاري است دست یابدهارابه جان میجنگدودشواريکندبارومیان می
هاي همسر گازر که درهیات گرآن هستیم که راهنماییداردودراین داستان نظاره الگوي مادرسهم بسزاییدررفرایندفردیت کهن

که باتوجه به توضیحات آمده ضمن این.مادر ظهورکرده است در رسیدن داراب به کمال خویش بسیار اثرگذار است
شت سرگذاردتابه نهایت کمال هاي مثالی آنیما، مادروپیرخردراپالگوي قهرمان دراین راه بایدصورتدرموردفرایندفردیت، کهن

 .وتمامیت وجودخویش دست یابد

  :الگوي گذرازآب چالشی درمسیرقهرمانکهن -7 -1
هاي بسیاري بایست گذرگاهالگوي قهرمان براي رسیدن به حقیقت خویشتن وطی مراحل دشواروسخت فرایندفردیت میکهن 

که یکی ازاین فرازهاي پرآسیب ل آنکمال پروبال بگشاید، حارابه جان بخردتابتوانددرفضاي تعالی ورا پشت سرگذارد ورنج آن
آب رمزي است ازپاالیش .نماي عناصرچهارگانههاي متناقضآب ازاضداداست ومحملی دوگانه براي بروزویژگی«گذرازآب است

ست وآزمون آب رمزحیات ا.وتطهیرمادي است ودرعین حال آزمونی ازماده است که بایدازآن گذشت تابه ملکوت معنارسید
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مردن ازصورتی کهنه وزندگی یافتن درصورتی تازه است که در قالب .ویاگذرازآب، نمادي ازمرگ وتولددوباره
اي ازحیات معنوي اي اززندگی مادي پاي به مرحلهگذردازمرحلهشودوانسانی که ازاین خوان میگرمیگذرازدریاورودخانه جلوه

هاي کهن دراساطیرایرانی اي جهانی است وریشهمایهاست ودرعین حال بن»ردورس«هايگذرازآب ازجمله آزمون.گذاردمی
اغلب قهرمانان پیش ازدست یافتن به موفقیتی بزرگ .گذشتن ازآب دراساطیرایرانی اهمیت خاصی دارد«) 61: 1388قائمی،.(»دارد

آب بازهدان .یابدي تازه به وقوع میاین شایددراصل بر این پایه استوارباشدکه باهربارازآب گذشتن، تولد.گذرندازآب می
- براي درفضاي داستانی شاهنامه گذر ازآب) 203: 1362بهار،(اي استاي، پاکی، تقدس وقدرت تازهمادرمربوط است وهرتولدتازه

رحله راپشت مچون فریدون، کیخسرو، رستم واسفندیارنیزایناي که قهرمانانی همگونهاست به رایجاي برتر پدیده منبه رسیدن 
الگوي مرگ وتولددوباره است که درطی آن آزمون گذرازآب ازنمودهاي کهن«این درحالی است که به باوریونگ .گذارندسرمی

اي را در ي دشوارنمادین ظهورمجدد یا تولددوبارهاست باگذرازمرحلهمن انسان که دراعماق تاریک ضمیر ناخودآگاه هبوط کرده
چون دیگرقهرمانان شاهنامه براي داراب نیز هم)61:ادبی قائمی، جستارهاي(» گذارد به خودآگاهی می یافتهقالب بازگشتی کمال
گذرانند، ي بلوغ این مرحله راازسرمیباربرخالف دیگر قهرمانان که درمرتبهگذردواینخویشتن ازآب میدرك تعالی وسفربه

  .گذردکه براي اونمودي ازنوزایی وتولددوباره استدوازآب میدارسرمنزل فردانیت برمیهاي آغازین رابهدرکودکی گام
  بفرمود تا درگري پاك مغز یکی تخته جست از در کار نغز 
  یکی خرد صندوق ازچوب خشک بکردند و برزد بر او قیر و مشک 
  ببرد ند صندوق را نیم شب یکی بر دگر نیز نگشاد لب 
  ا ختندز پیش همایش برون تاختند به آب فرات اندر اند 
 )6  /5446- 5456(  

  
  الگوي خویشتن درنمادهاي چندگانهکهن بازتاب - 8

اي است مرکزتنظیم کننده.خودیک عامل راهنماي درونی است« ي خودذکراین نکته ضروري است کهي بحث دربارهدرادامه 
کندوجامع تمام روان می اي درسیستم روانی ماعملهستهخودمانندیک اتم.شودوبلوغ شخصیتی میکه باعث بسط دائم

که این مرکزدرونی روان براي بروز وظهور خویش داراي آنحال)250-248: 1353یونگ،(».ازخودآگاهی وناخودآگاهی است
الگوي خود ها فضایی براي درخشش کهنیابدوگاه خوابهاي گوناگون است که درشرایط خاص بازتابی نمادین مینمودهاوشکل

ي طبیعت ویاعشق این هسته معموالدرقالب شخصیت برترزن مانندراهبه، ساحره، مادرزمین، الههزن يهادرخواب«کنندمهیامی
- نمودپیدامی....وطبیعتي اسرارمذهبی، نگهبان، پیرخردمند، روحهاي مرددرقالب آموزش دهندهشودودرخوابگرمیجلوه

ي تکمیل کننده ي اوجی بیابیم که حلقهته دراین داستان نقطهدر مسیر رخدادهاي پاگرف بخواهیم چنانکه) 295: 1381یونگ،(»کند
داده درون کاخی ویران اشاره کنیم که اتفاقات روي ماجراي خفتن داراب درشبی طوفانیبایست بهاي باشد، میهنجاررسانندهوبه

نیز در راهنمایی داراب براي بازیابی طبیعت گویی نیروهاي .، دربسامان رسیدن سرنوشت داراب بسیار اثرگذار استدر آن جایگاه
ي هبوط اوست به مثابهکاخداراب درونجستنپناه.انداي به خودگرفتهاي اسطورهاندوسویهپاخواستهخود، بهودیدارباواقعیت وجودي 

انسان  دهد منظورازهبوط براي آن است که نشان«شودتمامیت رسیده می به جهان ناخودآگاهی که سبب متجلی شدن آن خود به
- حبات، غلبهگوهرباکره، آب(الوصول صعبتواندآن گنجي خطر مانند لجه، غار، جنگل، جزیره، قلعه وغیره میفقط در منطقه

داراب درعالم خواب به رسدکهي رخدادهازمانی به انجام میعالوه بر این همه)359 -1373:358یونگ،(»رابیابد...)برمرگ و
این رخداد راشایدبتوان چنین .هایی است که درمکتب فکري یونگ داراي جایگاهی ویژه استهبردوخواب یکی ازعرصسرمی

ها درخواب داراب رخ داده است ورویاي اوبه یابد تمام این اتفاقبه هنگام خواب تبلورمیجاکه جهان ناخودآگاهیتاویل کردازآن
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الگوي خویشتن ومن برترداراب هاي کهنیاي دارابندکه پیامهابخشی ازرواي تجسم بیرونی یافته وهریک ازشخصیتشکلی اسطوره
  .اندرامجال بروزداده

  چنان بد که روزي یکی تیز باد برآمد غمی گشت از آن رشنواد 
  یکی رعدوباران با برق و جوش زمین پر ز آب آسمان پرخروش 
  ها ساختندبه هر سو ز باران همی تاختند به دشت اندرون خیمه 
  ن کار داراب نیز ز باران همی جست راه گریزغمی گشت از آ 
  نگه کرد؛ ویران یکی جاي دید میانش یکی طاق برجاي دید 
  بلند و کهن بود و آزرده بود یکی خسروي جاي بر برده بود 
  نه خرگاه بودش نه پرده سراي نه خیمه نه انباز و نه رهنماي 
  تبر آن طاق آزرده بایست خفت چو تنها تنی بود بی یاروجف 
 )6 /5576 - 5583(  
   
آن خفته است، اي که داراب درونیابیم که شخصیت رشنواد، کاخ مخروبهبه سیررویدادهادراین داستان درمیکرديباروي 
ي کنندهي آگاهروشنی ازسویههايرسد همگی جلوهگري که سه بار به گوش میچنین طاق درون این کاخ ونواي روشنهم

  .م پرداختبدان خواهیکهخوداست
  الگوي خویشتنالگوي پیرداناوتجسمی ازکهنرشنوادنمادکهن - 1-8
ریزي است گیري وبرنامهشودکه انسان نیازمنددرون بینی، تفاهم، پندنیکو، تصمیمپیردانا، پدروروح، زمانی پدیدارمی 

کندکه این حتویاتی عرضه میکندومپیردانااین حالت کمبودمعنوي راجبران می.وقادرنیست به تنهایی این نیازرابرآورد
اونسبت به خطرهایی که درپیش است هشدار .دهدها رابه قهرمان نشان میداندوآنهاي رسیدن به مقصودرا میپیرراه.خالراپرکند

- هايیابیم که یکی از شخصیتبانگاهی به این داستان درمی)114: 1368یونگ،.(کندهارا فراهم میدهدووسایل موثرمقابله باآنمی

کندوهنگامی که داراب نویسی میوي داراب را درلشکر هماي نام. اثرگذار دررسیدن داراب به حکومت و سلطنت، رشنواد است
ي کند، اوست که درحقیقت نداي فرشتهدر زیرطاق درون خرابه خفته است وندایی رشنواد را از حضورپادشاه در زیر طاق آگاه می

آوردکه فرستد واو راازدرون خرابه بیرون میخواهی کسی را به دنبال داراب میفهمدوبانیکیشنود، زبان اورامدرونی داراب رامی
دهدوموبدي را یراي آراستن داراب به لباس وي به سخنان داراب گوش فرامی. خودتمثیلی اززندگی دوباره براي داراب است

- این چهره درواقع پشتیبان ویاري.رش در لحظات سخت استگماند ویاريخواندوتاپایان داستان به اووفادار میفرماندهی فرامی

به درك آن یابیي قهرمان ویژگی بسیارمهم دیگري نیزداردکه درواقع کلیددستاسطوره«ي قهرمان است چراکهگراسطوره
سازندتاعملیات اقادرمیرکنندوويقهرمان راجبران میي هاي پشتیبان یانگاهبانان ناتوانی اولیههاقدرتدربسیاري ازاین افسانه.است

ترالگوي مثالی به بیانی روشن)164: 1381یونگ،(»تواندانجام دهدبه سرانجام برساندهانمیگرفتن ازآنخودراکه بدون یاري
مرزهاي خودآگاهی تربه سوي کمال دررسیدن بهشتابدواورادرمسیري درخشانالگوي خودبه یاري قهرمان میپیرداناازسوي کهن

دارد وگویی ماورایییابیم که حضوراودرکنارقهرمان حالتیالگوي پیرخرددرمیبانگاهی عمیق به کهن.دهدقرارمییابی وخویشتن
هاي الهی درحقیقت تجلی ازنظراواین شخصیت.داندالهی میراشخصیتآنکه ازساحتی فرازمانی وفرامکانی برخوردارست ویونگ

ي نکته) 164همان،(بیندکه من خویشتن فاقدآن استرداردنیرویی راتدارك میتتروغنینمادین روان کامل هستندکه ماهیتی فراخ
اي است که گونهشنودوظرفیت وجودیش بهي رشنواد این است که تنهااونواي آگاهی دهنده ازجانب خرابه رامیقابل ذکردرباره

درحقیقت رشنواد .الگوي خویشتن استي اصلی درتحقق وتجلی یافتن کهنگیرد وحلقهکمال رساندن داراب قرارمیدرمسیربه
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- هاونمودهاي خوداست وداراب در پیوندبااو به صورتی پندارین دررویاروییهاي یونگ یکی ازجلوهازمنظرروانشناسی وانگاره

  .آوردگیردوبخشی دیگرازجهان ناحودآگاهی رابه اختیار خویش درمیوتقابل باخویشتن خویش قرار می
  ایدبدن یکی را سوي طاق باید شدنچه شاین«:گفتفرزانهبه 
  ببینید تا اندر او خفته کیست چنین بر تن خودبرآشفته کیست 
  ي پهلوان یرفتند و دیدند مردي جوان خردمند و با چهره 
  همه جامه و باره تر و تباه ز خاك سیه ساخته خوابگاه 
  سخن بردمید چه دید دل پهلوان ز آنبه پیش سپهبدبگفت آن 

  
  او را بخوانید زود خروشی بر این سان که یارد شنود؟« :بفرمود ك 
 )6 /5592- 5597(  

  
  الگوي خویشتنکاخ مخروبه تجسم دیگري ازکهن - 2-8
ي عطفی است که راه تعالی داراب ي خویش نقطهسوي یافتن هویت گمشدهقرارگرفتن این کاخ درمسیرحرکت داراب به 

تراست؛زیرا تجلی سروش کند وفضایی است که کارکردش ازمابقی نمادها اساسیمیالگوي من به خویشتن راهمواروپیوستن کهن
- کند وبایست بااکرام واعزازي درخور به ندایش گوش مهرزندگی داراب راهویدا میالگوي خویشتن است که راز سربهغیبی کهن

ي اساسی را گذاردواین نکتهوتعالی وي رامیي کارداراب است وسنگ زیربنایی تکامل درحقیقت این کاخ بسامان رساننده.فرا داد
ظهورخودمستلزم گذرازوادي خوفناك وتاریک ونزول به جهان زیرین وباورداشتن این واقعیت است که بدترین «کندکهآشکارمی

: 1366ستاري،(»چیزهانیز معنایی دارندکه درخوربی اعتنایی نیست یونگ کوشیده است سازندگی مکتوم درنفس ویرانی را بستاید
است در مسیر داراب وخفتن وي در آن که هرآن بیم جان او که وجوداین کاخ متروك وتاریک که در حال ویرانیحال آن)130
بخشد وگویی داراب باهبوط دراین تاریکی ي من به خودراسرعت مییابد وفرایند استحالهرود نیز کارکردي مثبت واثرگذار میمی

 یابد اثرگذاروالدتی دوباره ونوآیین میوبناي ویران باردیگر توانمند و

  سپهبد همی گرد لشکر بگشت از آن طاق آزرده اندر گذشت 
  گوش آمدش کز آن سهم جاي خروش آمدش ز ویران خروشی به 
  اي طاق آزرده هشیار باش بر این شاه ایران نگهدار باش«: که 
  نبودش یکی خیمه و یار وجفت بیامد به زیر تو اندر بخفت  
  ن گفت با خویشتن رشنواد که این بانگ رعد است اگر تندبادچنی 
  دگر باره آمد ز ویران خروش که اي طاق چشم خرد را مپوش 
  که در توست فرزند شاه اردشیر ز باران نترس این سخن یاد گیر 
  سه بار این هم آوازش آمدبه گوش شگفتی دلش تنگ شدزآن خروش  . 
 )6/5584-5591(  

  الگوي خویشتنمانداالوتجسمی دیگرازکهنطاق نمودي از - 3-8
رودوشکلی دایره واردارد، درحقیقت یادآوراشکال میخوابوداراب درزیرآن بهایوان وطاقی که درون کاخ خرابه قرار گرفته 

ره نماد دایره یا ک«.گونه که پیش ازاین گفته شدازمنظردبستان فکري یونگ مانداالنماد کمال وتمامیت استهمان.مانداالیی است
هربنایی «)365: 1381یونگ،(»ي میان انسان وطبیعت استهایش ازجمله رابطهگر تمامیت روان باتمام جنبهو بیان خویشتن است
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الگویی است ازناخودآگاه به جهان خواه مذهبی یاغیرمذهبی که برمبناي طرح مانداال ساخته شده باشدفرافکنی تصویرکهن
ها زندگی شوندویادرآنهامیشوند و بدین سان برروي افرادي که واردآنمیدام نماد وحدت روانیشهر، قلعه و یا معبد هرک.خارج

ي دیگري جوید سویهدرست اززمانی که داراب درزیر این طاق دایره وارپناه می)365:همان(».گذارندکنند تأثیري خاص میمی
مثالی خود ازجانب کاخ مخروبه  شودونداي درونی صورتیکور زندگی داراب گشوده میابد وگرهازصورت مثالی خودتجلی می

شود؛ هویتی که با به کمال رساندن داراب پیوندي استوار و رسدوهویت داراب براي همگان آشکارمیبه گوش جان رشنواد می
ي ن دایرهسویه شدن ایسازدوازهمالگوي خویشتن است ومسیرتفردداراب راهموارمیمبارك دارد و سبب به ظهررسیدن کهن

شود و درست ازهمین میپارچگی آفریده رسد وهماهنگی و یکهابه هنجارمیهاونابسامانیالگوي من آشفتگیجادویی با کهن
واقع تمثیلی ازقلمروناخودآگاهی ودنیاي درون داراب است این طاق به.رسدمیجایگاه پادشاهی وکمال داراب به نوعی به اثبات 

است وتازمانی که داراب در زیرآن قرار دارد نقشی مادرانه وحمایت کننده دارد وچونان زهدان مادراورا  که نمودي بایسته یافته
تواند نمادي ازصورت مثالی مادرنیز ي خود میمانداالبه سبب مضمون حمایت کننده«پروراندچراکه درخود می

ي اوست، اما به محض خروج داراب ازآن، طاق هوخروج داراب از آن درحکم زاده شدن وتولد دوبار)35: 1376یونگ،(»باشد
  .سازدریزوبافروریختنش راستین بودن پیام سروش غیبی رابراي رشنواد مسجل میي خویش راازدست داده فرومیکارکرد مادرانه

  گاه طاق اندرآمد به جايچودارا به اسپ اندر آورد پاي هم آن 
  ) 5600-6/5599(ا بنگریدچوساالر ِشاه آن شگفتی بدید سر و پاي داراب ر 

  الگوي خویشتنعدد سه بازنمودي از تمامیت وکمال وساحتی ازکهن - 4-8
اي که نواي پیشگویانهتوان آن را شب سرنوشت داراب نامید این است یکی دیگر از موارد رخ داده در این شب طوفانی که می 

- قدسی تجلیات«استاز اعدادمقدس سهکه کند، حال آنیزدمرسد سه بارهویت راستین داراب راگوشکه به گوش رشنواد می

- عددياعداددرسنتاینومضارباست اعداد سه، چهار، شش، هفت، دوازده وچهلنمادینيدرجنبهآنکارگیرياعداد، پیامدبه

امل وفعال و مقدس است ي یونگ سه عددي کدر اندیشهبر این عالوه ).1385:347زمردي،(»برخوردارندنمادینايازوجههاسطوره
فرد به ) ناخودآگاهی(ومادینه ) خودآگاهی (ساحت نرینه ي ساحت تاریک وناخودآگاه روان ازبه هم پیوستنعدد سه نماینده«

: 1368یونگ،(»رسدي تفرد میآید وفرد به مرحلهرسد واز این طریق دگرگونی درساختار روانیش پیش میتمامیت وکمال می
اي درسنت عددي اسطوره داردوازسوي دیگر تبلوري است ي ذکرشده عددسه عددي پایه است وجایگاه ویژهکتهباتوجه به ن) 131

  .وجوي راهی براي تجلی وسربرآوردن استاز خود درونی وهویت راستین داراب که درجست
 

  الگوي سایهسپاهیان روم تبلورنمادین کهن -9
گر وي سایه رابرعهده دارد واین صورت مثالی به بهترین شکل در آن جلوهالگبخشی که در این داستان ساحت نمادین کهن 
با تمام نیرو وقوا بایستاند و سپاه ایران میشود، لشکرروم است که به هیاتی هولناك به مرزهاي ایران زمین شبیخون زدهمی

که در آن شب طوفانی هوییتش بعد ازآنکه رویارویی ونبرد داراب بارومیان حال آن.آرایی کرده، قدبرافرازددربرابرش صف
ي نمادین گیرد درحقیقت جلوهشود و فرماندهی سپاه ایران رابرعهده میگرددو توسط موبدي به لباس رزم آراسته میآشکارمی

ي روشن وجود خود ودرك وحدت، تکامل یابی به سویهتقابل من دربرابر سایه است که باید براي رسیدن به خویشتن ودست
هجوم رومیان یه سرزمین ایران . هاي شخصیت وجودیش سایه را به تسلط درآورد وآن را رام خود سازدي جنبهامیت کلیهوتم

از سوي دیگر پیروزي داراب بررومیان .ي روان است که در زمانی خاص فرصت بروزیافته استهاي واپس زدهنمودي ازسایه
که ازفرمان ذهن آگاه سرپیچیده واعالم خودمختاري کرده است و داراب ي خودآگاهی بریخش تاریک وجوداست نویدگر احاطه

هاي خود گريهاي مثبت واثرگذار آنیما، پیردانا و روشننیروهاي سرکش ناخودآگاهی را به برکت رویارویی و دیدار باجلوه
اخودآگاهی را به سود دارد وبخشی دیگر از جهان نوجودیش در فرمان گرفته، گامی دیگربه سوي تمامیت وکمال برمی
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درحقیقت وجود لشکریان روم درمسیر داراب .شودآگاهی مسجل میآوردو حکومتش در پرتو اینقلمروآگاهی به احاطه درمی
و رسیدن به یکپارچگی،  خویشتنالگوي براي نیل به کهن قهرمان و منالگوي ناکی است که کهنهاي خوفیکی ازگذرگاه

  .رپیش روي دارندنظم، وحدت بخشی و یگانگی د
  .....سپهبد طالیه به داراب داد طالیه سنان را به زهر آب داد 
  همی رفت زآن گونه برسان شیر نهنگی به چنگ اژدهایی به زیر 
  جوي را تیغ بد رهنمونزرومی زمین شدچودریاي خون جهان 
  )5627-6/5617(فراز به پیروزي ازدشمنان گشت باز به نزدیک ساالر گردن 

  

  خن فرجامین س - 10
- آغازین جهان هستند توانایی و استعداد آن را دارندکه صورنوعی وکهنهايدارباورها و پیشینهها و اساطیر که میراثداستان 

-است میي ملی که از ناخودآگاه ملی ریشه گرفتهشاهنامه نیز به عنوان یک حماسه.ها به نماد تبدیل شوندالگوها در ارتباط با آن

یونگ بر این باور است که . هاي مثالی باشد که هر یک کارکرد خاص خود را دارداي براي نمایاندن این صورتهتواند آیین
چون رؤیا، اسطوره، حماسه  ي مفاهیم مهم ومشترکی است که در فضاهایی مناسب همها دربردارندهناخودآگاه جمعی انسان
گویی شکلی نمادین پیشانگیز آینده را بهیدادهاي فراموش نشدنی وشگفتها روازآنبرخی  یابد وگاهوداستان مجال ظهور می

ها وباورهاي فکري یونگ فرارویمان قرارگرفت این است که همواره که ازرهگذراین پژوهش باتوجه به انگارهچهآن.کنندمی
ت وچنین شخصی براي دست یابی به شماري روبروسها و فرازوفرودهاي بیتولد، بالندگی وتعالی یک قهرمان یاپادشاه باچالش

که سفرازمن به سوي دیگرسخن این.هاي دشواري عبور کندگوهرکمال وطی مراحل فردانیت ناگزیر باید از گذرگاه
ت درون هرانسان مذکراست پیوندي ناگسستنی داردچنانهاي گوناگون آنیما که هماناعمیقخودبادیداروشناخت سویه ترین واقعی-

ي بخردآنیماي وجودش بود قدم درمسیر تعالیش نهادونیز هماي که ومدد همسر گازر که درحقیقت سویه که داراب به لطف
آنیما در برخورد گراین واقعیت است که ي مثبت گراییدواین بیاني منفی به چهرهآنیماي منفی اوبود استحاله یافته، ازچهره

اسارت وناپاکی درآید ودوباره دربرخورد بایک خودآگاه نیک به تواند دگرگون شود وازآفریندگی وپاکی به باخودآگاه می
. تواندنیک یا بد باشداین صورت مثالی که ازتجلیات روان انسان بوده در برخورد باخودآگاه می.ي خودباز گرددحالت اولیه

که درپایان حال آن. ودشهاي آن به دلیل تحوالت فکري وذهنی انسان متحول و متغیرمیصورتی ثابت است که نمودها وجلوه
گیرد وتخت پادشاهی وقلمرو ها هنجاري بسامان میهاونابسامانیپیونددودگرگونیداستان آنیمابه شکل مثبت وپیراسته به داراب می

هاي الگوي خودکه پایهي کهنپیونددوکارکردهاي چندگانهرسد ووصیت بهمن به حقیقت میفرمانروایی به صاحب واقعیش می
- ویکیافتگی، وحدتنگی وهماهنگی خودآگاهی وناخودآگاهی استواراست نمایان شده و داراب می تواند نظم، سازمانآن بریگا

اي دارد که براي هاي چندسویهاین درحالی است که صورت مثالی خود براي بروز ونمودش جلوه.پارچگی را درسرزمینش برپاکند
نماید وحاصل رخ میي خویشتني آگاه کنندهگیرد وازپشت آن سویههره میها بنمادین کردن نیات خویش وجریان زندگی ازآن

اکنون درکالم فرجامین .شوداین تجلیات چیزي نیست جز پیوستن و وصلت آگاهی و ناآگاهی که منجربه تمامیت یافردانیت می
را هاي اساطیريمایهالگوهاوبني دستاوردهاي این پژوهش وجستارهاي پیشین که هریک به نوعی کهنخود بایدبگوئیم برپایه



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

453 

 

یابیم که شاهنامه میراثی جاودانه است که هویت ملی وناخودآگاه جمعی ایرانیان در آن اند، درمیدرفضاي شاهنامه بازتابانده
  .شناسی راداردهاي فکري علوم دیگر ازجمله روانتبلوریافته وتوانایی واستعداد برتابیدن بسیاري از پایه
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  )ضمایر(هاي موالنا به لحاظ متغیر ارجاع تحلیل گفتمان انتقادي برخی از نامه

  

  1سیده مریم فضائلی

 2شهال شریفی

  چکیده

سعی این رویکرد . دارد اي است که با بررسی رابطۀ میان زبان و قدرت سروکاررشتهتحلیل گفتمان انتقادي رویکردي میان
زدایی  ها ابهامدارد تا با کمک ابزارهايِِِِِِِِِِ عینی زبانی، الگوهاي غیرشفاف نابرابري اجتماعی و مناسبات قدرت را بین افراد و گروه

درت در این تحلیلی قصد داریم با بررسی بیست و هشت نامۀ موالنا دریابیم رابطۀ ق -در این مقاله با روش تحقیق توصیفی. نماید
ها بدین منظور، مخاطبان نامه. ها در قالب ضمایر غیرمستقیم و مستقیم، متصل و منفصل، مفرد و جمع چگونه منعکس شده استنامه

ردة : هایی فرعی تقسیم شدندها به نوبۀ خود به ردههر یک از این رده. خویشاوندان و غیرخویشاوندان: به دو ردة اصلی تقسیم شدند
دهد رابطۀ بین موالنا نتایج نشان می. هاي فرزندان و عروسهاي سیاسیون و مریدان و ردة غیرخویشاوندان به ردهن به ردهخویشاوندا

دهد که سیاسیون در زمان موالنا در این نشان می. و رسمی بوده است و ردة سیاسیون نسبت به رابطۀ او با ردة مریدان زیاد مؤدبانه
سمیت هر چند به میزان کم بین موالنا و ردة مریدان نشانگر این است که موالنا براي این رده احترام وجود ر. موضع قدرت بودند

وجود این رابطۀ رسمی چه به . رابطۀ بین موالنا و ردة عروس نسبت به رابطۀ او با ردة فرزندان زیاد رسمی بوده است. قائل بوده است
  . ها احترام قائل بوده استردة فرزندان نشان دهندة این است که موالنا براي این رده میزان زیاد در ردة عروس و چه به میزان کم در

  

  هاي موالناهاي ارجاعی، ضمایر، نامهتحلیل گفتمان انتقادي، قدرت، صورت: هاکلید واژه

                                                        
 شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دوره دکتري زبان - 1

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه زبان - 2
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  مقدمه

فتمان است که اصوالً شیوة تحلیل گ تحلیل گفتمان انتقادي که یکی از رویکردهاي مطرح در مطالعۀ زبان است، نوعی پژوهش
سوء استفاده از قدرت جمعی، سلطه و نابرابري را که از طریق متن و گفتگو در بافت اجتماعی و سیاسی، وضع، باز تولید و در برابر 

گیرد و در پی آن است تا  جاست که تحلیل گفتمان انتقادي موضعی آشکار میدر این. نماید شود، بررسی می آن مقاومت می
این رویکرد به بررسی رابطۀ ). 1: 1998دایک،  ون(ابري اجتماعی را درك و افشا کند و سرانجام در مقابل آن ایستادگی نماید نابر

میان زبان و قدرت توجه خاصی دارد و سعی دارد تا با کمک ابزارهايِِِِِِِِِِ عینی زبانی، الگوهاي غیرشفاف نابرابري اجتماعی و 
که متون ادبی جاییگران گفتمان انتقادي بر این باورند که از آنتحلیل. زدایی نماید ها ابهاماد و گروهمناسبات قدرت را بین افر

ها را با نگرش و روش انتقادي تحلیل، تفسیر و تبیین توان آندر خدمت ارتباط هستند، می. .. مانند سایر متون سیاسی، اجتماعی و
هایی است که اي از نامهگران مستثنی نیست؛ زیرا آن مجموعهوالنا نیز از این باور تحلیلمکتوبات م). 26: 1386زاده، آقاگل(نمود 

ها در هرچند بعد ارتباطی این نامه. نوشته استعصران روزگارش در موضوعات مختلفی میموالنا در زمان حیات خویش به هم
  . باطی داشتندها در زمان موالنا کارکرد ارتروزگار ما دیگر مطرح نیست، اما آن

مطلبی که ذکر . دایک و تامسونرویکردهاي مختلفی در تحلیل گفتمان انتقادي وجود دارد، همچون رویکرد فرکالف، ون 
باشد اینست که این مقاله براساس رویکرد و چارچوب خاصی از تحلیل گفتمان انتقادي مکتوبات موالنا را بررسی آن ضروري می

فقط (مفاهیم اصلی این رویکرد؛ یعنی قدرت تمرکز کرده است و بر آن است تا با بررسی متغیر ارجاع کند؛ بلکه روي یکی از  نمی
شایان ذکر است که نمود زبانی قدرت در چندین . در مکتوبات موالنا نمود زبانی قدرت را در این مجموعه بررسی نماید) ضمایر

که ما در این پژوهش » لطف کردن«و » فرمودن«احادیث و واژگان محترمانۀ  تواند نمایان گردد؛ مانند القاب، آیات،متغیر زبانی می
  . کنیمفقط متغیر زبانی ضمایر را بررسی می

چگونگی نمود رابطۀ قدرت در قالب شیوة «دانند تاکنون فقط در یک مقاله با عنوان تا آن جا که نگارندگان مقالۀ حاضر می 
دو مقاله هم وجود دارند .مکتوبات موالنا براساس تحلیل گفتمان انتقادي پرداخته شده است به» 1هاي موالنابیان در برخی از نامه

و عنوان مقالۀ  2»ارزش ادبی مکتوبات موالنا«عنوان مقالۀ اول . اندمذکور بررسی کرده مکتوبات موالنا را از دیدگاهی جز دیدگاه
  . باشدمی 3»چهرة موالنا در آلبوم شخصی او«دوم 

توانند رابطه قدرت را در قالب ضمایر شخصی نمایان کنند، مورد بررسی قرار ین مقاله سه متغیر که از نظر نگارندگان میدر ا
مستقیم بودن در برابر غیرمستقیم بودن ضمایر، منفصل نسبت به متصل بودن و جمع نسبت به : آن سه متغیر به قرار زیرند. گرفته است

هاي موالنا در قالب این ضمایر چگونه منعکس شده حاضر این است که رابطه قدرت در نامه سؤال تحقیق. مفرد بودن ضمایر

                                                        
 204- 173: 1389رجوع کنید به شریفی و فضائلی،  . 1
 26- 5: 1381رجوع کنید به حداد عادل،  . 2
  198-187: 1381رجوع کنید به حداد عادل،  . 3
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هایش ضمایر غیرمستقیم، منفصل و جمع را نسبت به ضمایر مستقیم، است؟ فرضیه تحقیق نیز بدین قرار است که موالنا در نامه
  . متصل و مفرد بیشتر به کار برده است

  

  روش تحقیق

- هاي موالنا را که شمارشان به صد و پنجاه میدر مکتوبات، ابتدا تمام نامه) ضمایر( 1هاي ارجاعیورتبه منظور بررسی ص

اولین معیار . ها در نظر گرفتیمسه معیار را در گزینش نامه. نامه را انتخاب کردیم 28سپس از آن تعداد، . رسید، دقیق مطالعه کردیم
یا نام او در نامه ذکر شده باشد و یا در صورت عدم ذکر نام او محققان صحه  مشخص بودن مخاطب بود که مقصود این است که

بندي کنیم دلیل در نظر گرفتن این معیار این بود تا بتوانیم مخاطبان را رده. گذاشته باشند که مخاطب فالن نامه، فالن شخص است
. فرادستی بدانیم -فرودستی یا فرودستی -ز رابطۀ فرادستییک مخاطبان وجود داشته، اعم ااي را که بین موالنا با یکو نوع رابطه

هایی که به چند فرد علت توجه به این معیار این بود که تعداد نامه. ها بودها معیار دوم در بررسی نامهعدم محدودیت موضوع نامه
ها در موضوع رفع رجوع از ی اکثر آنالدین پروانه نوشته شده بود نسبت به دیگر اشخاص زیاد بود و از طرفبه عنوان مثال معین
هایی را برگزیدیم که در که نتایج تحقیق قابلیت تعمیم داشته باشد و حاصل سوگیري نباشد، نامهلذا براي این. شخص ثالثی بود

این امکان  هایی بود که ضمایر به کار رفته در آنها بسیار کم بود طوري کهمعیار سوم، لحاظ نکردن نامه. موضوعات مختلف باشند
  . وجود نداشت که بتوان تحلیل درستی بر اساس آن تعداد کم صورت داد

ها را بر مبناي داشتن یا نداشتن نسبت خویشاوندي با موالنا در دو ردة اصلی شخص بودند که آن 10نامه،  28مخاطبان این  
دي که در این نسبت خویشاوندي نیستند، افرا. رابطۀ خویشاوندي معلوم است. غیرخویشاوندان و خویشاوندان قرار دادیم

هاي ردة غیرخویشاوندان به رده: هر یک از این دو ردة اصلی به دو ردة فرعی تقسیم گردیدند. اندغیرخویشاوند محسوب شده
مان ز گیرند که در حکومت در ردة سیاسیون افرادي قرار می .هاي فرزندان و عروسسیاسیون و مریدان، ردة خویشاوندان به رده

مارت و قضاوت بودند و در جامعۀ زمان خود موقعیتی سیاسی داشتندخود در سمت در مورد  .هایی چون پادشاهی، وزارت، اَ
ها بینیم که آنکنیم، میها رجوع میکه به زندگی سیاسی برخی از آناند باید بگوییم هنگامیمخاطبانی که در این رده قرار گرفته

توانیم بگوییم لذا نمی. انداند و تغییر جایگاه داشتهک منصب حکومتی و موقعیت سیاسی ثابت نبودهدر طی عمر سیاسی خود در ی
ها هم معلوم نیست تا با توجه به تاریخ تحریر تاریخ نگارش نامه. که مثالً فالن مخاطب فقط امیر بوده و منصب دیگري نداشته است

دهندة موقعیت سیاسیِ ها القابِ نشانچنین در برخی نامههم. نوشته شده استبگوییم که فالن نامه در چه موقعیت سیاسی مخاطب 
هاي با توجه به این موارد به هنگام توضیح در مورد زندگیِ سیاسی این اشخاص به تمام منصب. فرد مانند امیر و آصف وجود ندارد

  . کنیمها اشاره میسیاسی آن

  مفهوم قدرت

                                                        
5. referring expressions  
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قدرت . انتقادي گفتمان مطرح است، مانند ایدئولوژي، قدرت، هژمونی، طبقه و تبعیض نژاديمفاهیم مهمی در رویکرد تحلیل  
تحلیل روابط قدرت براي یک رویکرد انتقادي، . مفهومی محوري است که در بیشتر آثار تحلیل گفتمان انتقادي حضور دارد

تحلیل گفتمان توجه به قدرت به مثابۀ عنصري اصلی یک مشخصۀ متمایز تحلیل گفتمان انتقادي با دیگر رویکردها به . اساسی است
از ). 11: 2001وداك، (است که این مسأله را به عنوان اصلی مهم دربرگیرد  اي زبانیدر زندگی اجتماعی و تالش براي بسط نظریه

دم قدرتمند از آن اي که مر دید تحلیل گفتمان انتقادي، زبان به خودي خود قدرتمند نیست؛ بلکه قدرت را از طریق استفاده
دهد که چگونه زبان براي بیان قدرتی که در تعامالت  تحلیل گفتمان انتقادي نشان می). 10: همان(نماید  کنند، حاصل می می

  ).300: 2003آنتونیسین، (رود  اجتماعی وجود دارد، به کار می

که یک تعامل زبانی اعم از گفتاري یا ل از اینقب. هر تعامل زبانی ضرورتاً تعاملی اجتماعی است) 59: 2000(به عقیدة یول  
یکی از این عوامل . شوند در چگونگی آن تعامل زبانی تأثیر گذارندنوشتاري شکل گیرد، عواملی که عوامل بیرونی خوانده می

سیاسی، اقتصادي، از جملۀ این شرایط موقعیت باالي . تواند بر مبناي شرایط مختلفی تعیین شوداست که می» قدرت«بیرونی مفهوم 
ب به لحاظ اجتماعی موقعیت . ها در اجتماع استافراد یا گروه. .. فرهنگی و در تعامل زبانی بین افراد، اگر مخاطَب نسبت به مخاط

ب است توان به رابطۀ میان استاد و دانشجو یا رئیس و کارمند اشاره به عنوان مثال می. باالیی داشته باشد، قدرت در دست مخاطَ
 .در این گونه روابط استاد و رئیس به ترتیب نسبت به دانشجو و کارمند صاحب قدرت هستند. کرد

گوید که قدرت در نظر فوکو نیرویی است فراگیر که  در مورد مفهوم قدرت از دیدگاه فوکو چنین می) 17: 1995(فرکالف  
مسلط است و هم بر مأمور و به جامعه نظم و ساخت  زمان هم بر امیرهمۀ طبقات اجتماعی یک جامعه تحت سیطرة آن هستند و هم

روابط قدرت در این مفهوم روابطی متقارنند، به نحوي که هیچ طبقۀ اجتماعی یا گروه خاصی آن را به طور مطلق در . بخشد می
ظر او در دو سطح داند؛ بلکه قدرت در ن فوکو قدرت را صرفاً محدود به قدرت در سطح کالن و نهادهاي رسمی نمی. اختیار ندارد

سطح خرد مانند گفتمان پزشک با بیمار و سطح کالن مانند نهادهاي رسمی همچون آموزش و پرورش و . باشد خرد و کالن می
رابطۀ قدرت بین : تواند وجود داشته باشد به طور کلی رابطۀ قدرت در تمام سطوح می). 166: 1385زاده، به نقل از آقاگل(سیاست 

رابطۀ قدرت در سطح فرد با فرد . دیگر، یک گروه با یک فرد، یک فرد با یک گروه و یک فرد با فردي دیگریک گروه با گروه 
  . باشد.... تواند بین معلم با شاگرد، ولی با فرزند، زن با شوهر، نویسندة نامه با مخاطب آن و می

ست که به دلیل موقعیت باالیی که در اجتماع دارد، طور که قبالً اشاره شد، در روابط میان استاد و دانشجو این استاد اهمان 
ها بین استاد و دانشجو و به طور کلی روابطی از این دست، آن البته در برخی بافت. نسبت به دانشجو در موضع قدرت قرار دارد

الزم . ترازندکنند که گویی هماي رفتار میها در تعامل زبانی به گونهرود وجود ندارد و آنفرودستی که انتظار می -رابطۀ فرادستی
-چه را که معمول و غالب است، لحاظ میها آنبه ذکر است که ما در این تحقیق به این استثنائات توجهی نداریم و در تحلیل نامه

باشد که در چهارچوب نظریۀ مطلب دیگري که باید ذکر شود این است که آن مفهومی از قدرت مورد نظر مقالۀ حاضر می. کنیم
  .فوکویی است
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  معرفی مکتوبات موالنا

. هاي اوستهایی که موالنا، از بزرگترین عارفان و شاعران سدة هفتم هجري، از خود بر جاي گذاشته نامهیکی از میراث 
اده هاشم ز چاپی که مرجع ما در این مقاله است چاپی است به تصحیح توفیق. هاي موالنا بارها با نام مکتوبات طبع شده است نامه

صفحه از سوي مرکز نشر  403در 1371که در سال » الدین رومیمکتوبات موالنا جالل«سبحانی و ویرایش احمد سمیعی با عنوان 
  . دانشگاهی در تهران چاپ و منتشر شده است

که  -) 355: 1362(هایی که موالنا به افراد زمانۀ خویش نوشته بیش از تعداد حاضر بوده است، طوري که به گفتۀ افالکی  نامه 
انگاري در ها بر اثر حوادث روزگار و سهل بسیاري از نامه. نوشته است او روزي ده تا دوازده نامه می -رسدمینظر  آمیز هم بهمبالغه

ن وجود ها تاریخ تحریر ندارد، لذا این امکا هیچ یک از نامه. نامه است 150چه که برجاي مانده تنها و آن  ها از میان رفتهحفظ آن
  . ها را مرتب نمودندارد که بتوان به ترتیب تاریخی، آن

- که انواع متون در زندگی روزمره نقششوند؛ یعنی این هاي مختلف نهادینه میمتون در فرهنگ) 117 :1980 (به تعبیر جیمز 

بدین صورت که موالنا . چنین استباشد، نیز هاي موالنا که یکی از انواع متون می نامه. کنند هاي قراردادي خاصی را ایفا می
ها به افرادي که در رأس اندازي کار آن گشایی و راهمنظورِ گرهها را به خواهش مردم یا آشنایان و نزدیکان خود بهبسیاري از آن

الدین ، معینازجملۀ این افراد در رأس امور مملکت عزالدین کیکاووس دوم. نوشته است امور مملکت بودند و مقام سیاسی داشتند، 
ها در باب اظهار عالقه به مخاطب، سپاس از  شماري دیگر از نامه. الدین معتز هستندعلی، مجدالدین اتابک، تاج پروانه، فخرالدین

ی دوستانه و در حکم اَخوانیات استاحسان تعدادي . هاي او، تهنیت پیروزي وي، اظهار مسرّت از بازگشت او از سفر و به طور کلّ
ها از او خواسته شده تا ارکان سلوك و شرایط آن را در دو سه سطر هایی است که از موالنا شده و در آنپاسخ به پرسش دیگر در
ن و خودداري از انجام بعضی کارها خطاب به فرزندان و . بیان کند سچند نامه را نیز در باب نصیحت به مهربانی، دعوت به خُلق ح

  .عروس خود نگاشته است

  )ضمایر(هاي ارجاعی غیر صورتتوضیح مت

. دهند ها را به شیء یا فردي ارجاع میدهند؛ بلکه این کاربران زبان هستند که آن کلمات به خودي خود به چیزي ارجاع نمی 
ه را هاي زبانی، شنونده یا خوانندارجاع را باید به عنوان عملی در نظر بگیریم که طی آن گوینده یا نویسنده با به کارگیري صورت

اسامیِ : شوند که بر سه قسم هستند هاي ارجاعی نامیده میهاي زبانی، صورتاین صورت. اي را بشناسد سازد تا پدیده قادر می
سینا، شیراز؛ عبارات اسمی معرفه یا نکره اسامی خاص مانند ابن). 17: 2000یول، (خاص، عبارات اسمیِ معرفه یا نکره و ضمایر 

به دلیل گستردگیِِ حوزة . دیگرآن جزیره، مردي، لیوانی و ضمایر مانند تو، هرکس، آن، کدام، خود، یکمانند آن نویسنده، 
شوند و از میان ضمایر، فقط ضمایر  هاي ارجاعی، تنها ضمایر بررسی میهاي ارجاعی، در این تحقیق از بین صورتصورت
  .شخصی

ی یکی از انواع ضمایر است که در جایگاه گروه اسمی قرار آید و ضمیر شخص اي است که به جاي اسم می ضمیر واژه 
در این تحقیق بررسی ضمایر شخصی اساساً بر مبناي ). 98: 1380وحیدیان کامیار، (گیرد و براي هر شخص صورتی متمایز دارد  می
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دي ضمایر شخصی بر اساس این بنتقسیم. باشدسه متغیر مستقیم یا غیرمستقیم بودن، متصل یا منفصل بودن، مفرد یا جمع بودن می
 : متغیرها به این صورت است

  او، ـَـ ش، ایشان، ـِـ شان: ضمایر شخصی ضمایر غیرمستقیم 

  تو، ـَـ ت، شما، ـِـ تان: ضمایر مستقیم 

  ـَـ ت، ـِـ تان، ـَـ ش، ـِـ شان: ضمایر شخصی ضمایر متصل 

  وي، شما، ایشان/ آن/ تو، او: ضمایر منفصل 

  شما، ـِـ تان، ایشان، ـِـ شان  :ضمایر جمع 

  تو، ـَـ ت، او، ـَـ ش : ضمایر شخصی ضمایر مفرد 

ها این است که دلیل نادیده گرفتن آن. بنديِِِِِِِ فوق ضمایر اول شخص وجود ندارندگردد در تقسیم گونه که مشاهده می همان 
در مکتوبات فقط به دنبال ضمایري هستیم که خطاب به محور است  دهیم، تحلیلی مخاطب ها ارائه می چون تحلیلی که از نامه

باشد به کار  چون ضمایر اول شخص در مکتوبات براي فردي که در جایگاه نویسندة نامه می. مخاطب یا براي او به کار رفته است
  .ایم ها را لحاظ نکردهها آن روند، به هنگام بررسی نامه می

  

  هاتوصیف و تحلیل نامه 

براي بررسی آماريِ این متغیر تعداد ضمایري که در یک . ر واحد تحلیل متغیر زبانیِِ ضمایر، جملۀ مستقل استدر تحقیق حاض 
جملۀ مستقل بزرگترین واحد زبان است که بخشی از یک واحد بزرگتر . شودجملۀ مستقل براي مخاطب به کار رفته، شمارش می

لۀ مستقل ساده یک فعل دارد و جملۀ مستقل مرکب حداقل یک جملۀ جم. جملۀ مستقل بر دو نوع ساده و مرکب است. نباشد
  :نمونه جمالت مستقل ساده و مرکب در مکتوبات به ترتیب چنین است). 11: 1380وحیدیان کامیار، (وابسته دارد 

  )36نامه . (دارد هاي بی حد او مرا خجل میاحسان -الف 

در این جملۀ مستقل، ). 25نامه . (که بر قاعدة معهود خود نوازش کنند امید از یاري و کهتر نوازي و لطف شما آن است -ب 
امید از یاري و «آمده است و » که«جملۀ وابسته است؛ زیرا در آغاز آن حرف ربط وابستگی » که بر قاعدة معهود خود نوازش کنند«

  .استجملۀ هسته است؛ زیرا در آغاز آن حرف ربطی نیامده » کهترنوازي و لطف شما آن است

با » ادب«ها بر اساس ضمایر بپردازیم، الزم است تا پیوستار ضمایر شخصی را از لحاظ میزان عنصر که به بررسی نامهپیش از آن 
را تعریف کنیم و » ادب«بایست  اما قبل از آن می. توجه به متغیرهاي مستقیم و غیرمستقیم، منفصل و متصل، مفرد و جمع ارائه دهیم

هایی زبانی که اگر عدم خرسنديِ فرد را ادب در زبان شناسی عبارت است از کاربرد صورت. قدرت توضیح دهیمرابطۀ آن را با 
رسد که  گونه به نظر می این). 40: 2006آالن و باریج، (در تعامل زبانی موجب نشود، حداقل موجب رنجش خاطر او نیز نگردد 
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کند  بدین منظور که در یک تعامل زبانی، بسته به سطح قدرت فرد تفاوت می. مسألۀ ادب و رعایت آن با مفهوم قدرت پیوند دارد
شود که یکی  هایی مطرح میرعایت ادب غالباً در بافت. گردد  که چه صورت زبانی، مؤدبانه و چه صورت زبانی، غیرمؤدبانه تلقی

  . از طرفین حاضر در تعامل زبانی نسبت به طرف دیگر صاحب قدرت باشد
ترین ضمیر گاه که براي تنها یک فرد به کار رود، مؤدبانهنسبت به دیگر ضمایر شخصی، آن» ایشان«رسی ضمیر در زبان فا 

باشد و ضمایر غیرمستقیم نسبت به ضمایر مستقیم، ضمایر است؛ زیرا این ضمیر در بردارندة متغیرهاي غیرمستقیم، منفصل و جمع می
-در آغاز پیوستار که جایگاه مؤدبانه» ایشان«لذا باید ضمیر . ترندت به مفرد مؤدبانهمنفصل نسبت به ضمایر متصل و ضمایر جمع نسب

، یعنی داشتن یا نداشتن سه متغیر این »ایشان«دیگر ضمایر شخصی از طریق مقایسه با متغیرهاي ضمیر . ترین ضمیر است قرار گیرد
  :بدین صورت. گیرندضمیر در نقاط دیگر پیوستار جاي می

 ـَـ ت <تو  <ـَـ ش  <او  -ماش <ایشان 

این دو . اندرا دارند، در پیوستار فوق در یک نقطه قرار گرفته» ایشان«تنها دو متغیر از متغیرهاي ضمیر » شما و او«چون ضمایر  
 .تر استها مؤدبانهنسبت به آن» ایشان«ضمیر جزء ضمایر مؤدبانه هستند، اما ضمیر 

غیرمستقیم است، ضمیري مؤدبانه است، اما در » ـَـ ش«چون ضمیر . را دارد» ایشان«قیمِ ضمیر فقط متغیر غیرمست» ـَـ ش «ضمیر  
به همین دلیل . هاستگر صمیمیت بین آنهمان حال چون ضمیري متصل است کاربرد آن از سوي نویسنده براي مخاطب نشان

  .ترندنسبت به این ضمیر مؤدبانه» شما و او«است که ضمایر 
بنابراین باید این دو ضمیر در یک نقطۀ پیوستار جاي . را دارد» ایشان«فقط یک متغیر ضمیر » ـَـ ش«همچون ضمیر » تو«ضمیر  

که براي فردي که در موضع قدرت قرار دارد به کار رود، هنگامی» تو«که ضمیر توضیح یک نکته ضروري است و آن این. بگیرند
جدا شده و جزء ضمایر غیرمؤدبانه که جایگاهشان در پایان » ـَـ ش«از ضمیر  به همین دلیل است که. ضمیري غیرمؤدبانه است

  . باشد، قرار گرفته استپیوستار می
» تو«این ضمیر نسبت به ضمیر . بنابراین باید در انتهاي پیوستار بیاید. هیچ یک از متغیرهاي ضمیر ایشان را ندارد» ـَـ ت«ضمیر  

  . تر استغیرمؤدبانه
تقسیم بندي اي که از ضمایر شخصی صورت گرفته باید گفت که ضمایر غیرمستقیم نسبت به ضمایر مستقیم،  در رابطه با 

با توجه به درصد فراوانی باالي هر سه نوع . ترندضمایر منفصل نسبت به ضمایر متصل و ضمایر جمع نسبت به ضمایر مفرد مؤدبانه
، یا درصد فروانی باالي دو نوع یا یک نوع ضمیر از میان )یم، متصل و مفردنسبت به ضمایر مستق(ضمیر غیرمستقیم، منفصل و جمع 

بدین صورت که . توان درجات مؤدبانه بودن و رسمی بودن رابطۀ بین نویسنده و مخاطب را مشخص نمودسه نوع ضمیر مذکور می
دهد که رابطۀ بین داشته باشد، نشان میهرگاه از میان سه نوع ضمیر غیرمستقیم، منفصل و جمع هر سه نوع ضمیر بسامد باالیی 

هرگاه از میان این سه نوع ضمیر، دو نوع ضمیر بسامد باالیی داشته باشد . نویسنده و مخاطب خیلی زیاد مؤدبانه و رسمی است
طب زیاد گر اینست که رابطۀ میان نویسنده و مخا، این نشان)که چه نوع ضمایري درصد فراوانی زیادي داردبدون توجه به این(

بدون توجه به (هرگاه از میان سه نوع ضمیر مذکور فقط یک نوع ضمیر به میزان زیادي به کار برده شود . مؤدبانه و رسمی است
  .دهد که رابطۀ بین نویسنده و مخاطب کم رسمی و مؤدبانه است، این نشان می)نوع ضمیر به کار رفته
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ها هاي مؤدبانه بودن و رسمی بودن رابطۀ بین مخاطب و نویسنده نامههندة درجهدنشان» کم«و » زیاد«، »خیلی زیاد«مقادیرِ 
ها از این مقادیر براي کاربرد به ترتیب سه نوع ضمیر، در بخش تحلیل نامه. یابندهستند و در مقایسه با هم است که معنا می) موالنا(

  . کنیمستفاده میدو نوع و یک نوع ضمیر از میان ضمایر غیرمستقیم، منفصل و جمع ا

ابتدا فراوانی و درصد فراوانی انواع ضمایر . دهیمها را بر اساس متغیر زبانیِ ضمایر توضیح میاکنون چگونگی بررسی نامه 
چنین درصد فراوانیِ انواع ضمایر هم. کنیمها را تعیین میمستقیم، غیرمستقیم، متصل، منفصل، مفرد و جمع به کار رفته در نامه

پس از مرحلۀ توصیف . دهیماي نشان میها به کار برده را از طریق نمودار دایره موالنا در خطاب به مخاطبان در نامه شخصی که
ها را هم بر اساس انواع ضمایر مستقیم، غیرمستقیم، متصل، منفصل، مفرد و رسد که در این مرحله نامهنوبت به مرحلۀ تحلیل می

به دلیل تعداد . کنیمها با توجه به پیوستارِ میزان ادب ضمایر شخصی تحلیل میجود در آنجمع و هم بر اساس ضمایر شخصیِ مو
زیاد جمالت و طوالنی شدن مقاله، براي هر یک از ضمایر شخصی که در پیوستار ادب نشان داده شده اند، یک جمله را به عنوان 

  . آوریمنمونه می

 )119نامه . (ایشان عفو فرمایند از مامضی -الف 

 )122نامه . (توقع است که مهم امیر عالم به سعی مبارك شما گزارده آید -ب 

  )59نامه . (دارم که ملک االمرا او را بدان عنایت که الیق درویش نوازي و فقیرپروري شاهانۀ اوست نظر فرمایدچشم می -پ 
  )135مه نا. (واجب کرد اهل حق را به خدمتش تعریف کردن تا به خدمت پوشیده نباشد -ت 
  )67نامه . (چنان انگارد که در آن حجره این پدر همسایۀ توست -ث 
  )130نامه . (رودسالم و تحیت و عرض اشتیاق رویت بر دست نسیم و صبا تبلیغ می -ج 
-«هاي مورد بررسی موالنا در تمام جمالت دعایی ضمایر سوم شخص به کار رفته است که غالب این جمالت با ضمیر در نامه 

  : است به صورت» شَ
  ! باري تعالی اجلّ مقامات و اکمل سعادت کرامت کناد - 
  !سایۀ فضل الهی بر احوال دو جهان او گسترده باد - 

اي دارند، لذا در پژوهش حاضر هاي موالنا و در متون قدیم صورت از پیش از تعیین شدهاز آن جا که جمالت دعایی در نامه
افرادي که جزء ردة غیر خویشاوندان هستند . پردازیم ها می اکنون به بررسی نامه. ایمذف کردهاین جمالت را از تحلیل خود ح

  :عبارتند از
الدین کیکاووس  -الف   11نامۀ  :دومعزّ

ق .ه 655تا  643است که از سال ) آسیاي صغیر(کیخسرو دوم از سالجقۀ روم  الدینعزالدین کیکاووس دوم پسر غیاث 
  ).138: 1312پول، ینل(حکومت کرده است 

                                                        
تعداد شمارة . زاده سبحانی استهایی که کنار نام این مخاطب و دیگر مخاطبان نوشته شده، بر اساس مکتوبات موالنا به تصحیح هاشمشمارة نامه - 1
  .دهدگردد، نشان میهایی را که در این مقاله بررسی میها همچنین تعداد نامهنامه
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 1درصد فراوانی نوع ضمیر درصد فراوانی نوع ضمیر

 %100 غیرمستقیم _____ مستقیم

 % 8 منفصل %92 متصل

 _____ جمع %100 مفرد

اي که به عزالدین کیکاووس دوم نوشته شده، فقط درصد فراوانی ضمیر غیرمستقیم از میان سه نوع ضمیر غیرمستقیم، در نامه 
هرچند رابطه . مؤدبانه و رسمی بوده است گر اینست که رابطۀ بین موالنا و عزالدین کیکاووس کماین نشان. جمع باالست منفصل و

دهد که مخاطب نسبت به نویسنده در موضع قدرت رسمیت کمی داشته، اما به هر حال رابطۀ رسمی وجود داشته و این نشان می
  .بوده است

 

  

بر اساس پیوستار میزان ادب ضمایر شخصی، درجۀ . است» ـَـ ش«خاطب به کار برده شده، ضمیر ترین ضمیري که براي مبیش 
غیرمستقیم است، بسامد باالي این ضمیر » ـَـ ش«کم است، اما از آن جایی که ضمیر » او«نسبت به ضمیر » ـَـ ش«مؤدبانه بودن ضمیر 

  .داشته و مخاطب نسبت به نویسنده در جایگاه قدرت بوده استدهد که بین نویسنده و مخاطب فاصلۀ اجتماعی وجود نشان می

  137و  114، 82، 68، 16هاي نامه: پروانه  الدین معین -ب

الدین که مقام دوم به انطاکیه گریخت، معینکیکاووس  ق که بایچو به روم لشکرکشی کرد و سلطان عزالدین.ه 656در سال  
الدین، برادر عزالدین، را به پادشاهی رساندند مقام پروانگی، با بایچو صلح کردند و رکن الدین خورشیدامیر حاجبی داشت و نظام

الدین منصب پروانگی یافت و زمام امور را خورشید را کشتند و معینالدین دیري نپایید که مغوالن نظام). 42-43: 1362آقسرایی، (
پروانه با الدین الدین و معینسلطان رکن) ق.ه 663-680(نشستن اباقا  پس از به تخت). 288-289: 1350بی، بیابن(به دست گرفت 

ها را او در این مدت از خاندان سلجوق نزد اباقا بدگویی کرد و آن. هدایاي بسیار نزد او رفتند و پروانه مدتی را نزد اباقا سپري کرد
بدین . ا هواخواه بیبرس اول، حریف قدرتمند اباقا، قلمداد کردالدین رجا که رکننبرداري کرد، تا آن تدبیري و نافرمامتهم به بی

الدین را به کیخسرو، فرزند خردسال رکنالدین ق غیاث.ه 664پروانه در سال . السلطنه گردیدطریق پروانه با جلب حمایت اباقا نایب
پروانه ). 356: 1339میرخواند، (به دست گرفت السلطنه زمام امور را و خود به عنوان نایب) 87: 1362آقسرایی،(تخت سلطنت نشاند 

خاطر  بعدها مغوالن از پروانه نگرانی. داري هم از حکمران مصر، بیبرس و هم از مغوالن سیاستی دوجانبه را در پیش گرفتبا جانب

                                                        
  .دهددرصد فراوانیِ هریک از ضمایر مستقیم، غیرمستقیم، متصل، منفصل، مفرد و جمع را نشان می ستون درصد فراوانی، 1- 
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د به دستور اباقا کشته شد که پروانه کاخ را ترك کراباقا، حاکم مغول، پروانه را به کاخ خود دعوت کرد، اما هنگامی. پیدا کردند
  ).382: 1364عبري، ابن(

 درصد فراوانی نوع ضمیر درصد فراوانی نوع ضمیر

 %19 غیرمستقیم %81 مستقیم

 %81 منفصل %19 متصل

 %81 جمع %19 مفرد

  

یر مورد نظر نشان الدین پروانه است، بسامد باالي ضمایر منفصل و جمع از میان سه نوع ضمهایی که مخاطبشان معینمهدر نا
 . دهد که رابطۀ بین نویسنده و مخاطب، زیاد مؤدبانه و رسمی بوده و مخاطب در موضع قدرت قرار داشته استمی

  

  

» ـَـ ش«نسبت به ضمیر » شما«اند، اما ضمیر  مطابق پیوستار میزانِ ادب ضمایر شخصی، ضمایر مؤدبانه» شما«و » ـَـ ش«ضمایر 
دهد که رابطۀ رسمی بین نویسنده و مخاطب وجود داشته و  نشان می» ـَـ ش«زیاد این ضمیر نسبت به ضمیر  کاربرد. تر است مؤدبانه

  . زیاد بوده و مخاطب نسبت به نویسنده صاحب قدرت بوده است» ـَـ ش«ها در مقایسه با ضمیر فاصلۀ اجتماعیِ بین آن

  122و  93هاي نامه: طبیب الدین  اکمل -پ

الدین یکی از طبیبان معالج موالنا بود اکمل. او بقراط زمان موالنا و از اکابر حکماي روم بود) 122: 1362(ی طبق گفتۀ افالک 
به همین . آید که او در حکومت جایگاهی داشته استهایی که بدین شخص نوشته شده چنین برمیاز نامه). 97: 1385سپهساالر، (

  .ایمدلیل او را در ردة سیاسیون قرار داده

 نوع ضمیر درصد فراوانی نوع ضمیر
درصد 
 فراوانی

 ____ غیرمستقیم %100 مستقیم

 %100 منفصل  متصل

 %100 جمع ____ مفرد
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الدین طبیب کاربرد صد در صديِ دو نوع ضمیر منفصل و جمع از میان سه نوع ضمیر غیرمستقیم، منفصل و جمع براي اکمل
  . مخاطب زیاد مؤدبانه و رسمی بوده و مخاطب در موضع قدرت بوده است گر این است که رابطۀ بین نویسنده ونشان

 

  
را به کار برده است تا بدین طریق نشان دهد که بین او و » شما«هایی که بدین فرد نگاشته است، تنها ضمیر مؤدبانۀ  موالنا در نامه

  .وده که صاحب قدرت بوده استالدین فاصلۀ اجتماعیِ زیاد و رابطۀ رسمی وجود داشته و این مخاطب بکمال

   136و  119، 107، 88، 59هاي نامه: معتزالدین  تاج -ت

  ).358: 1363گولپینارلی، (معتز از امراي خوارزم بود الدینتاج 

 درصد فراوانی نوع ضمیر درصد فراوانی نوع ضمیر

 %59 غیرمستقیم %41 مستقیم

 %88 منفصل %12 متصل

 %53 جمع %47 مفرد

الدین معتز است، ضمایر غیرمستقیم، منفصل و جمع با درصد فراوانیِ باالیی نسبت به ضمایر هایی که مخاطبشان تاجهدر نام
دهد که رابطۀ بین نویسنده و مخاطب خیلی زیاد مؤدبانه و رسمی بوده و مخاطب این نشان می. اندمستقیم، متصل و مفرد به کار رفته
  .در جایگاه قدرت قرار داشته است

 

همۀ ضمایري . الدین معتز استرا به کار برده، تاج» ایشان«از میان مخاطبان مورد بررسی تنها فردي که موالنا براي وي ضمیر 
مطابق . این ضمایر نشانگر اینند که مخاطب در موضع قدرت قرار داشته است. اندبه کار رفته، ضمایر مؤدبانه که در این پنج نامه

رسد بین نویسنده و نسبت به دیگر ضمایر بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده که به نظر می »شما«نمودار، ضمیر 
  . مخاطب رابطه و فاصلۀ اجتماعی به ترتیب رسمی و زیاد بوده است



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

467 

 

 53و  25هاي نامه: ولدجاجا رالدین نو -ث

 ).497: 1362افالکی، (بود ارسالن چهارم حاکم والیت قیرشهر الدین قلیچدر زمان سلطنت رکن 

 درصد فراوانی نوع ضمیر درصد فراوانی نوع ضمیر

 ____ غیرمستقیم %100 مستقیم

 %100 منفصل  متصل

 %100 جمع ____ مفرد

به کار بردن دو نوع ضمیر منفصل و جمع به میزان صد در صدي از میان سه نوع ضمیر غیرمستقیم، منفصل و جمع براي  
گر این است که رابطۀ بین نویسنده و مخاطب زیاد مؤدبانه و رسمی بوده و مخاطب در موضع قدرت بوده نشان نورالدین ولدجاجا

  .است

 

را به کار برده است تا بدین طریق نشان دهد که بین او و » شما«هایی که بدین فرد نگاشته است، تنها ضمیر مؤدبانۀ  موالنا در نامه
  .رابطۀ رسمی وجود داشته و این مخاطب بوده که صاحب قدرت بوده استنورالدین فاصلۀ اجتماعیِ زیاد و 

 138و  135، 134، 108، 36هاي نامه: علیفخرالدین  -ج

او در زمان عزالدین کیکاووس دوم به قضاوت . عطا یاد شده استدر کتب تاریخی از فخرالدین علی بیشتر با نام صاحب 
 657ارسالن چهارم و عزالدین کیکاووس، در سال الدین قلیچ براي ایجاد صلح بین رکن. مشغول بود و سپس به نیابت سلطنت رسید

باز براي ایجاد آشتی بین آن دو سلطان، نزد . ق همراه کیکاووس نزد هالکوخان رفت و پس از بازگشت به صدارت برگزیده شد.ه
لی که لقب صاحب اعظم یافته بود، بعد از قتل پس از آن نیز فخرالدین ع. الدین رفت و و از جانب او به وزارت رسید رکن
جوق زندانی الدین پروانه برخاسته بود، در قلعۀ عثمان عطا که مدتی به مخالفت با معینصاحب. الدین در همان مقام باقی ماند رکن

 ).281 -280: 1371موالنا، (پس از رهایی از بند نزد حاکم مغول رفت و باز صاحب اعظم شد . گردید

 درصد فراوانی نوع ضمیر درصد فراوانی میرنوع ض

 %36 غیرمستقیم %64 مستقیم

 %64 منفصل %36 متصل
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 %64 جمع %36 مفرد

  .دهندة وجود رابطۀ زیاد مؤدبانه و رسمیِ بین نویسنده و مخاطب استبسامد زیاد دو نوع ضمیر غیرمستقیم و منفصل نشان

 

با بسامد زیادي به کار » ـَـ ش « و » او«را نسبت به ضمیر » شما« علی نوشته، ضمایر اي که به فخرالدین  نویسنده در طی پنج نامه
تر است، اما از آن جایی که هر مؤدبانه» ـَـ ش«نسبت به ضمیر » شما«مطابق پیوستار میزان ادب ضمایر شخصی، ضمیر . برده است

دهد که بین نویسنده و مخاطب فاصلۀ اجتماعی و رابطۀ مؤدبانه ها نشان میاند، کاربرد آنمؤدبانه» او«دوي این ضمایرْ با ضمیر 
  . وجود داشته و مخاطب در جایگاه قدرت بوده است

  131و  130، 79هاي الدین چلپی نامه حسام -چ

 ). 163: 1363گولپینارلی، (الدین چلپی از مریدان موالنا بود حسام 

اي برقرار است، این مراد است که در جایگاه که چنین رابطههنگامی. رابطۀ بین نویسنده و مخاطب رابطۀ مراد و مریدي است
ها نامتقارن باشد، در این رابطه ممکن است ادب به تراز نباشند و رابطۀ آنکه نویسنده و گوینده با هم همهنگامی. قدرت قرار دارد

الدین نوشته، مسألۀ ادب به تنهایی مطرح است موالنا به حسامهایی که حال ببینیم در نامه. تنهایی یا همراه با احترام وجود داشته باشد
  یا همراه با احترام؟

-یابد که در آن موقعیتهایی تحقق میکند و در موقعیتادب با قوانین اجتماعی ارتباط پیدا می. ادب قراردادي است اجتماعی 

عد اجتماعی مطرح است، حال آن در . یابدو درونی که با قوانین اجتماعی ارتباط نمیکه احترام چیزي است قلبی ها دوري از ب
هایی که در نامه. چربدها باز احترام نسبت به ادب میها هرچند ممکن است ادب با احترام همراه شود، اما در همان بافتبرخی بافت
به طور خاص در جامعۀ زمان  تر مطرح است تا ادب؛ زیرا در جامعۀ زمان گذشته والدین نوشته شده نیز احترام، بیشبه حسام
گونه که به هنگام رابطه با قشر مراد این اجازه را داشته که با مرید خود ادب را آن -و همین طور در جامعۀ کنونی -نویسنده 

 .کرده، رعایت نکندسیاسیون رعایت می

القابی مانند . یش چشم موالنا بوده استالدین قائل بوده به جهت بزرگی وي در پرسد احترامی که موالنا براي حسامبه نظر می 
کتبی که پیرامون احوال و . دهدالدین به کار برده، این مطلب را نشان میکه او براي حسام» العلم، بیدار، هشیار، حلیمِ و کریمکامل«

در «: گویداو می. کنیماره میاش) همان(به عنوان نمونه به گفتۀ گولپینارلی . دهندزندگی موالنا نوشته شده است، نیز چنین نشان می
با این همه موالنا در دیباچۀ مثنوي و دیگر مجلدات این کتاب چنان . الدین چلپی از مریدان موالنا بود، تردیدي نیستکه حساماین

  .»الدین مرید موالناستکند که حسامزبان به ستایش او گشوده است که این توهم را ایجاد می
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 نوع ضمیر درصد فراوانی نوع ضمیر
درصد 
 فراوانی

 %44 غیرمستقیم %56 مستقیم

 %56 منفصل %44 متصل

 %50 جمع %50 مفرد

  
دهد که رابطۀ این نشان می. هایی که به حسام الدین نوشته شده، بسامد باالیی دارددر نامه) ضمیر منفصل(فقط یک نوع ضمیر  

رابطۀ میان موالنا و مخاطب کم بوده، اما به هر حال رابطۀ بین آن هرچند رسمیت . بین نویسنده و مخاطب رسمیت کمی داشته است
  . گر این است که موالنا براي مرید خود احترام قائل بوده استوجود رسمیت نشان. دو رسمی بوده است

   

  

درت قرار دارد، با توجه به رابطۀ بین نویسنده و مخاطب که رابطۀ مراد و مریدي است و در این نوع رابطه مراد در جایگاه ق
دهد که نویسنده احترام مخاطب را  که نسبت به دیگر ضمایر درصد فراوانی زیادي را به خود اختصاص داده، نشان می» شما«ضمیر 

  .لحاظ کرده است

 :گیرند عبارتند از افرادي که جزء ردة خویشاوندان قرار می

  118نامۀ : مظفرالدین امیرْ عالم -ح

افالکی، (او از همسر دوم موالنا، کراخاتون قونوي است . ترین پسر اوستمین فرزند موالنا و کوچکمظفرالدین امیر عالم سو
1362 :994-995 .(  

دانیم در رابطۀ پدر و فرزندي صورت غالب این است که قدرت در دست پدر است و او از جایگاه قدرت با طور که میهمان 
اي که موالنا به مظفرالدین امیرعالم در نامه. جامعه صاحب موقعیت باالیی باشدکند، هرچند که فرزند در فرزند خود صحبت می

توانسته موالنا از موضع قدرت با او سخن گوید، اما از این موقعیت خود استفاده نکرده است و هنگام سخن گفتن نوشته، اگرچه می
ها هرچند ممکن است ادب با احترام همراه باشد، اما افتگونه که اشاره شد، در برخی بهمان. با او احترامش را رعایت کرده است
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اي که موالنا به مظفرالدین امیرعالم نوشته، با در نظر گرفتن رابطۀ پدر و فرزندي میان آن دو مسلماً در نامه. باز احترام غالب است
با سیاسیون  دب را مانند زمانی که در رابطهداده که ااحترام غالب است نه ادب؛ زیرا جامعۀ روزگار موالنا به وي این اجازه را می

این امکان وجود دارد که به کار بردن بیان غیرمستقیم و احترام قائل . کرده، در مورد فرزند یا فرزندانش رعایت نکندرعایت می
ت باالیی داشته کرده، موقعیاي که در آن زندگی میشدن براي مخاطب از سوي نویسنده به این دلیل بوده که مخاطب در جامعه

  . داري ارتقا یافته بود او به کار دیوانی مشغول بود و در دربار سلجوقیان روم تا مقام خزانه. است
  

 نوع ضمیر درصد فراوانی نوع ضمیر
درصد 
 فراوانی

 %17 غیرمستقیم %83 مستقیم

 %100 منفصل _____ متصل

 %50 جمع %50 مفرد

دهد که رابطۀ بین موالنا و لدین امیر عالم نگاشته است، بسامد باالي ضمیر منفصل نشان میاي که موالنا به مظفرا در تنها نامه 
دهد که موالنا براي فرزندش نشان می -هرچند به میزان کم -به هر حال وجود رابطۀ رسمی. فرزندش رسمیت کمی داشته است

  .احترام قائل بوده است

  

  

بنابراین با وجود . نسبت به دیگر ضمایر زیاد است» شما«نامه درصد فراوانیِ ضمیر  دهد، در اینگونه که نمودار نشان میهمان
دهندة این است که نویسنده احترام رسد، کاربرد این ضمیر نشاندر موضع قدرت بودن پدر در رابطۀ پدر و فرزندي به نظر می

  . مخاطب را لحاظ نموده است

  67و  24، 7هاي نامه: عالءالدین محمد -ح

 ).افالکی، همان(عالءالدین محمد فرزند دوم موالنا از همسر دوم او گوهرخاتون است  

   
درصد  نوع ضمیر درصد فراوانی نوع ضمیر
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 فراوانی

 %22 غیرمستقیم %78 مستقیم

 %67 منفصل %33 متصل

 _____ جمع %100 مفرد

  
شود که رسمیت رابطۀ ر مورد نظر، چنین دریافت میبا توجه به کاربرد فقط یک نوع ضمیر براي مخاطب از میان سه نوع ضمی 

دهد که موالنا احترام فرزند خود را رعایت وجود رابطۀ رسمی هرچند به میزان کم نشان می. بین نویسنده و مخاطب کم بوده است
  . کرده است

  

  

ه رابطۀ بین نویسنده و مخاطب، رابطۀ از آن جایی ک. ترین بسامد را داردنسبت به دیگر ضمایر بیش» تو«بر اساس نمودار، ضمیر 
با در . گر قدرت نویسنده استپدر و فرزندي است و در این نوع رابطه این پدر است که در جایگاه قدرت قرار دارد، این ضمیر بیان

رسد ، به نظر میبا بسامد باال براي مخاطب» تو«نظر گرفتن وجود رسمیت کم در رابطۀ بین موالنا و عالءالدین و نیز کاربرد ضمیر 
  . که در مجموع، جهت قدرت به سوي موالنا بوده و او از موضع قدرت با این فرزند خود سخن گفته است

  56نامۀ : خاتونفاطمه -د

 .و عروس موالناست) 719 :1362افالکی، (ولد خاتون همسر سلطانفاطمه

 فراوانی نوع ضمیر درصد فراوانی فراوانی نوع ضمیر
درصد 
 فراوانی

 ____ ____ غیرمستقیم %100 15از  15 مستقیم

 %100 15از  15 منفصل ____ ____ متصل
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 %100 15از  15 جمع %100 9از  9 مفرد

دهندة این است که رابطۀ بین درصد فراوانیِ زیاد دو نوع ضمیرِ منفصل و جمع از میان ضمایر غیرمستقیم، منفصل و جمع نشان
  .وده و نویسنده احترام مخاطب را حفظ کرده استنویسنده و مخاطب زیاد رسمی ب

  

با وجود نوع رابطۀ میان نویسنده و مخاطب که رابطۀ پدرشوهر و عروس است و در این نوع رابطه پدرشوهر در موضع قدرت 
ه براي مخاطب گر احترامی است که نویسنداین ضمیر بیان. را براي مخاطب به کارگرفته است» شما«قرار دارد، نویسنده فقط ضمیر 

  .قائل بوده است

 

 گیرينتیجه 

مند امروزه تحلیل گفتمان انتقادي یکی از رویکردهاي مطرح در مطالعۀ زبان است که به بررسی رابطۀ میان زبان و قدرت عالقه 
ماعی و مناسبات اي سعی دارد تا با کمک ابزارهاي عینی زبانی، الگوهاي غیرشفاف نابرابري اجتاین شاخۀ علمی میان رشته. است

تواند رابطۀ قدرت نمایان شود، ضمایر یکی از عناصر زبانی که در آن می. ها ابهام زدایی نمایدقدرت را در بین افراد و گروه
نامۀ موالنا  28توانند رابطه قدرت را در قالب ضمایر شخصی نمایان کنند را بر روي در این مقاله سه متغیر که می. شخصی هستند

مستقیم بودن در برابر غیرمستقیم بودن ضمایر، منفصل نسبت به متصل بودن و جمع نسبت به : آن سه متغیر عبارتند از. ردیمبررسی ک
  . مفرد بودن ضمایر

هایی که به ردة سیاسیون نگاشته است، ضمایر منفصل و جمع را نسبت به سایر ها حاکی از آن است که موالنا در نامهیافته 
الدین چلپی است، موالنا ضمیر منفصل را نسبت به سایر ضمایر هایی که مخاطب آنها حسامدر نامه. کار برده استضمایر بیشتر به 

دارتري نسبت به ردة تر و فاصلهمیزان کابرد ضمایر بیانگر این است که بین موالنا و ردة سیاسیون رابطۀ رسمی. بیشتر آورده است
هرچند رابطۀ میان موالنا و مریدش نسبت به رابطۀ بین او و . ردة سیاسیون بوده است مریدان وجود داشته و جهت قدرت به سوي

دهد که موالنا قصد داشته تا نشان دهد که او براي مریدش ردة سیاسیون رسمیت کمی داشته، اما وجود همین رابطۀ رسمی نشان می
  . احترام قائل بوده است

. ها آورده استنگاشته است، بیشتر ضمیر منفصل را نسبت به سایر ضمایر براي آن هایی که خطاب به فرزندانشموالنا در نامه 
در رابطۀ . کاربرد این ضمیر نشان دهندة وجود رسمیت کم بین موالنا و فرزندانش و رعایت احترام آنها از جانب موالنا بوده است

هایی که خطاب به ردة عروس نوشته است، والنا در نامهاما م. باشدپدر شوهر و عروس این پدر شوهر است که در جایگاه قدرت می
دهد که رابطۀ بین او و عروسش زیاد رسمی این نشان می. ضمایر منفصل و جمع را نسبت به سایر ضمایر بیشتر به کار برده است
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یان سه نوع ضمیري که با توجه به کاربرد بیشتر یک نوع ضمیر از م. خواسته احترام عروسش را حفظ کندبوده است و موالنا می
هاي مریدان و فرزندان و کاربرد بیشتر دو نوع ضمیر براي ردة عروس شاید بتوان توانند رابطۀ قدرت را نشان دهند، براي ردهمی

دارتري داشته است و براي او احترام تر و فاصلهچنین برداشت نمود که موالنا با عروس خود نسبت به مرید و فرزندانش رابطۀ رسمی
از سوي موالنا به خاطر پدر فاطمه خاتون، ) ردة عروس(شاید بخشی از رعایت احترام زیاد فاطمه خاتون . بیشتري قائل بوده است

نویسد و در این مقاله هم بررسی شده، جمالت ذیل اي که موالنا به عروس خود میالدین زرکوب بوده است؛ زیرا در نامهصالح
  :رکوب در نظر موالنا جایگاه بزرگی داشته استالدین زدهند که صالحنشان می

بر گردن این داعی دامی است که  -قدس اهللا روحه -االنوارالحقایقالمشایخ، مشرقهاي سلطانها و خداونديحقوق و احسان« 
  » .به هیچ شکري و به هیچ خدمتی نتوان گزاردن

ما روح پاك او صدهزار عنایت کند به سبب شما بر اهل شما هیکل امان حقید در عالم از آثار آن سلطان که به برکت ش« 
  .) خطاب به فاطمه خاتون است» شما«ضمیر (» .زمین

هایش ضمایر غیرمستقیم، منفصل و جمع را نسبت به ضمایر که موالنا در نامههاي فوق، فرضیۀ تحقیق را مبنی بر اینیافته 
هاي مورد بررسی از میان سه نوع ضمیر غیرمستقیم، کنند؛ زیرا در نامهمیمستقیم، متصل و مفرد بیشتر به کار برده است، تأیید 

- که رابطۀ قدرت را در قالب این ضمایر نشان دهد، ضمایر منفصل و جمع را بیشتر براي مخاطبان نامهمنفصل و جمع موالنا براي این

  .هایش به کار برده است

هاي موالنا حاصل یگر نتایجی را که از بررسی ضمایر شخصی در نامهدر ادامه بر اساس پیوستار میزان ادب ضمایر شخصی د 
را نسبت به » شما«، ضمیر »ایشان، او، شما و ـَـ ش«هایی که به ردة سیاسیون نوشته، از میان ضمایر موالنا در نامه. دهیمشده، ارائه می

او، شما، ـَـ ش و «نگاشته، از میان ضمایر ) ردة مریدان(لپی الدین چهایی که به حساموي در نامه. سایر ضمایر بیشتر به کار برده است
دهد که بین براي این دو رده نشان می» شما«کاربرد بیشتر ضمیر . ، ضمیر شما را نسبت به بقیۀ ضمایر بیشتر استفاده کرده است»ـَـ ت

ي رسمی بوده و جهت قدرت به سوي این رده اها رابطهموالنا و ردة سیاسیون فاصلۀ اجتماعی زیاد وجود داشته و رابطۀ میان آن
رغم علی. براي ردة سیاسیون تأییدي در جهت در موضع قدرت بودن این رده است» تو و ـَـ ت«عدم کاربرد ضمایر . بوده است

-نشان می الدین چلپی و در جایگاه قدرت بودن موالنا، کاربرد بیشتر ضمیر مذکوروجود رابطۀ مراد و مریدي میان موالنا و حسام

  . دهد که موالنا براي مرید خود احترام قائل بوده است

بیشتر براي این رده » ـَـ ت  او، شما، ـَـ ش و «را نسبت به ضمایر » تو«هایی که موالنا به فرزندان خود نگاشته است، ضمیر در نامه 
با توجه به رابطۀ پدر و . ستفاده کرده استا» شما«هایی که به عروس خود نوشته است، فقط از ضمیر او در نامه. آورده است

دهد که نویسنده از موضع قدرت با این رده نشان می» تو«فرزندي که میان نویسنده و این رده وجود دارد، کاربرد باالي ضمیر 
روسش استفاده توانسته از موقعیت در جایگاه قدرت بودن خود هنگام نوشتن نامه به عکه میرغم اینموالنا علی. سخن گفته است

-با مقایسۀ رده. دهدبراي او نشان می» شما«این مطلب را به کار بردن ضمیر . کند، اما چنین نکرده و احترام او را لحاظ کرده است

فقط براي ردة سیاسیون به  -هرچند به میزان کم -را » ایشان«یابیم که موالنا ضمیر هاي سیاسیون، مریدان، فرزندان و عروس در می
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تري نسبت به سایر گر اینست که بین نویسنده و این رده فاصلۀ اجتماعیِ زیادتري و رابطۀ رسمیاین مطلب نشان. برده استکار 
  . ها وجود داشته استرده

حاصل شده این است که موالنا براي هیچ یک از مخاطبان ) ضمایر(هاي ارجاعی نتیجۀ دیگري که با بررسی متغیر صورت 
. عدم کاربرد این ضمایر شاید دلیل زبانی داشته است. را به کار نبرده است» ـِـ تان و ـِـ شان«مورد بررسی ضمایر خود در چهل نامۀ 

هاي دیگري از قرن هفتم و قرون قبل و ها و نوشتهکه دلیل به کار نرفتن این ضمایر به طور قطعی مشخص گردد، باید نامهبراي این
  . بعد از آن بررسی شود

قدرت مفهومی نسبی : شود که اوالًهاي موالنا این نتیجۀ کلی حاصل میدر نامه) ضمایر(هاي ارجاعی متغیر صورتاز بررسی 
زیسته که سلسله مراتب قدرت در آن اي میموالنا در جامعه: کند، ثانیاًاست که بر اساس بافت زمانی، مکانی و فردي معنا پیدا می

تر از خود موالنا فردي بوده که با افراد باالتر یا پایین: سلسله مراتب آگاهی داشته است، ثالثاًجامعه وجود داشته و وي نسبت به این 
شود و یا که آیا این مورد سوم به شخصیت موالنا مربوط میاما این. کرده استبه لحاظ قدرت، مؤدبانه و همراه با احترام رفتار می

-براي دست. بایست پژوهشی دیگر در این زمینه صورت گیردجاي تأمل دارد و می نگاري ارتباط دارد،به غلبۀ سنت گفتمانی نامه

  .هایی که در قرن هفتم و قرون قبل و بعد از آن نوشته شده، بررسی گرددیابی به این مطلوب باید نامه
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332  

  هاي معاصر از قرآن نقد ترجمه

  

  1عبدالحسین فقهی

  2نژادعفت صفري

  چکیده

رآن کریم، هم از جهت ساختار ممتاز ادبی و هم به لحاظ قداست و حساسیت جایگاه ها ق ترجمه متون مقدس و در رأس آن
هاي گوناگون، به منظور رساندن پیام آسمانی به مخاطبان، در  ترجمه قرآن به زبان. از دیر باز مورد توجه بوده است معنوي آن،

هاي اخیر و تالش براي تقدیم  گوناگون در دهههاي متعدد و  ارائه ترجمه. تمامی جوامع بشري، ضرورتی انکار ناپذیر است
را  ها ها و تحلیل رویکرد و سبک هر یک از آن تر از قرآن به زبان فارسی، بررسی و ارزیابی آن تر و کامل تر، دقیق اي موفق ترجمه

  . استها موضوع این مقاله  قرآن و مقایسه آن مشهور و هایی از چند ترجمه معاصر بررسی نمونه. کند اقتضا می

 

  

  قرآن هاي معاصر ترجمه - نقد ترجمه - ترجمه قرآن -  ترجمه متون مقدس: هاکلید واژه

  

                                                        
   afeghhi@ut.ac.ir:  رایانامه استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران 1

 راندانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه ته 2

mailto:afeghhi@ut.ac.ir
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 مقدمه

هاي ممتاز و بی نظیر ساختاري و ادبی آن، از دیر باز مورد عنایت و اهتمام خاص ادیبان  ترجمه قرآن کریم، به لحاظ ویژگی
  .قرآن پژوه بوده است

اي کامل  به طوري که براي ارائه ترجمه. ي آن را صد چندان نموده است رت دقت در ترجمهقداست و جایگاه رفیع قرآن، ضرو
تنوع . شود هاي متعدد و ارزشمندي صورت گرفته و سعی در کسب توفیق هر چه بیشتر در این میدان، فراوان دیده می و دقیق تالش

نماید که پژوهشی شایسته در ارزیابی  اقتضا می –در ایران  –هاي نوظهور در سه دهه اخیر یعنی در عصر تجدید حیات اسالم  ترجمه
المیسور (اما از باب . طلبد ها صورت پذیرد که رسیدن به این مقصود مجال کافی و وسیعی را می و تعیین میزان توفیق هر یک از آن

ي  هاي مشهور معاصر، ترجمه مهدر این مقاله که محدودیت فضا بر آن حاکم است، ضمن مروري بر برخی ترج) ال یترك بالمعسور
  .آیاتی از اول سوره بقره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

ها رایج  هاي انتخاب شده هر یک از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار بوده و بیش از سایر ترجمه نا گفته نماند که ترجمه
هاي قرآن دارد آورده شده است و آن ترجمه  بهترین ترجمهها به لحاظ ارجحیت و موفقیتی که در ارائه یکی از  هستند، یکی از آن

  .مرحوم دکتر مجتبوي است

 ترجمه در لغت و اصطالح

  از کتاب قاموس چنین بر . ترجمه، از لحاظ وزن، یک صیغه رباعی است و به معناي تبیین و توضیح آمده است

از این جهت . »ترجمان، یعنی تفسیر کننده زبان«: گوید صاحب قاموس می. آید که در ترجمه، اختالف زبان ضروري است می
اما تعبیر . آمده است» المعجم الوسیط«توان گفت که ترجمه عبارت است از نقل کالم از زبانی به زبان دیگر، همان گونه که در  می

. اصطالحی نیست آوردن از یک معنی به وسیله یک لفظ، پس از آن که با لفظ دیگري تفهیم شده، صرفاً تبیین است و ترجمه
 )www.tebyan.netمحمد هادي معرفت، (

  :توان برشمرد براي معناي اصطالحی ترجمه، موارد زیر را می
  تبلیغ و رساندن کالم به کسی که آن را نشنیده باشد؛ . الف
اند و نیز به  برده تفسیر و شرح کالم به زبان اصلی، چنانکه طبري و زمخشري ترجمه را به معناي بیان، تفسیر و شرح به کار. ب

  اطالق شده است؛» ترجمان القرآن«عباس  ابن
  تفسیر و تقریر کالم به زبان دیگر؛. ج
  ) 30ش، ص  1388هادي نورانی، . (ترین معناي ترجمه است از زبانی به زبان دیگر، که متداول نقل و برگردان مفهومی . د

  پیشینه ترجمه متون مقدس

http://www.tebyan.net
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آید که پیروان یک دین، به مرور زمان دچار تغییراتی در اصل زبان یا  معموالً زمانی به وجود میي کتب مقدس،  نیاز به ترجمه
یابد، نیاز به  همچنین در مواردي که یک دین، از یک منطقه عبور کرده و به مناطقی با زبان متفاوت توسعه می. ساختار آن شوند

سیحیت نیز همین قاعده جاري بوده است و یهودیان و مسیحیان، زمانی در یهودیت و م. آید ي کتاب مقدس آن به وجود می ترجمه
  .ي آن، اقدام کردند کند، به ترجمه ها را برآورده نمی که دریافتند متن اصلی کتاب مقدس، نیاز پیروان دین آن

  هاي عهد قدیم ترجمه  
ا با تغییر و تحوالتی که در زبان  نمیي متن مقدس عبري در خود  یهودیان در ابتدا هیچ گونه احساس نیازي به ترجمه دیدند، ام

  .ي آن روي آوردند رایج یهودیان رخ داد، ایشان براي فهم متن مقدس به ترجمه
 .است» ترجمه سبعینیه«و » ها ترگوم«هاي متن مقدس عبري،  ترین ترجمه مهم

  ي ترجمه قرآن پیشینه

یعنی هنگامی که بعضی . آغاز شد) ص(ر زمان حیات رسول اکرم ي قرآن مجید د شواهد تاریخی حاکی از آن است که ترجمه
نیز با این امر موافقت ) ص(را به زبان فارسی ترجمه کند و پیامبر » فاتحۀ الکتاب«ي  از ایرانیان از سلمان فارسی خواستند تا سوره

  )www.maarefquran.comمحمد خامه گر، . (فرمودند

ترین تفسیر فارسی موجود باشد، چنین آورده  که چه بسا قدیمی» تاج التراجم«در تفسیر  »ابوالمظفر شهخور اسفراینی«چنان که 
م ـ دستوري خواست تا قرآن به پارسی، به قوم خویش نویسد«: است وي را دستوري . سلمان فارسی از مصطفی ـ صلی اهللا علیه و سلّ

هذا القرآن الذي نزل علی محمد، این : ، آنگه آخر آن بنبشتداد، چنین گفتند که وي قرآن بنبشت و پارسی آن اندر زیر آن بنبشت
  »).ص(است قرآن که فرو فرستیده آمده است بر محمد 

این یکی از افتخارات زبان فارسی است که قرآن کریم پیشتر و بیشتر به این زبان ترجمه شده است، تا آنجا که بیش از پانصد 
  www.tebyan.net(حسن پویا، . (ها یاد شده است امهي قرآن کریم به زبان فارسی در کتاب ن ترجمه

این دقت و نگرانی در ترجمه از بیم آن بود که مبادا به هنگام . ي قرآن از همان ابتدا با احتیاط و دقت فراوان همراه بود ترجمه
یا دستخوش تحریف شوند و در  انتقال معانی قرآن از زبان عربی به زبان دیگر، بخشی از معانی در جریان انتقال از دست بروند، و

ران و قرآن پژوهان ارائه شد پس از این مرحله، ترجمه .نقل مقصود خلل و اشتباهی رخ دهد هاي بسیاري از قرآن توسط مفس. 

اما این سخن که تا سده . ي شناخته شده ي قرآن کریم به زبان فارسی، مربوط به قرن سوم یا چهارم هجري است نخستین ترجمه
ي تواند صحیح باشد؛ زیرا مردمی که تشنه اي از قرآن به زبان فارسی وجود نداشته است، نمی ا چهارم هجري هیچ ترجمهي سوم ی

هایی از قرآن در  بایست ترجمه یا ترجمه دانستند می آگاهی از دین نو و فهم معانی قرآنی بوده اند و بیشتر آنان هم زبان عربی را نمی
هاي  ي قرآن به زبان فارسی به درستی روشن نیست و پیش از ترجمه و باید گفت تاریخ نخستین ترجمهاز این ر. دست داشته باشند

 .هاي مختلف قرآن در میان ایرانیان رواج داشته است هایی پراکنده و غیررسمی از بخش کامل و رسمی قرآن، ترجمه گونه

به زمامداران کشورهاي دیگر از جمله ایران است که در ) ص(هاي پیامبر اکرم  نخستین سند تاریخی مکتوب در این رابطه، نامه
 .ترجمه شده است) ص(آن، آیات قرآن توسط سفیران و فرستادگان نبی اکرم 

http://www.maarefquran.com
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اند که سلمان گرچه برخی ادعا کرده. ي سلمان فارسی از قران است دومین شاهد تاریخی، همان طور که گفته شد، ترجمه
. به فارسی ترجمه کرده است، اما براین مدعا دلیلی ارائه نشده است یا در زمان خلفا) ص(بر اکرم فارسی تمام قرآن را در زمان پیام

  www.tebyan.net(محمد خامه گر، (
آن گونه که مشهور است نخستین ترجمه موجود و کامل از قرآن به زبان فارسی در نیمه اول قرن چهارم هجري به دست 

اما برخی از . شود نامیده می »ي رسمی ترجمه«یا » ي تفسیر طبري ترجمه« م گرفت این ترجمه،گروهی از علماي ماوراء النهر انجا
نام دارد که گنجی بازیافته از گنجینه ي قرآنهاي مترجم » قرآن قدس«ي موجود فارسی،  ترجمه پژوهان معتقدند کهن ترین ترجمه

ر علی رواقی تصحیح و تعلیقه نویسی شده است و به کتابخانه ي عظیم آستان قدس رضوي است که به همت جناب آقاي دکت
ق ترجمه شده است و در قطع رحلی بزرگ در سال . ه 350تا  250برآورد خود ایشان و صاحب نظران، در فاصله بین سالهاي 

 net.tebyan.www(حسن پویا، (. به چاپ رسیده است 1364

 

  : قرآني  ضرورت ترجمه

هاي گوناگون به این دین، چنین ضرورتی را همواره  ها و زبان گسترش اسالم در طی چند مرحله و گرویدن مردمانی با قومیت
هاي الهی در آخرین کتاب آسمانی  ترین سرچشمه ي آموزه اند، از خواندن اصیل  دانسته آورده است تا آنان که عربی نمی پدید می

هاي مختلف در تماس نزدیک با  ها و فرهنگ اي که مردمانی با دین در نگاهی به جهان امروز و دوره. دبه زبان خود محروم نمانن
تر شده، و این امر ضـرورت  اند و باید قرآن را به زبان خود بخوانند، بسیار گسترده اند، طیف کسانی که مایل یکدیگر قرار گرفته

دایرة المعارف بزرگ اسالمی، مدخل . (را مضاعف کرده است -و غیراسالمی  اعـم از اسـالمـی -هاي مختلف  تـرجمـه بـه زبان
  )ترجمه

پس از تثبیت اسالم در حجاز ترجمه قرآن به عنوان منبع اصلی  -1: ي قرآن نقش اساسی داشته است دو عامل مهم در ترجمه
با جوامع غیر عرب ارتباط ) مسلمانان(اعراب از زمانی که  -2دین اسالم جهت ابالغ دینی به مردم غیر عرب اهمیت پیدا کرد و 

  .ي قرآن نیز مطرح گردید فکري پیدا کردند، ترجمه

از تحریفات احتمالی، سبب شکل گیري  -به عنوان یگانه کتاب مسلمانان  -از این زمان به بعد بود که اندیشه ي حفظ قرآن 
  .اعراب و اعجام در قرآن شد

  : ي قرآن جواز ترجمه

آن، میان فقها » عدم جواز«یا » جواز«ي قرآن کریم و به عبارتی  گون درباره ي امکان یا عدم امکان ترجمهبه دالیل گونا
  .اي استناد کرده اند اي صورت گرفته است و هر یک عقیده ي خود را ابراز داشته و براي اثبات آن به ادلّه هاي پردامنه  بحث

در » مصطفی صادق الرافعی«که   گونه شده، و همان هاي دیگر ترجمه می ه به زباننظرها، قرآن در قرون اولی با وجود این اختالف 
شود که به اندازه ي قرآن بر آن شرح و تفسیر نوشته شده  خود بیان داشته است، در دنیا هیچ کتابی یافت نمی» اعجاز القرآن«کتاب 

http://www.tebyan.net
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شماري در  هاي بی ترجمه. رشته تحریر درآمده باشدهاي آن به  باشد و یا تصنیفات و تألیفات متعدد در مورد تک تک موضوع
  .قرآن است و یا بخشی از آن ي تمامی  هاي مختلف نگاشته شد که یا ترجمه زبان

شمردند، دامنه ي این جواز را تا آنجا گسترش دادند که به جواز قرائت سوره یا  ي قرآن را جایز می برخی از فقیهان که ترجمه
  .رو شد غیر عربی نیز فتوا دادند، اگرچه این فتوا با مخالفت قاطع علماي دیگر روبه  اي در نماز به زبان  آیه

بینیم اعجاز  کنیم، می وقتی به این مسئله نگاه می«: متن زیر را نگاشته است» شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء«فقیه بزرگ، 
  :استقرآن که باعث شگفتی دانشمندان، بلکه جهانیان شده مربوط به دو چیز 

  فصاحت مبانی و الفاظ و بالغت اسلوب و ترکیبات؛. 1
آور و احکام جامعی که براي صالح  که در قرآن آمده است، مانند قوانین و مقررات بلند و شگفت عظمت معانی و مفاهیمی . 2

ائل اعتقادي که در مورد بشر مقرر گردیده، از عبادات گرفته تا مسائل اجتماعی؛ یعنی از طهارت تا حدود و دیات، افزون بر مس
اي که هیچ   گونه قرآن کریم متکفّل اصالح دنیا و آخرت مردم است، به. توحید، نبوت و معاد به صورت مبرهن بیان شده است

شک ترجمه هر قدر هم در زبان دوم قوي و بلیغ باشد،  بی. هاي پیشین چنین نبوده است کتاب آسمانی و هیچ آیینی از آیین
ولی ترجمه اگر درست . ن را در آن زبان منعکس کند، اگرچه مترجم در هر دو زبان عربی و دوم نیرومند و ماهر باشدتواند قرآ نمی

ی می باشد و در آن هیچ توان گفت براي کسانی که توانایی ترجمه دارند، چه به صورت  گونه تغییر و تحریفی نباشد، جایز است؛ حتّ
زیرا این کار بهترین راه دعوت به اسالم و تبلیغ دین است و سخن خداوند، آنجا که . فردي و چه به صورت گروهی، واجب است

یرِ: *فرماید می خَ ی الْ عونَ إِلَ دۀ یأُم م نکُ کُن م تَ   »! تر از دعوت به اسالم است؟ تر و بزرگ   به آن اشاره دارد؛ و چه خیري مهم...* ولْ
  

   :انواع ترجمه

  :ترجمه را به سه دسته تقسیم کرده اندبرخی از صاحب نظران انواع 

به این صورت که مترجم به جاي هر کلمه از زبان اصلی، کلمه اي از زبان مورد نظر را : ي تحت اللفظی یا همگام ترجمه-1
کند و تا پایان  هاي کالم را یک به یک، کلمه به کلمه، تعویض و تبدیل می ها و ترکیب بندي سپس جمله. کند جایگزین می

رسد و  کند چندان مطلوب به نظر نمی این نوع ترجمه به دلیل آن که زیبایی سخن را منتقل نمی. دهد ین گونه ادامه میهم
توان گفت بدترین نوع ترجمه است؛ چرا که غالباً موجب تشویش در فهم مقصود و کج فهمی معنی، و بسا باعث خیانت در  می

کند شیوه ي زبان اصل را از لحاظ نظم و بالغت حفظ کند و کالمی شبیه  میمترجم در این روش تالش . شود امانت کالم می
هاي بالغت و رساندن مفهوم،  ها در شیوه آن در نظم و شیوه پدید بیاورد، در صورتی که این کار هرگز امکان ندارد؛ زیرا زبان

این روش را کم و بیش . متفاوت اند ها و دقایق کالمی، که در هر زبانی برحسب عرف خاص آن موجود است، و نیز در نکته
  )50-نحل*(یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون: *توان دید ها می در بسیاري از ترجمه

  )پاینده... (ترسند از پروردگارشان از باالتر خویش می
  )جالل الدین فارسی... (ترسند پروردگارشان را از فرازشان می
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. کوشد معنایی را از قالبی به قالب دیگر بریزد تا معناي مورد نظر کامالً ادا شود ترجم میدر این روش م: ي آزاد ترجمه -2
یعنی تا آنجا که ممکن است منظور متن اصلی برگردانده شود و تا حد امکان کلمات متن اصلی و ترجمه، مطابق یکدیگر و 

نام دیگر این ترجمه، . زند برخی عبارات دست می در غیر این صورت به تقدم و تأخر و کم و زیاد کردن. جایگزین هم شوند
ها و هنرهاي ادبی قرآن  متأسفانه در ترجمه آزاد بسیاري از ریزه کاري. هاي ترجمه است ترجمه معنوي است که از بهترین روش

هما الشیطان عنها* سوره بقره  36براي نمونه در آیه . گیرد مورد غفلت قرار می شیطان «: ه نشده استترجم» عنها«واژه ي * فأزلّ
  .»آدم و حوا را به لغزش افکند

پردازد ولی به زبان دیگري غیر از زبان اصلی  در این نوع ترجمه مترجم به شرح و بسط مطالب می: ي تفسیري ترجمه-1
ا أعطیناك الکوثر* ي فوالدوند از آیه ي شریفه  مثالً ترجمه. متن، مانند تفسیرهاي فارسی قرآن کریم ما تو را «: استچنین * إنّ

خیر فراوان، دین (به یقین ما تو را کوثر عطا کردیم «: ي آیت اهللا مشکینی بدین صورت است ؛ و ترجمه»چشمه ي کوثر دادیم
 »)قیم، کتاب باقی، علم بی پایان، نسل باقی روزافزون، علماي امت، حوض کوثر و نهر بهشتی

ها ترجمه را به سوي  شود، ولی اگر این توضیح تا چند سطر آورده میهاي تفسیري، توضیح و تفسیر از یک کلمه  در ترجمه
 )www.askdin.comمحمد هادي معرفت، : به نقل از. (تفسیر کشاند، باید در اطالق لفظ ترجمه بر آن تأمل کرد

 :چند نکته مهم درباره بهترین ترجمه

یعنی باید نزدیک ترین کلمه از نظر معنا به کلمه اصلی . ي قرآن مجید، رعایت امانت الهی باشد شاید مهم ترین نکته در ترجمه
توان معادل فارسی  گرچه برخی معتقدند که براي بسیاري از کلمات عربی نمی. انتخاب شود تا پیام الهی صحیح و کامل منتقل شود

گذشته از این، سادگی و روانی  .ها را انتخاب کند پیدا کرد اما به هر حال مترجم باید بکوشد بهترین کلمات و نزدیک ترین واژه
روشن است که کلمات سنگین و ناآشنا و ثقیل . ترجمه نیز باید مدنظر قرار بگیرد تا براي مخاطب عام قرآن کریم قابل استفاده باشد

خواننده  ي اول نوشته شود تا مفهوم به اي دیگر هم براي ترجمه کند بلکه ممکن است الزم باشد ترجمه نه تنها مخاطب را جذب نمی
  .ي قرآن کریم منتقل شود

عالوه بر . بنابراین مترجم قرآن کریم باید ضمن تسلط بر دو زبان فارسی و عربی کارشناس علوم قرآن کریم و تفسیر باشد
مترجم قرآن کریم، مترجم کالم الهی از زبانی به . ي او اثرگذار باشد تواند بر ترجمه ها شخصیت روحی و معنوي مترجم می این
اي که در ترجمه باید به آن توجه داشت این است که تا حد امکان باید معادل واژه  نکته. بان دیگر است و این جایگاه کمی نیستز

ما «مثالً در تفسیر . ي متن را آورد و از آوردن وجوه تفسیري پرهیز کرد و در صورت ضرورت در پانوشت به توضیح پرداخت
نَّ*در آیه ي شریفه » فَوقَها ا إِ قَها فَو وضَۀً فَمعا بثَالً م م ضْرِبن ی ی أَ یِ تَح سالَ ی آیا مراد، ما فوقِ پشه در خُردي و ناچیزي است که * اللَّه

شود؛ یا مافوقِ پشه در بزرگی و جثّه مراد است؟ در این گونه موارد مترجم باید تابع ظاهر الفاظ آیه  می» فروتر«الزمه ي معنی آن 
گاهی همان تفسیري که براي متن . یرو وجوه احتمالیِ تفسیري؛ زیرا قلمرو ترجمه چیزي است و قلمرو تفسیر چیز دیگرباشد نه پ

 .کند، و هرگز نباید از ترجمه، انتظار تفسیر و توضیح را داشت الزم است، براي ترجمه هم ضرورت پیدا می

  

  مترجمین معاصر

http://www.askdin.com
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ویژه پس از پیروزي انقالب   عودي به خود گرفت و در دوران معاصر، بهي قرآن سیر ص پس از عصر قاجار، روند ترجمه
هاي  هاي ترجمه ها، بسیاري از کاستی اسالمی، افراد زیادي به برگردان متن قرآن کریم به زبان فارسی روي آوردند و با این تالش

 .پیشین جبران شد

ی دور و بیشتر به صورت انواع ادبی، تفسیري، علمی و آزاد اللفظ مجید در دوران معاصر از حالت تحت  اهللا هاي کالم ترجمه
در دوران معاصر و در دو سده اخیر افرادي مانند هوشنگ آبان، حسین استاد ولی، محمود اشرفی تبریزي، . براي مخاطبان ارائه شد

اکبر  دل، بهاءالدین خرمشاهی، علیاصغر حلبی، مصطفی خرم ابوالقاسم امامی، عبدالمحمد آیتی، اصغر برزي، ابوالقاسم پاینده، علی
الدین فارسی، احمد  سروري، ابوالحسن شعرانی، طاهره صفارزاده، سید محمدرضا مصطفوي، محمدمهدي فوالدوند، جالل

زاده، محمد کاظم معزي، ناصر مکارم شیرازي،   کاویانپور، علی کرمی فریدنی، سید جالل مجتبوي، علی مشکینی، عباس مصباح
خدا امینیان، محمد شائق  کرم. ي منثور قرآن روي آوردند پناه به ترجمه مارودي، محمود یاسري و معصومه یزدانعلی موسوي گر

ي قرآن باب کردند و این کالم آسمانی  قمی، شهاب تشکري آرانی و امید مجد هم در دوران معاصر شیوه ي جدیدي را در ترجمه
 . را به صورت منظوم ترجمه کردند

  .پردازیم ها می ي آن کر چند مترجم دوران معاصر و بررسی مختصر ترجمهدر اینجا به ذ

  ترجمه معزي 

هجري شمسی براي  1377اي کلمه به کلمه و دقیق است که در سال  ترجمه شیخ محمد کاظم معزي از قرآن کریم ترجمه
با این . نثر ترجمه روان و گویا نیست. تدر این ترجمه به اسلوب و ساختار زبان فارسی توجه نشده اس. بار به چاپ رسید نخستین

این ترجمه، توضیح و اضافات تفسیري به همراه ندارد؛ . اي نسبتاً دقیق است و از استحکام قابل توجهی برخوردار است وجود ترجمه
دم رعایت قواعد بندي، ع  افزون بر این اشکاالتی همچون ضعف در ساختار جمله. رو معناي بسیاري از آیات نارسا شده است از این

  .اند هاي چاپی را براي این ترجمه بر شمرده نگارش، ترجمه نادرست فعل ماضی استمراري و حتی وجود غلط

  عبدالمحمد آیتی 

ترین مترجمان و ادباي امروز ایران و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات   یکی از برجسته) 1305متولد (استاد عبد المحمد آیتی 
به چاپ رسید و با استقبال خوانندگان و توجه ویژه منتقدان عرصه ترجمه  1367و از قرآن کریم در سال ترجمه ا. فارسی است
. رود پژوهان معاصر این اثر ارزش ادبی فراوان دارد و از جمله آثار ماندنی و جاوید به شمار می به اعتقاد یکی از ترجمه . مواجه شد

گرائی افراطی و دوري از هرگونه حشو و زوائد  نویسی فارسی، اجتناب از عربی  سرهبندي، پرهیز از  وي سالمت و استحکام جمله 
  . داند هاي این ترجمه ارزشمند می را از ویژگی

  الدین مجتبوي  سید جالل
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یکی از ارزشمندترین آثار . الدین مجتبوي آثار متنوعی در زمینه ي ترجمه از زبان انگلیسی و عربی تألیف کرده است سید جالل
چاپ و منتشر شده  1372ماندگار استاد، ترجمه و توضیح قرآن حکیم است که توسط حسین استاد ولی، ویرایش شده و در سال 

مترجم تأکید بسیاري بر رعایت دقت و همگامی ترجمه با . هاي معاصر است ترین ترجمه  ترین و صحیح این ترجمه از دقیق . است
ق ترجمه با متن آیات بوده که اضافات و توضیحات تفسیري را براي درك و فهم معانی روش مترجم مطابقت دقی. متن داشته است

یکی از خصوصیات ممتاز این ترجمه آن است که مترجم سعی کرده از کلمات عربی کمتر . آیات همراه ترجمه آورده است
هاي قرآنی و ترکیب آیات دقت زیادي  دن واژههاي فارسی در نظر بگیرد و دیگر اینکه در برگردان ها معادل استفاده کند و براي آن

  .به کار گرفته است

  مکارم شیرازي 

. هاي رایج قرآن قرار دارد اي روان و سلیس از قرآن است که اکنون در شمار ترجمه اهللا مکارم شیرازي ترجمه ي آیت ترجمه
حقیق و بازنگري شده است و با ویراستاري این ترجمه در اصل بخشی از تفسیر نمونه بوده که توسط گروهی از محققان حوزه ت

که در آن معانی به » مترجم محتوا به محتواست«روش ترجمه، معنائی و یا به تعبیري . چاپ شده است 1373جواد محدثی در سال 
از آن جا که . شود گیرد سپس به طور دقیق به لباس زبان دوم آراسته می شود و در مغز جاي می طور دقیق از لباس زبان اول برهنه می

اي روان، گویا و در عین حال دقیق و محکم براي همگان مخصوصاً نسل جوان بوده، نثر ترجمه کامالً ساده و  هدف ارائه ترجمه
  . هاي موجود در فهم آیه برطرف شده است عامه فهم انتخاب شده و با آوردن توضیحات تفسیري ابهام

  محسن قرائتی 

هاي تربیتی قرآن استخراج و  اي جذاب و نو، پیام تفسیري است که در آن به شیوه) ش 1322متولد (تفسیر نور اثر محسن قرائتی 
کند و به ترتیب شامل آیات، ترجمه،  ي آیات را به صورت مجزا نیز ارائه می تفسیر نور عالوه بر تفسیر، ترجمه. ارائه شده است
اي  بخش ترجمه تفسیر نور، ترجمه. وشن و قابل استفاده عموم مردم استاین اثر تفسیري ساده و ر. ها است ها و نکته توضیح، پیام

در مواقع ضروري جهت انتقال درست مفاهیم و . گزینی آن نثري مطابق با زبان معیار دارد نثر واژه . ساده و روان و غیر مکلف است
  .کند انتز اکتفا میپیام آیه، به توضیحات اندك محتوایی و بعضاً ممزوج با ترجمه یا مشخص شده در پر

 اهللا مشکینی  آیت

این ترجمه با ویرایش . اي روان همراه با نکات تفسیري مناسب و به اندازه است اهللا مشکینی از قرآن کریم ترجمه ترجمه آیت
از جمله . اي را بکار برده است هاي ویژه اهللا مشکینی در نگارش این ترجمه دقت آیت. به چاپ رسید 1380حسین استاد ولی در سال 

به این ترتیب که در صورت متضاد بودن معانی،   شد، تمام معانی را منعکس کرده آن که اگر در یک واژه چند معنا احتمال داده می
هاي عطف که در اول برخی » واو«ایشان به ترجمه . آورده است» و«و در غیر این صورت با کلمه » یا«معناي دوم و سوم را با کلمه 
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نکته ي دیگر آن که مطالب . و اگر عطف به محذوف بوده است، نکته حذف شده را بیان نموده است  توجه داشته آیات هست نیز
  .اضافه شده چه به عنوان جمالت تکمیلی و چه به عنوان شرح، همه یکدست در پرانتز آورده شده است

  مصطفی رحماندوست 

شاعر معاصر براي آشنایی کودکان و نوجوانان با قرآن در » دوستمصطفی رحمان«ام قرآن کریم توسط  ي جزء سی ترجمه
زبان ترجمه . پیرایه ي ترجمه قابل تحسین است قلم روان و صمیمی مترجم و سبک ساده و بی. یک جلد ترجمه انجام شده است

ن ـ بوده است و از گزینی آن عالوه برمطابقت با نثر معیار، ناظر به فهم و درك مخاطب ـ کودك و نوجوا  امروزي است و واژه
این توضیحات قابل توجه تفسیري، بدون هیچگونه تمایز، . حجم توضیحات تفسیري متوسطی بسته به نیاز مخاطب بر خوردار است

محوري آن و همچنین ارائه   توان به نیاز سنجی مترجم و مخاطب هاي این ترجمه می از ویژگی. اند داخل در متن عرضه شده
کاررفته در ترجمه و یا تفسیر مختصر برخی آیات در پایان کتاب به  قرآنی و یا اصطالحات فارسی به توضیحات برخی مفردات
  )ir.iqna.www. (عنوان یادآوري اشاره کرد

  ها  اینک بررسی و نقد ترجمه و

ینَ *  ق تَّ ي لِّلْم د ه یه ف ب ی الَ ر تَاب ک   *ذَلک الْ

  . پرهیزگاران را راهنماست. این است همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست: رجمه آیتیت

بر اساس نوشته ي اعراب القرآن الکریم از قاسم حمیدان دعاس و نیز اعراب القرآن و بیانه از محیی الدین درویش الَ  :اشکال
ک است خبر اسم اشاره ذَل یه ف ب ی ترجمه شده است ولی در اینجا به عنوان صفت. ر. 

 .این کتاب که هیچ شک در آن نیست، راهنماي پرهیزگاران است: ترجمه الهی قمشه اي

یه در نقش صفت ترجمه شده است: اشکال ف ب ی در اینجا نیز الَ ر.  

  .این کتاب، هیچ شکی در آن نیست، راهنماي پرهیزگاران است: ترجمه مجتبوي

  .آن نیست راهنماي پرهیزکاران استاین نامه که تردیدي در : ترجمه معزي

یه به صورت صفت ترجمه شده است -1: اشکال ف ب ی به لفظ نامه ترجمه ترجمه -2. در این ترجمه نیز الَ ر تَاب ک ي دقیقی  ي الْ
  .بهتر است به لفظ کتاب ترجمه شود. نیست

  .ه هدایت پرهیزکاران استآن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مای:ترجمه مکارم شیرازي

یه در اینجا نیز مشاهده می -2. در متن آیه معادل ندارد» با عظمت«لفظ  -1: اشکال ف ب ی شود عدم توجه به خبر بودن الَ ر.  
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  .»این کتاب، هیچ شکی در آن نیست، راهنماي پرهیزگاران است«ي مجتبوي  ترجمه: ي انتخابی ترجمه

نُونَ بِا*  ؤْمینَ ی قُونَ الَّذ نف ی م نَاه ا رزقْ مم الةَ و ونَ الصیم ق ی بِ وی   *لْغَ

  .کنند ایم انفاق می گزارند، و از آنچه روزیشان داده آورند و نماز می آنان که به غیب ایمان می: ترجمه آیتی

وزیشان کردیم به فقیران انفاق آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه ر: ترجمه الهی قمشه اي
  .کنند

  .در ترجمه زاید است و در متن آیه معادل ندارد) فقیران(لفظ  :اشکال

  .کنند ایم انفاق می دارند و از آنچه روزیشان کرده ایمان دارند و نماز را برپا می -نهان و ناپیدا -آنان که به غیب: ترجمه مجتبوي

  .ایم ببخشند دند و برپاي دارند نماز را و از آنچه بدانان دادهکه به نادیده ایمان آور: ترجمه معزي

نُونَ توجه نشده و به صورت ماضی ترجمه شده است -1: اشکال ؤْمدر اینجا به زمان فعل مضارع ی.  

  .زیباتر است» نماز را بر پاي دارند«پس . آید در دستور زبان فارسی، فعل در آخر جمله می -2

آورند و نماز را  ایمان می]  آنچه از حس پوشیده و پنهان است[کسانی هستند که به غیب ) پرهیزکاران: (ترجمه مکارم شیرازي
  .کنند ایم، انفاق می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزي داده برپا می

ینَ است، ترجمه -1: اشکال ق تَّ ینَ صفت الْم رسد؛ زیرا در  نادرست به نظر می» سانی هستندک) پرهیزکاران(«ي  با توجه به اینکه الَّذ
ینَ«اینجا  ینَ الَّذ ق تَّ ینَ . به صورت مبتدا و خبر ترجمه شده است» الْم در این . باشد می» کسانی که«یا » که«حال آنکه ترجمه صحیح الَّذ

میان پرانتز قرار گیرد تا نشان دهد ) تمام نعمتها و مواهب(بهتر است عبارت  -2. در متن ترجمه زاید است» هستند «صورت واژه ي 
  .که در متن آیه معادل ندارد

  .کنند ایم انفاق می دارند و از آنچه روزیشان کرده آورند و نماز را برپا می آنان که به غیب ایمان می: ترجمه پیشنهادي

بِاآل* و ک لب لَ من قَ ما أُنزِ و ک ی لَ إِلَ نُونَ بِما أُنزِ ؤْمینَ ی نُونَ والَّذ وقی م رَةِ ه خ*  

  .آورند و به آخرت یقین دارند و آنان که به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان می: ترجمه آیتی

م در اینجا مبتداست که ترجمه نشده است: اشکال نقش ضمیر ه .  

ها خود به عالم  پیش از تو فرستاده شده و آن) پیغمبران(ه و آنان که ایمان آرند به آنچه به تو و آنچه ب: ترجمه الهی قمشه اي
  .آخرت یقین دارند
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م در نقش مبتداست و ) نحاس(بر اساس متون اعراب القرآن الکریم، اعراب القرآن و بیانه و نیز اعراب القرآن : اشکال ضمیر ه
م به در ترجمه به نظر می) خود(از تأکید کلمه ي . نه ضمیرفصل صورت ضمیر فصل یا عماد ترجمه شده است رسد ضمیر ه.  

گمان باور  آورند و به جهان واپسین بی و آنان که به آنچه به تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده ایمان می: ترجمه مجتبوي
  .دارند

م به عنوان مبتدا ترجمه نشده است -1: اشکال صل تلقی کرده اند و رسد مترجم محترم این ضمیر را ضمیر ف به نظر می. ضمیر ه
لَ -2. نشان داده اند) بی گمان(تأکید آن را با آوردن لفظ    . آمده ولی یک بار ترجمه شده است... در متن آیه دو بار فعل أُنزِ

  .و آن کسانی که ایمان آوردند بدانچه بر تو و پیش از تو نازل شده است و به آخرت یقین دارند: ترجمه معزي

نُونَ به صورت ماضی ترجمه شده استمانند آیه ي ق: اشکال م م  -3. فعل در پایان جمله ترجمه شود -2. بل، فعل یؤْ ضمیر ه
نزِلَ -4. ترجمه نشده است   .به یک فعل ترجمه شده اند... در اینجا نیز هر دو فعل أُ

آورند  نازل گردیده، ایمان می) یشینبر پیامبران پ(و آنان که به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پیش از تو : ترجمه مکارم شیرازي
  .و به رستاخیز یقین دارند

م ترجمه نشده است: اشکال ضمیر ه.  

ها به آخرت  آورند و آن و آنان که به آنچه به تو نازل شده و به آنچه که پیش از تو فرستاده شده ایمان می: ترجمه پیشنهادي
  .یقین دارند

لَي دو فع شاید بتوان گفت ترجمه: مالحظات به یک فعل، اشکالی ندارد و مترجم براي روان بودن متن چنین تدبیري ... ل أُنزِ
  .اندیشیده است

حونَ* فْل الْم م ه ک ئ م وأُولَ ي من ربهِ دی ه ک علَ ئ   *اولَ

  .ایشان از سوي پروردگارشان قرین هدایتند، و خود رستگارانند: ترجمه آیتی

ی به ل -1: اشکال ک در  -2. بر هدایت پروردگارشان هستند: بهتر است گفته شود. ترجمه شده است) قرین(فظ حرف علَ ئ أُولَ
فْلحونَ ترجمه نشده است الْم م ه کئ   .وأُولَ

  .ها به حقیقت، رستگاران عالمند آنان از لطف پروردگار خویش به راه راستند و آن: ترجمه الهی قمشه اي

  .زاید هستند و در متن آیه معادل ندارند» عالم« و» لطف«هاي  واژه: اشکال

  .از پروردگار خویشند، و آنانند رستگاران]  به راه راست[ایشان بر رهنمونی : ترجمه مجتبوي
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م در این آیه ضمیر فصل یا عماد است که ترجمه نشده است: اشکال ي ضمیر فصل هم از  باید توجه کرد که ترجمه. ضمیر ه
  .و از لحاظ معنوي لحاظ لفظی مفید است

  .آنانند بر هدایتی از پروردگار خویش و آنانند رستگاران: ترجمه معزي

  .آوردن فعل در آخر جمالت زیباتر است -2. ضمیر فصل هم ترجمه نشده است -1: اشکال

  .آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند: ترجمه مکارم شیرازي

م ترجمه نشده است در اینجا نیز ضمیر: اشکال فصل ه.  

  .اینان بر هدایت پروردگارشان هستند و آنان همان رستگارانند: ترجمه پیشنهادي

نُونَ * ؤْمالَ ی م هرنذ م تُ م أَم لَ تَه نذَر م أَأَ یهِ اء علَ ورُواْ س فَ ینَ کَ نَّ الَّذ   *إِ

  .آورند کند، ایمان نمیکافران را خواه بترسانی یا نترسانی تفاوتشان ن: ترجمه آیتی

  . در حرف مشبهه ي إِنَّ تأکید و قطعیت وجود دارد که در اینجا الزم است ترجمه شود -1: اشکال

  .را جایگزین آن کرد) ها یکسان است بر آن(توان  می. روان نیست) تفاوتشان نکند(عبارت -2

رُواْ به صورت اسم  -3 فَ   .ترجمه شده است -کافران  -فعل کَ

  .کافران را یکسان است که ایشان را بترسانی یا نترسانی، ایمان نخواهند آورد) اي رسول ما: (هی قمشه ايترجمه ال

  .بهتر است حرف مشبهه ي إِنَّ ترجمه شود، چون مفید معناي تأکید است -1: اشکال

  . در متن آیه وجود ندارد) سین یا سوف(در ترجمه زاید است، زیرا ) نخواهند(لفظ  -2

رُواْ به صورت اسم در ا -3 فَ   .ترجمه شده است -کافران  -ینجا نیز فعل کَ

  .آورند کسانی که کافر شدند بر ایشان یکسان است که بیم دهیشان یا بیم ندهی، ایمان نمی: ترجمه مجتبوي

» ان بدهیبیمش«ي زیبایی نیست، بهتر است  ترجمه» بیم دهیشان« -2. بهتر است حرف مشبهه ي إِنَّ ترجمه شود -1: اشکال
م نیز ترجمه شود. جایگزین آن شود هرنذ م تُ   .بیمشان ندهی: بهتر است که ضمیرمفعولی در لَ

ار یکسان است بر ایشان بترسانیشان یا نترسانیشان ایمان نیاورند: ترجمه معزي   .همانا گروه کفّ

رُواْ به صورت اسم : اشکال فَ   .ترجمه شده است -کفّار  -فعل کَ
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بترسانی یا نترسانی ایمان ) از عذاب الهی(کند که آنان را  کسانی که کافر شدند، براي آنان تفاوت نمی: رازيترجمه مکارم شی
  .نخواهند آورد

نَّ ترجمه نشده است -1: اشکال   .زاید است) نخواهند(در اینجا نیز لفظ  -2.حرف مشبهه ي إِ

  .آورند یمشان بدهی یا بیمشان ندهی، ایمان نمیها یکسان است که ب کسانی که کافر شدند بر آن: ترجمه پیشنهادي

* یمعظ اب م عذَ لَهةٌ و او م غشَ ارِهصب ی أَ لَ ع و م ی سمعهِ لَ عو لُوبِهم ی قُ م اللّه علَ تَ   *خَ

  .رگاي است، و برایشان عذابی است بز خدا بر دلهایشان و بر گوششان مهر نهاده و بر روي چشمانشان پرده: ترجمه آیتی

خدا مهر نهاد بر دلها و گوشهاي ایشان، و بر چشمهاي ایشان پرده افتاده، و ایشان را عذابی سخت خواهد : ترجمه الهی قمشه اي
  .بود

  .هاي ایشان مهر نهاد ها و گوش خدا بر دل: ي فعل در آخر جمله بیاید بهتر است ترجمه -1: اشکال

ع مفرد است ولی در اینجا به صورت جمع  -2 مترجمه شده استس.  

ةٌ -3 شَاو غ م ارِهصب ی أَ علَ در متن آیه معادل ندارد» افتاده «واژه ي . و بر چشمهاي ایشان پرده افتاده: و.  

  .ها را عذابی است بزرگ اي است و آن خداوند بر دلهاشان و بر گوشهاشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده: ترجمه مجتبوي

  .اي و براي ایشان است شکنجه بزرگ دا بر دلهاشان و بر گوش ایشان و بر دیدگان ایشان است پردهمهر نهاد خ: ترجمه معزي

  .معادل خوبی براي عذاب نیست» شکنجه«بهتر است همه ي افعال در پایان جمالت ترجمه شوند و واژه : اشکال

اي افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار  ردهخدا بر دلها و گوشهاي آنان مهر نهاده و بر چشمهایشان پ: ترجمه مکارم شیرازي
  .آنهاست

  .در متن آیه معادل وجود ندارد» هاست در انتظار آن«و نیز عبارت » افکنده«براي کلمه ي : اشکال

و براي » کنند که درك نمی«هاي آنان مهر نهاده و برچشمان آنان پرده اي هست  ها و گوش خداوند بر دل: ترجمه پیشنهادي
  .ی بزرگ هستآنان عذاب

ینَ * ن ؤْمم بِم ا ه مرِ و مِ اآلخوی الْ ا بِاللّه وبِ نَّ قُولُ آم ن ینَ النَّاسِ ممو*  

  .اند حال آنکه ایمان نیاورده. ایم به خدا و روز قیامت ایمان آورده: گویند اي از مردم می پاره: ترجمه آیتی

 .واژه مناسبی نیست» پاره«: اشکال
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ایم به خدا و به روز قیامت، و حال آنکه ایمان  ما ایمان آورده: گویند) یعنی منافقان(و گروهی از مردم : ايترجمه الهی قمشه 
 .اند نیاورده

  .»ما به خدا و روز قیامت ایمان آورده ایم«: بهتر است اینگونه تصحیح شود» ایم به خدا و به روز قیامت ما ایمان آورده«: اشکال

  .به خدا و به روز واپسین ایمان آوردیم و حال آنکه ایمان ندارند: ان کسانی گویندو از مردم: ترجمه مجتبوي

  .و از مردمند گروهی که گویند ایمان آوردیم به خدا و به روز بازپسین حالی که نیستند مؤمنان: ترجمه معزي

) گویند ردم کسانی هستند که میاز میان م(درست نیست و از نظر معنا با ) از مردمند گروهی که گویند(عبارت  -1: اشکال
نَ النَّاسِ را خبر مقدم دانسته اند، در حالیکه بر اساس نوشته ي اعراب القرآن، متعلق است براي خبر مقدم . تفاوت دارد ایشان َم

  .بهتر و روان تر است) در حالیکه مؤمن نیستند. (سلیس و روان نیست) حالی که نیستند مؤمنان(عبارت  -2. محذوف

در حالی که » .ایم به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده«: گویند گروهی از مردم کسانی هستند که می: ه مکارم شیرازيترجم
  .ایمان ندارند

  .آورده شود) گویند از مردم کسانی هستند که می(بهتر است ) گویند گروهی از مردم کسانی هستند که می(به جاي : اشکال

به خدا و به روز واپسین ایمان آوردیم و حال آنگه ایمان : و از مردمان کسانی گویند«بوي ي مجت ترجمه: ي انتخابی ترجمه
  .در حالی که مومن نیستند: و شاید بهتر است بگوییم» ندارند

رُونَ * شْع ا یمم و هنفُس الَّ أَ عونَ إِ خْد ا ی منُوا و ینَ آم الَّذ و ونَ اللّهع اد   *یخَ

  .دهند دانند که تنها خود را فریب می فریبند، و نمی ا و مؤمنان را میاینان خد: ترجمه آیتی

، واو حالیه است» واو«براساس نوشته ي اعراب القرآن الکریم و نیز متن اعراب القرآن و بیانه، : اشکال عونَ د همانطور . در وما یخْ
  .ه شده استبینیم در اینجا این نکته رعایت نشده است و به صورت عاطفه ترجم که می

  .دانند خواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند و حال آنکه فریب ندهند مگر خود را، و این را نمی می: ترجمه الهی قمشه اي

رُونَ بدون مفعول آمده است) این را( -2. در متن آیه معادل ندارد) خواهند می(لفظ  -1: اشکال شْعا یزاید است چون م.  

دهند و  دهند در حالی که جز خود را فریب نمی اند فریب می خدا و کسانی را که ایمان آورده] دار خودبه پن: [ترجمه مجتبوي
  .فهمند نمی

  .یابند دهند جز خویشتن را و درنمی بازند حالی که فریب نمی نیرنگ با خدا و مؤمنان می: ترجمه معزي

  .بسیار تحت اللفظی است: اشکال
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  . فهمند نمی) اما(دهند  خدا و مؤمنان را فریب دهند در حالی که جز خودشان را فریب نمیخواهند  می: ترجمه مکارم شیرازي

در » واو«طبق متن اعراب القرآن الکریم و نیز اعراب القرآن و بیانه،  -2. در متن آیه معادل ندارد) خواهند می(لفظ  -1: اشکال
رُونَ استئنافیه یا عاطفه است، در حالیکه در ا شْعا یمینجا ترجمه نشده استو.  

دهند در حالی که جز خود  اند فریب می خدا و کسانی را که ایمان آورده] به پندار خود[«ي مجتبوي  ترجمه: ي انتخابی ترجمه
  .»فهمند دهند و نمی را فریب نمی

کْ* ا کَانُوا ی بِم یمأَل اب م عذَ لَهضًا و رَ م اللّه م هاد زَ ض فَ م مرَ بونَ فی قُلُوبِهِ ذ*  

اند برایشان عذابی است  در دلهاشان مرضی است و خدا نیز بر مرضشان بیفزوده است و به کیفر دروغی که گفته: ترجمه آیتی
  .دردآور

در حالیکه در اینجا به صورت ماضی نقلی . دهد فعل کان اگر به همراه فعل مضارع بیاید، معناي ماضی استمراري می: اشکال
بونَکَ. ترجمه شده است کْذ گفتند دروغ می: انُوا ی. 

ها بیفزاید، و براي ایشان است عذابی  است، خدا بر بیماري آن) جهل و عناد(در دلهاي ایشان بیماري : ترجمه الهی قمشه اي
  . گفتند دردناك، به سبب آنکه پیوسته دروغ می

ضًا را به صورت دعایی ترجمه کرده: اشکال رَ م اللّه م هاد زَ توان گفت این گونه  می» مجمع البیان«با استناد به تفسیر . اند ایشان فَ
  .برداشت صحیح است

و به سزاي اینکه  -یا بیفزایاد -هست، پس خدا بیماري آنان را بیفزود -از شک و نفاق -در دلهاشان بیماریی: ترجمه مجتبوي
  .گفتند عذابی دردناك دارند دروغ می

ی و خدا بیفزودشان مرضی و ایشان را است عذابی دردناك بدانچه بودند دروغ در دلهاي آنان است مرض: ترجمه معزي
  .گفتند می

فعل کانوا به صورت فعل تام  -2. بهتر است همه ي افعال در پایان جمالت ترجمه شوند -1. این ترجمه بسیار ثقیل است: اشکال
بون نیز به صورت ماضی استمراري ترجمه شده، درحالی ک دهند و  ه این دو فعل با هم تشکیل ماضی استمراري میمعنا شده و یکذّ

  .نادرست است ي فعل کانوا جداي از یکذّبون ترجمه

  .گفتند دروغ می: ي درست آن چنین است ترجمه

گفتند،  در دلهاي آنان یک نوع بیماري است خداوند بر بیماري آنان افزوده و به خاطر دروغهایی که می: ترجمه مکارم شیرازي
  . دناکی در انتظار آنهاستعذاب در
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  .زاید است» هاست در انتظار آن«عبارت : اشکال

یا  -هست، پس خدا بیماري آنان را بیفزود -از شک و نفاق -در دلهاشان بیماریی«ي مجتبوي  ترجمه: ي انتخابی ترجمه
  .»گفتند عذابی دردناك دارند و به سزاي اینکه دروغ می -بیفزایاد

م ا: مالحظات هاد ضًا، در بعضی ترجمهفَزَ رَ م اما با توجه به تفسیر . ها و تفاسیر دعایی ترجمه شده و در بعضی دیگر، خبري للّه
  .مجمع البیان بهتر است دعایی ترجمه شود

لحونَ * صنُ مح ضِ قَالُواْ إِنَّما نَ ی األَر واْ فد فْس م الَ تُ یلَ لَه ا ق   *وإِذَ

  .ما مصلحانیم: گویند شود که در زمین فساد مکنید، می چون به آنان گفته: ترجمه آیتی

لحونَ باید به صورت : اشکال صنُ مح   .ترجمه شود» تنها ما اصالح گرانیم«در این آیه حصر وجود دارد پس إِنَّما نَ

   .تنها ما کار به صالح کنیم: و چون آنان را گویند که فساد در زمین نکنید، گویند: ترجمه الهی قمشه اي

  .رسد معناي کار به صالح کردن با اصالح کردن تفاوت داشته باشد به نظر می: اشکال

  .کار به صالح کردن به معناي کاري را درست انجام دادن است، در حالیکه مصلح یعنی اصالح گر و سامان دهنده

  . سامان آوریم همانا ما نیکوکار و: در زمین تباهکاري مکنید، گویند: و چون گویندشان: ترجمه مجتبوي

  .در متن آیه معادل ندارد) نیکوکار(لفظ : اشکال

  .و اگر گفته شود بدیشان فساد نکنید در زمین گویند نیستیم ما جز اصالح کنندگان: ترجمه معزي

  .بهتر است افعال در انتهاي جمالت بیایند: اشکال

  !»ایم ما فقط اصالح کننده«: گویند می» نکنید در زمین فساد«: و هنگامی که به آنان گفته شود: ترجمه مکارم شیرازي

، : اشکال لحونَ صنُ م ا نَحتنها ما اصالح «: ي صحیح چنین است حصر شده است، ترجمه» مصلحون«بر » نحن«از آنجا که در إِنَّم
  . »گرانیم

  .»ما اصالح گرانیم تنها«: گویند در زمین فساد نکنید، می: و هنگامی که به آنان گفته شود: ي پیشنهادي ترجمه

رُونَ * شْعن الَّ یک سدونَ ولَ فْ الْم م ه م نَّه   *أَال إِ

  .دانند آگاه باشید که اینان خود تبهکارانند و نمی: ترجمه آیتی

کن ترجمه نشده است -1: اشکال نَّ ترجمه نشده است -2. ولَ   .إِ
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  .دانند ها خود مفسدند ولی نمی آگاه باشید آن: ترجمه الهی قمشه اي

  .إِنَّ ترجمه نشده است: اشکال

  . فهمند آگاه باشید که آنان خود تباهکارانند ولی نمی: ترجمه مجتبوي

  .در اینجا نیز إِنَّ ترجمه نشده است: اشکال

  .یابند همانا آنانند مفسدان و لیکن درنمی: ترجمه معزي

  .ضمیر فصل هم ترجمه نشده است -2. نشده استاست ولی در اینجا ترجمه » آگاه باشید«أَال به معناي  -1: اشکال

  . فهمند اینها همان مفسدانند ولی نمی! آگاه باشید: ترجمه مکارم

  .إِنَّ ترجمه نشده است: اشکال

  .دانند همانا اینان همان مفسدانند ولی نمی! آگاه باشید: ي پیشنهادي ترجمه

* نَ النَّاسا آمنُواْ کَم آم م یلَ لَه ا ق لَمونَ وإِذَ عن الَّ ی ک فَهاء ولَ الس م ه م ه نَّ ال إِ اء أَ فَه نَ السا آم نُ کَمقَالُواْ أَُنؤْم*  

آیا ما نیز همانند بیخردان : گویند و چون به آنان گفته شود که شما نیز همانند دیگر مردمان ایمان بیاورید، می: ترجمه آیتی
  . دانند د بیخردانند و نمیایمان بیاوریم؟ آگاه باشید، که آنان خو

اس ترجمه نشده است -1: اشکال نَ النَّ نَ در آماء نیز ترجمه نشده است -2. فعل آم فَه نَ السنَ در آمن ترجمه  -3. فعل آمک ولَ
نَّ ترجمه نشده است -4.نشده است  .حرف مشبهه ي إِ

چگونه ایمان آوریم مانند : که دیگران ایمان آوردند گویندایمان آورید چنان : و چون به ایشان گویند: ترجمه الهی قمشه اي
 . دانند خردند ولی نمی آگاه باشید که ایشان خود بی! بیخردان؟

  .جایگزین آن شود» آیا«بهتر است . ترجمه شده است» چگونه«حرف استفهام أَ به  -1: اشکال

اء ترجمه نشده است -2 فَه نَ السنَ در آمنَّ ترجمه نشده است در اینجا -3. فعل آم   .نیز إِ

آیا مانند بیخردان ایمان بیاوریم؟ : اند، گویند ایمان آورید چنانکه مردم ایمان آورده: و چون به آنان گفته شود: ترجمه مجتبوي
  . دانند ها خود بیخردند ولی نمی آگاه باشید که آن

اء ترجمه نش -1: اشکال فَه نَ السنَ در آمنَّ ترجمه نشده است -2. ده استدر اینجا نیز فعل آم   .إِ

و هر گاه گفته شود بدیشان ایمان آرید چنان که ایمان آوردند مردم گویند آیا ایمان آریم چنان که ایمان : ترجمه معزي
  .دانند خردان و لیکن نمی خردان همانا ایشانند بی آوردند بی
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 - 2. کند دن از عالیم سجاوندي، فهم معنا را اندکی دشوار میي افعال در ابتداي جمالت و نیز استفاده نکر ترجمه -1: اشکال
م ترجمه نشده است-3. ترجمه نشده است» آگاه باشید«أَال به معناي  ضمیر فصل ه.  

آیا همچون ابلهان «: گویند می» !مردم ایمان بیاورید) سایر(همانند «: و هنگامی که به آنان گفته شود: ترجمه مکارم شیرازي
  ! دانند بدانید اینها همان ابلهانند ولی نمی» !م؟ایمان بیاوری

اء نیز ترجمه نشده است -2.فعل آمنَ در آمنَ النَّاس ترجمه نشده است -1: اشکال فَه نَ الس نَ در آمنَّ ترجمه نشده  -3. فعل آم إِ
  .است

  :اند، گویند ن آوردهایمان آورید چنانکه مردم ایما: و هنگامی که به آنان گفته شود: ي پیشنهادي ترجمه

  .دانند همانا اینان همان بی خردانند ولی نمی! آیا ایمان آوریم همانگونه که بی خردان ایمان آورده اند؟ آگاه باشید

ي دقیق،  زیرا الزمه ي ترجمه. کند، بهتر است اصالح شوند اگر چه این نوع اشکاالت در مفهوم آیه خللی وارد نمی: مالحظات
  .جزاي جمله استتوجه به همه ي ا

نَّما نَ*  م إِ نَّا معکْ الُواْ إِ م قَ ینهِ اطی ی شَ اْ إِلَ ا خَلَو نَّا وإِذَ نُواْ قَالُواْ آم ینَ آم قُواْ الَّذ ا لَ زِؤُونَ وإِذَ تَه س نُ مح*  

ما : گویند کنند، می ت میایم؛ و چون با شیطانهاي خویش خلو ایمان آورده: گویند رسند، می و چون به مؤمنان می: ترجمه آیتی
  .کنیم با شما هستیم، ما استهزایشان می

زِؤُونَ داراي حصر است و معناي درست آن چنین است: اشکال تَه س نُ مح   .»کنیم تنها ما ریشخند می«: إِنَّما نَ

ما با : لوت کنند گویندما ایمان آوردیم و وقتی با شیاطین خود خ: و چون به اهل ایمان برسند گویند: ترجمه الهی قمشه اي
  . کنیم مسخره می) مؤمنان را(شماییم، جز این نیست که 

ایم، و چون با دیوسیرتان خود تنها شوند،  ایمان آورده: اند دیدار کنند گویند و چون کسانی را که ایمان آورده: ترجمه مجتبوي
  .کنیم ریشخند می] اینان را[ما با شماییم، ما تنها : گویند

و هر گاه مالقات کنند مؤمنان را گویند ایمان آوردیم و چون خلوت کنند با شیاطین خود گویند همانا ما با : ترجمه معزي
  .کنندگان شمائیم نیستیم ما جز مسخره

  .کند آوردن افعال در ابتداي جمالت، فهم ترجمه را سخت می: اشکال

هنگامی که با ) ولی(» !ایم ما ایمان آورده«: گویند نند، میک و هنگامی که افراد باایمان را مالقات می: ترجمه مکارم شیرازي
  »!کنیم مسخره می) ها را آن(ما فقط ! ما با شمائیم«: گویند کنند، می شیطانهاي خود خلوت می
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ایم، و چون با  ایمان آورده: اند دیدار کنند گویند و چون کسانی را که ایمان آورده«ي مجتبوي  ترجمه: ي انتخابی ترجمه
  .»کنیم ریشخند می] اینان را[ما با شماییم، ما تنها : سیرتان خود تنها شوند، گوینددیو

ي فارسی در اول  وجود ندارد، بنابراین اگر در ترجمه» واو استینافیه«الزم به ذکر است که در دستور زبان فارسی : مالحظات
  .نیاید، اشکالی بر آن وارد نیست» واو استینافیه«جمله 

 *س ی ونَ اللّههمعی م یانهِ ی طُغْ ف م هدمی و م زِئُ بِهِ تَه*  

  .گذاردشان تا هم چنان در طغیان خویش سرگردان بمانند کند و وامی ها را استهزا می خداست که آن: ترجمه آیتی

ی) هاي اعراب القرآن، الف براساس نوشته کتاب -2. در ابتداي ترجمه زاید است) است که( -1: اشکال متعلق به  ف م یانهِ طُغْ
م است و ب هدمی کند،  ها را در سرکشی خویش رها می خدا آن: بنابراین معناي دقیق آن چنین است. یعمهونَ جمله حالیه است) َ

  .درحالیکه سرگردان هستند

  .خدا به ایشان استهزا کند و در سرکشی مهلتشان دهد که حیران بمانند: ترجمه الهی قمشه اي

  .یعمهونَ باید به صورت جمله ي حالیه ترجمه شود: کالاش

  .دهد تا در سرکشی خویش سرگشته و کوردل بمانند کند و مهلتشان می ها را ریشخند می خداوند آن: ترجمه مجتبوي

م است و یع. شود ي آیتی دیده می در اینجا نیز اشکال ترجمه: اشکال هدمی م متعلق به َ یانهِ ی طُغْ ونَ نیز جمله حالیه است، فهم
  .درحالیکه این موارد در اینجا رعایت نشده است

  .خدا مسخره کند بدیشان و مهلتشان دهد در سرکشی خود فرو روند: ترجمه معزي

  .یعمهونَ به درستی ترجمه نشده است و جنبه ي حالیه بودن آن نیز لحاظ نشده است: اشکال

  . دارد، تا سرگردان شوند ها را در طغیانشان نگه می کند و آن نان را استهزا میخداوند آ: ترجمه مکارم شیرازي

  .یعمهونَ به صورت جمله ي حالیه ترجمه نشده است: اشکال

  .دارد، درحالیکه سرگردان هستند کند و در سرکشی شان نگه می ها را ریشخند می و خداوند آن: ي پیشنهادي ترجمه

ینَ *  الَّذ ک ئ ینَ أُولَ د تَ هانُواْ م م وما کَ تُه ارت تِّج بِح ا ري فَم دالَلَۀَ بِالْه اْ الضَّ تَرُو   *اشْ

  .اینان گمراهی را به هدایت خریدند، پس تجارتشان سود نکرد و در شمار هدایت یافتگان درنیامدند: ترجمه آیتی

ک -1: اشکال ئ ینَ خبر است براي أُولَ اینان کسانی هستند : بنابراین ابتداي آیه باید اینگونه تصحیح شود. طبق اعراب القرآن، الَّذ
  ...که
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ینَ می. در متن آیه معادل ندارد» در شمار« -2 د تَ ها کَانُواْ من الم مصحیح بود» در شمار«بود، آوردن  اگر و.  

  .نکرد و راه هدایت نیافتندآنانند که گمراهی را به راه راست خریدند، پس تجارت ایشان سود : ترجمه الهی قمشه اي

ینَ ترجمه نشده است: اشکال الَّذ.  

  .یافتگان نبودند اند، از این رو بازرگانیشان سود نکرد و راه یابی خریده اینانند که گمراهی را به بهاي ره: ترجمه مجتبوي

ینَ ترجمه نشده است مانند آیه -1: اشکال شود» خریده اند«ن جایگزی» خریدند«بهتر است  -2. هاي قبل، الَّذ.  

  .یافتگان آنانند که خریدند گمراهی را به هدایت پس نه سودمند شد سوداگریشان و نبودند راه: ترجمه معزي

ینَ ترجمه نشده است -1: اشکال از سوي دیگر این سبک نوشتن خوشایند خواننده نیست -2. در اینجا نیز الَّذ.  

ها سودي نداده و هدایت  تجارت آن) این(اند و  فروخته» گمراهی«را به » هدایت«آنان کسانی هستند که : ترجمه مکارم شیرازي
  .اند نیافته

اْ به معناي : اشکال رُو تَ   .ترجمه شده است» فروخته اند«آمده است ولی » خریدند«در متن آیه کلمه ي اشْ

  .دند و از راه یافتگان نشدندآنان کسانی هستند که گمراهی را به جاي هدایت خریدند و سود نکر: ترجمه پیشنهادي

ی ظُلُ* ف م رَکَه تَ و م ورِه نُ ضَاءت ما حولَه ذَهب اللّه بِ لَما أَ ا فَ نَار د تَوقَ ي اس ثَلِ الَّذ کَم م لُه ثَ رُونَ م صب الَّ ی اتم*  

خدا روشنایی از آنان بازگرفت  مثلشان، مثل آن کسی است که آتشی افروخت، چون پیرامونش را روشن ساخت،: ترجمه آیتی
  .و نابینا در تاریکی رهایشان کرد

م اینگونه ترجمه می -1: اشکال نُورِه رُونَ الف -2).برد(خدا روشنایی شان را گرفت : شد بهتر بود ذَهب اللّه بِ صب بنابر نوشته ) ال ی
ها  ست و باید به صورت حالیه ترجمه شود ولی در این ترجمه، جمله ي حالیه ا)نحاس(ي اعراب القرآن و بیانه و نیز اعراب القرآن 
  .فعل است ولی به شکل اسم ترجمه شده است) ب. به عنوان جمله ي وصفیه ترجمه شده است

مثل ایشان مانند کسی است که آتشی بیفروزد، و همین که روشن کند پیرامون او را، خدا روشنی آنان را : ترجمه الهی قمشه اي
  .کند ایشان را در تاریکیی که هیچ نبینندببرد و رها 

قَد فعل ماضی است ولی مضارع ترجمه شده است -1: اشکال تَو جمع است ولی مفرد ترجمه شده  -2. اس ات لُم در اینجا نیز ظُ
رُونَ جمله ي حالیه است و باید درست ترجمه شود -3. است صب دبهتر است افعال در پایان جمالت ترجمه شون -4.ال ی.  

و چون آتش پیرامونشان را  -تا راه خود را بیابند -داستان آنان، داستان کسانی را ماند که آتشی برافروختند: ترجمه مجتبوي
  .ها را در تاریکیها واگذاشت که هیج نبینند روشن ساخت خداوند روشناییشان را ببرد و آن



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

497 

 

ي مفرد است ولی به صورت جمع ترجمه شده است -1: اشکال نیز که صیغه ي مفرد است، جمع ترجمه شده  -2 .الَّذ د تَوقَ اس
رُونَ باید به صورت حالیه ترجمه شود -4. در حولَه جمع ترجمه شده است» ه«ضمیر مفرد  -3. است صب ال ی.  

را و مثَل ایشان مثَل آن است که افروخت آتشی تا گاهی که روشن کرد پیرامونش را ببرد خدا نور ایشان : ترجمه معزي
  .بینند بگذاردشان در تاریکیهایی که نمی

ي ال  در اینجا نیز ترجمه -2. جایگزین آن شود» هنگامی که«بهتر است . دقیق نیست» تا گاهی«ي فَلَما به  ترجمه -1: اشکال
رُونَ صحیح نیست صب ی.  

، ولی )بیابان تاریک، راه خود را پیدا کند تا در(همانند کسی هستند که آتشی افروخته ]  منافقان[آنان : ترجمه مکارم شیرازي
کند و در تاریکیهاي وحشتناکی که  آن را خاموش می) فرستد و طوفانی می(هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند 

  .سازد ها را رها می کند، آن چشم کار نمی

ب بِ -1: اشکال 2. ماضی است ولی مضارع ترجمه شده است... ذَه- رَك  - 3. نیز به صورت مضارع ترجمه شده است تَ
رُونَ باید اصالح شود ترجمه صب رسد بیش از ترجمه است؛ و شاید بگوییم ترجمه توضیحی است ضمنا به نظر می. ي ال ی.  

مثل آنان مانند مثل کسی است که آتشی برافروخت ولی هنگامی که پیرامونش را روشن ساخت، خداوند : ترجمه پیشنهادي 
  .دیدند ها رهایشان کرد، درحالیکه چیزي نمی و در تاریکی) گرفت(ها را برد  ی آنروشنای

قَد به مضارع در اینجا می ترجمه -1: مالحظات تَو دهد از مواردي که فعل ماضی معناي مضارع می. تواند صحیح باشد ي اس.  

ا یعنی هنگامی که -2 لَم   .را هم به آن افزود» ولی«توان واژه ي  رسد می اما با توجه به سیاق آیه، به نظر می. فَ

عونَ * م الَ یرْجِ فَه ی مع م کْ ب م ص*  

  .گردند کرانند، الالنند، کورانند، و بازنمی: ترجمه آیتی

  .آورد می» گردند باز نمی«را قبل از  "» از گمراهی« "بهتر بود عبارت : اشکال

  .گردند بر نمی) از ضاللت خود(ها کر و گنگ و کورند و  آن: ترجمه الهی قمشه اي

  .گردند بازنمی]  از گمراهی[، و -از دیدن حق -، کورانند-از گفتن حق -، گنگانند-از شنیدن حق -کرانند: ترجمه مجتبوي

  .گردند کرانند گنگانند کورانند پس باز نمی: ترجمه معزي

  ! گردند ازنمیب) از راه خطا(ها کران، گنگها و کورانند لذا  آن: ترجمه مکارم شیرازي

  .را فاء سببیه ترجمه کرده اند، درحالیکه طبق اعراب القرآن الکریم و اعراب القرآن و بیانه، فاء عاطفه است» فاء«ایشان : اشکال
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  .احتماال فاء نتیجه تلقی کردن مناسبتر است. گردند باز نمی» از راه گمراهی«ها کر، گنگ و کورند، پس  آن: ترجمه پیشنهادي

ی جمع اند، از لحاظ اصول فنّ ترجمه و دستور زبان فارسی می :مالحظات مو ع م م، بکْ ها را مفرد ترجمه  توان آن اگر چه ص
  .کرد

اعقِ * ونَ الص م م انهِ ی آذَ ف م هابِعص لُونَ أَ عجقٌ ی رْ بو د ع رو اتلُم یه ظُ ف اءمنَ الس بٍ م ی َکص أَوتو الْم ذَرینَ  ح رِ کاف الْ یطٌ بِ حم واللّه*  

یا چون بارانی سخت در ظلمت همراه با رعد و برق از آسمان فرود آید، تا مباد که از بانگ صاعقه بمیرند، : ترجمه آیتی
  .انگشتان خویش در گوشها کنند؛ و خدا بر کافران احاطه دارد

اء به معناي  -1: اشکال منَ السبٍ می فاصله » بارانی سخت«از » از آسمان«است ولی در ترجمه » ت از آسمانبارانی سخ«َکص
یه -2. گرفته است ف ، اتظُلُم یه در ف :ات در ظلمت«مبتداي مؤخر است، درحالیکه آنچه در متن ترجمه آمده : خبر مقدم و ظُلُم... «

اعقِ جمع است ولی مفرد ترجمه شده اس -3. است» فی الظلمات«معادل  وترجمه-4. تالص  تو الْم ذَراز ترس مرگ«ي دقیق ح «
  . است

یا مثل آنان چون کسانی است که در بیابان، بارانی تند که در آن تاریکی و رعد و برق است بر آنان : ترجمه الهی قمشه اي
  .کافران احاطه دارد ببارد، و آنان انگشتانشان را از ترس مرگ در گوش نهند مبادا از شدت صداي صاعقه بمیرند، و خدا بر

، مفرد ترجمه شده است -2. در متن آیه معادل ندارد، پس بهتر است میان پرانتز آورده شود» بیابان«لفظ  -1: اشکال ات 3. ظُلُم - 
اعقِ جمع است ولی مفرد ترجمه شده است واز ترس «، درواقع تکرار »مبادا از شدت صداي صاعقه بمیرند« -4. در اینجا نیز الص

  . و زاید است» رگم

بارانی تند از آسمان را ماند که در آن تاریکیهاست و رعد و برقی که از بیم مرگ از ] داستان گرفتاران در[یا : ترجمه مجتبوي
  .ها انگشتان خویش را در گوشهاشان کنند و خدا فراگیرنده کافران است صاعقه

د ترجمه: اشکال ع رو اتظُلُم یه قٌ  ي روان تر و بهتر ف برْ باشد می» ها و آذرخش است در آن تاریکی«و.  

نهند انگشتان خویش را در گوشهاشان از  یا مانند بارانی از آسمان که در آن است تاریکیهایی و رعد و برقی می: ترجمه معزي
  .ها از ترس مرگ و خداوند فراگیرنده است به کافران صاعقه

یب به معناي باران تند و ش -1: اشکال افعال باید . جمله بندي و ساختار جمالت روان نیست -2. دید است و نه باران معمولیص
  .در انتهاي جمالت بیایند

. ببارد) بر سر رهگذران(یا همچون بارانی از آسمان، که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه : ترجمه مکارم شیرازي
و در (گذارند تا صداي صاعقه را نشنوند؛ و خداوند به کافران احاطه دارد  د میها از ترس مرگ، انگشتانشان را در گوشهاي خو آن

  ).قبضه قدرت او هستند
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ب -1: اشکال ی 2باران تند : ص- یه ف ، ات لُم یه ظُ ف:اتترجمه شده » در شب تاریک«مبتداي مؤخر است ولی : خبر مقدم و ظُلُم
، در متن »تا صداي صاعقه را نشنوند« -4. کند ها کفایت می ذکر یکی از آن حشو است،» رعد و برق و صاعقه«آوردن  -3. است

  .آیه معادل ندارد

از ترس مرگ از » مردم«و آذرخش شدید باشد و » ابر سیاه«یا مانند باران تند و سختی که در آن تاریکی : ترجمه پیشنهادي
  .ن احاطه داردهایشان نهند؛ و خداوند بر کافرا ها انگشتانشان را در گوش صاعقه

  .شاید مراد از ظُلُمات ابرهاي تیره ي باران زا باشد نه شب: مالحظات

امواْ ولَو شَ*  م قَ یهِ م علَ لَ ا أَظْ یه وإِذَ اْ ف شَو م م ضَاء لَه م کُلَّما أَ هار صأَب طَف قُ یخْ رْ ب کَاد الْ ی م ارِه صأَبو م سمعهِ ب بِ لَذَه ی اء اللّه إِنَّ اللَّه علَ
یرٌ  د یء قَ لِّ شَ   *کُ

دارند، و چون خاموش شود، از  نزدیک باشد که برق دیدگانشان را نابینا سازد، هر گاه که بردمد چند گامی برمی: ترجمه آیتی
  .ساخت، که او بر هر کاري تواناست خواست، گوشهاشان را کر و چشمانشان را کور می اگر خدا می. رفتن بازایستند

م -2. شود؛ چراکه معناي دقیق مصدر خطّف، ربودن است» نابینا سازد«جایگزین » برباید«بهتر است  -1: اشکال ضَاء لَه بهتر : أَ
یه ترجمه نشده است -3. برایشان روشن شود: است اینگونه ترجمه شود اْ ف در مشَو یه 4. »در آن گام برمی دارند«: ف-  م م در أَظْلَ یهِ علَ

م ترجمه نشده استعلَ ب  ترجمه -6. میان دو هالل قرارگیرد، چون در متن آیه معادل ندارد» از رفتن«بهتر است  -5.یهِ ه ي لَذَ
م بدین صورت بهتر است ارِهصب م وأَ معهِ س . وجود ندارد» کور«و » کر«گرفت، چون در متن آیه معادل  هایشان را می گوش و چشم: بِ

ع، باید مف -7 مرد ترجمه شودس .  

روند در آن، و چون تاریک شود  نزدیک است برق روشنی چشمهایشان را ببرد، هر گاه روشنی بینند می: ترجمه الهی قمشه اي
  .ساخت، که خداوند بر هر چیز تواناست ها را کر و چشم آنان را کور می خواست گوش آن بایستند، و اگر خدا می

م ترجمه نشده است - 2.دل ندارد، بهتر است بین دو هالل قرار گیرددر متن آیه معا» روشنی« -1: اشکال ضَاء لَه م در أَ لَه .
اء متعدي است ولی در اینجا الزم ترجمه شده است ضَ م ترجمه نشده -3. همچنین أَ یهِ م علَ م در أَظْلَ یهِ از آنجا که در متن آیه  -4. علَ

م مناسب تر استوجود ندارد، این ترجمه ب» نکور«و » کر«معادل  ارِه صأَبو م سمعهِ ب بِ گرفت هایشان را می گوش و چشم: راي لَذَه.  

] پرتو[ها بدرخشد در  برق دیدگانشان را برباید، هر گاه برق براي آن]  کننده روشنایی خیره[نزدیک است که : ترجمه مجتبوي
برد، که خدا بر همه چیز  هد هر آینه شنوایی و بیناییشان را میروند و چون بر آنان تاریک شود بایستند؛ و اگر خدا بخوا آن می

  .تواناست

نزدیک است برق برباید دیدگان ایشان را، هر گاه روشنائیشان دهد روان شوند در آن و گاهی که تاریکی افکند : ترجمه معزي
  .است بر همه چیز توانا برد گوش و دیدگان ایشان را همانا خداوند خواست خدا می بر ایشان بایستند و اگر می

  .کاهد ي ایشان می ي افعال در ابتداي جمالت از زیبایی ترجمه متأسفانه ترجمه: اشکال
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کند، و  برق جستن می(هر زمان که . برق، نزدیک است چشمانشان را برباید) روشنایی خیره کننده: (ترجمه مکارم شیرازي
کنند؛ و اگر  شود، توقف می روند و چون خاموش می در پرتو آن راه می) امیچند گ(سازد،  ها روشن می براي آن) صفحه بیابان را

  .برد چرا که خداوند بر هر چیز تواناست ها را از بین می خدا بخواهد، گوش و چشم آن

ضَاء متعدي است و ترجمه -1: اشکال ار جمع است ولی مفرد ترجمه شده  -2. »کند خاموش می«: ي درست آن چنین است أَ صأَب
  .است

روشن » اطرافشان «شان را بگیرد، هرگاه » بینایی«آذرخش نزدیک است که چشمان » روشنایی شدید«: ترجمه پیشنهادي
برد؛ چرا که خداوند  ها را از بین می اگر خدا بخواهد گوش و چشمان آن. ایستند شود می افتند و وقتی تاریک می گردد به راه می می

  .بر هر چیز تواناست

  .تواند به صورت مضارع ترجمه شود عل ماضی بعد از لَو میف: مالحظات

قُونَ *  تَّ م تَ کُ لَّ لَع م کُ لب ینَ من قَ الَّذ و م قَکُ لَ ي خَ الَّذ کُم ب واْ ردب اع ا النَّاسهی   *یا أَ

  .که پرهیزگار شوید باشد. اي مردم، پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را بیافریده است بپرستید: ترجمه آیتی

ه شوید: ترجمه الهی قمشه اي   .اي مردم، بپرستید خدایی را که آفریننده شما و پیشینیان شماست، باشد که پارسا و منزّ

م -1: اشکال کُ ب فعل است ولی به صورت اسم  -2. آمده است» خدایی را«ولی در ترجمه » پروردگارتان«: ر م قَکُ لَ » آفریننده«خَ
  .تترجمه شده اس

  .اي مردم، پروردگار خویش را که شما و پیشینیان شما را آفریده بپرستید، باشد که پرهیزگار شوید: ترجمه مجتبوي

  .اي مردم پرستش کنید پروردگار خویش را آنکه بیافرید شما و پیشینیان را شاید که شما پرهیزکاري کنید: ترجمه معزي

را پرستش کنید آن کس که شما، و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید، تا پروردگار خود ! اي مردم: ترجمه مکارم شیرازي
  .پرهیزکار شوید

قُونَ:: اشکال تَّ م تَ کُ لَّ تا شاید پرهیزکار شوید: لَع.  

  .پروردگار خود را که شما و پیشینیان شما را آفرید، بپرستید؛ شاید پرهیزکار شوید! اي مردم: ترجمه پیشنهادي

لَ*  عي ج الَّذ م کُ ات رِزقًا لَّ رَج بِه منَ الثَّمرَ خْ اء فَأَ م اءمنَ السلَ م نَاء وأَنزَ السماء بِ اشًا و ض فرَ األَر م کُ م  لَ نتُ ا وأَ اد أَند لّهلُواْ لعج الَ تَ فَ
  *تَعلَمونَ 

ایی بیفراشت، و از آسمان آبی فرستاد، و بدان آن خداوندي که زمین را چون فراشی بگسترد، و آسمان را چون بن: ترجمه آیتی
  .دانید که نباید براي خدا همتایانی قرار دهید اي برویانید، و خود می آب براي روزي شما از زمین هر گونه ثمره
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اء، داراي استعاره است -1: اشکال نَ السماء بِ اشًا و ض فرَ األَر م کُ لَ لَ عاز زیبایی و تأثیر آن ) چون(رسد آوردن لفظ  به نظر می. ج
براساس نوشته اعراب القرآن الکریم و نیز  -3. هاي دقیقی ندارند در متن آیه معادل» بیفراشت«و » بگسترد «هاي  فعل -2.کاهد می

لَمونَ حالیه است که در اینجا به این نکته توجه نشده است» واو«اعراب القرآن و بیانه،  تَع م نتُ   .در وأَ

آن خدایی که براي شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن : شه ايترجمه الهی قم
  ).مانند است که بی(دانید  هاي گوناگون براي روزي شما، پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید در حالی که می بیرون آورد میوه

اشًا به صورت فعلی -1: اشکال نَاء دقیق ترجمه نشده است -2. ترجمه شده است واژه ي فرَ » أمطر«فعل » فروبارید«معادل  -3. بِ
  .است

ساخت و از آسمان آبی فرو  -سقفی برافراشته -و آسمان را بنائی]  گسترده[آن که زمین را براي شما بستري : ترجمه مجتبوي
که خدا [دانید  ي خدا همتایان قرار مدهید، و خود میها روزي براي شما بیرون آورد، پس برا از میوه]  آب[آورد پس بدان 

  ]. همتاست بی

لَمونَ حالیه است ولی در اینجا حالیه ترجمه نشده است: اشکال تَع م نتُ   .واو در وأَ

آنکه گردانید براي شما زمین را فرش و بستري و آسمان را سازمانی و پوششی و فرو ریخت از آسمان آبی پس : ترجمه معزي
  .دانید ها روزیی براي شما پس قرار ندهید براي خدا همتایانی و خود می آورد بدان از میوهبرون 

لَمونَ توجه نشده است -2. در ترجمه زاید است» سازمانی«واژه ي  -1: اشکال تَع م نتُ   .در اینجا نیز به حالیه بودن واو در وأَ

را همچون سقفی باالي سر شما قرار داد و از ]  جو زمین[ان آن کس که زمین را بستر شما، و آسم: ترجمه مکارم شیرازي
بنا بر این، براي خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی . ها را پرورش داد تا روزي شما باشد آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن، میوه

  ).دهند اند، و نه شما را روزي می ها، نه شما را آفریده هیچ یک از آن(دانید  که می

  .از زیبایی استعاره کاسته است» همچون«رسد آوردن لفظ  در این ترجمه نیز به نظر می: اشکال

را سقفی باالي سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به  آن کس که زمین را بستر شما، و آسمان : ترجمه پیشنهادي
هیچ یک از (دانید  این، براي خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که میبنا بر. ها را پرورش داد تا روزي شما باشد وسیله آن، میوه

  ).دهند اند، و نه شما را روزي می ها، نه شما را آفریده آن

*ن د م م اءکُ دواْ شُهعاد و هثْل ن مةٍ م ورتُواْ بِس نَا فَأْ دب ی ع نَا علَ زَّلْ بٍ مما نَ ی ی ر ف م نتُ ینَ ونِ اللّوإِن کُ ق ادص م تُ نْ   *ه إِنْ کُ

اي همانند آن بیاورید و جز خداي همه  ایم در تردید هستید، سوره و اگر در آنچه بر بنده خویش نازل کرده: ترجمه آیتی
  .گویید حاضرانتان را فراخوانید اگر راست می
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ی است در قرآنی که بر بنده خود : ترجمه الهی قمشه اي ممحمد صلّ(و اگر شما را شکّ فرستادیم، پس ) ی اللَّه علیه و آله و سلّ
 .گویید بیاورید یک سوره مانند آن، و گواهان خود را بخوانید به جز خدا، اگر راست می

  .ذکر نشده است» قرآن«در متن آیه کلمه ي : اشکال

یا از کسی همانند او  -ناي مانند آ و اگر در باره آنچه بر بنده خویش فرو فرستادیم در شک و گمانید سوره: ترجمه مجتبوي
  .خود را بخوانید اگر راستگویید]  و یاران[بیاورید و بجز خدا گواهان  -)محمد(

ی هستید بدانچه فرستادیم بر بنده خود پس بیارید سوره: ترجمه معزي اي همانند آن و بخوانید گواهان خویش را  و اگر در شکّ
  .جز خدا اگر هستید راستگویان

  .ان بسیار تحت اللفظی استي ایش ترجمه: اشکال

یک سوره ) دست کم(ایم شک و تردید دارید،  نازل کرده] پیامبر[و اگر در باره آنچه بر بنده خود : ترجمه مکارم شیرازي
  !گویید براي این کار، فرا خوانید اگر راست می -غیر خدا -همانند آن بیاورید و گواهان خود را

  .گرفت؛ چراکه معادل آن در متن آیه ذکر شده است ن دو خط تیره قرار نمیبی» غیر از خدا«بهتر بود که : اشکال

و اگر درباره آنچه بر بنده خویش فرو فرستادیم در شک و گمانید «ي مجتبوي با اصالح جزئی  ترجمه: ي انتخابی ترجمه
بخوانید اگر » براي اینکار«ود را خ]  و یاران[بیاورید و بجز خدا گواهان  -)محمد(یا از کسی همانند او  - اي مانند آن سوره

  .»راستگویید

 *کَاف عدت للْ ةُ أُ ارجح الْ و اس ا النَّ هقُود ی و ت قُواْ النَّار الَّ فْعلُواْ فَاتَّ لُواْ ولَن تَ فْع م تَ ینَ فَإِن لَّ   *رِ

ه براي کافران مهیا شده و هیزم آن پس بترسید از آتشی ک -که هرگز نتوانید کرد -اید و هر گاه چنین نکرده: ترجمه آیتی
  .مردمان و سنگها هستند

بین دو خط تیره قرار » که هرگز نتوانید کرد«بهتر بود  -2. به ماضی نقلی ترجمه شده است» فان لم تفعلوا« -1: اشکال
  .گرفت؛ چرا که در متن آیه وجود دارد نمی

وانید کرد پس بپرهیزید از آتشی که هیزم آن مردم بدکار و سنگهاي و اگر این کار را نکردید و هرگز نت: ترجمه الهی قمشه اي
  .براي کافران مهیا شده است) از قهر خدا(خارا است که 

  .در متن آیه معادل ندارد و بهتر است حذف شود» بدکار«کلمه ي : اشکال

است و  -بتها یا سنگ کبریت -نگهااش آدمیان و س و اگر نکردید و هرگز نتوانید کرد، پس از آتشی که هیمه: ترجمه مجتبوي
  .براي کافران آماده شده، بپرهیزید
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کنید پس بپرهیزید آتشی را که سوختش مردم است و سنگ آماده شده است براي  پس اگر نکردید و هرگز نمی: ترجمه معزي
  .کافران

ر جمالت، فهم ترجمه را مشکل هاي سجاوندي و آوردن افعال در آخ قبالً هم گفتیم که استفاده نکردن از نشانه: اشکال
بپرهیزید «: براي نمونه در پایان همین ترجمه ممکن است براي خواننده این تصور پدید آید که مفهوم ترجمه چنین است. سازد می

  .دانیم مفهوم آیه چنین نیست درحالیکه می» .از آتشی که سوختش مردم است؛ و سنگ براي کافران آماده شده است

و ) گنهکار(از آتشی بترسید که هیزم آن، بدنهاي مردم  -که هرگز نخواهید کرد -پس اگر چنین نکنید: رازيترجمه مکارم شی
  !است، و براي کافران، آماده شده است] بتها[سنگها 

لُواْ  ترجمه -1: اشکال فْع م تَ از » ردکه هرگز نخواهید ک«بهتر است در پیش و پس  -2. است» اگر چنین نکردید«ي صحیح فَإِن لَّ
  .در متن آیه معادل ندارد و زاید است» بدنهاي«لفظ  -3. دو خط تیره استفاده نشود؛ چرا که در متن آیه وجود دارد

بتها یا سنگ  -اش آدمیان و سنگها و اگر نکردید و هرگز نتوانید کرد، پس از آتشی که هیمه«ي مجتبوي  ترجمه: ترجمه انتخابی
  .شاید به جاي بپرهیزید، بترسید مناسب تر باشد. »شده، بپرهیزید است و براي کافران آماده -کبریت

زِقُ*  ا ر لَّم تها األَنْهار کُ ح ن تَ رِي م تَج نَّات ج م نَّ لَه ات أَ حاللُواْ الص معنُواْ و ین آم رِ الَّذ بشِّ ا و نَ ي رزِقْ ا الَّذ ةٍ رزقًا قَالُواْ هذَ نْها من ثَمرَ واْ م
ونَ مد ال ا خَ یه ف م هةٌ و رَ طَه م اج وا أَزیه ف م لَها وشَابِه تَ م تُواْ بِه بلُ وأُ   *ن قَ

اند، بشارت ده که برایشان بهشتهایی است که در آن نهرها  اند، و کارهاي شایسته کرده به آنان که ایمان آورده: ترجمه آیتی
هایی برخوردار شده بودیم، که  پیش از این، در دنیا، از چنین میوه: رخوردار شوند گویندهاي آن ب جاري است؛ و هر گاه که از میوه

  .ها شبیه به یکدیگرند؛ و نیز در آنجا همسرانی پاکیزه دارند و در آنجا جاودانه باشند این میوه

نَا م ي دقیق ترجمه -2. واژه ي تَحت ترجمه نشده است -1: اشکال قْ ي رزِ ذَا الَّذلُ چنین استتر هب این همان چیزي است «: ن قَ
ة مفرد است ولی به صورت جمع ترجمه شده است -3» .که پیش از این روزي ما شده بود رَ ترجمه -4. ثَم  ه تُواْ بِ ي صحیح تر أُ

شَابِها تَ ونَ ترجمه نشده است -5. رسد به نظرشان مشابه می: مدا خَالیه ف م در ه م ضمیره.  

و مژده ده کسانی را که ایمان آوردند و نیکوکاري پیشه کردند که جایگاه آنان باغهایی است که نهرها : قمشه ايترجمه الهی 
هایی است که پیش از این در دنیا ما  این مانند همان میوه: مند شوند گویند هاي گوناگون آن بهره در آن جاري است، و چون از میوه
ها را در آن جایگاههاي خوش، جفتهایی پاك و پاکیزه است و در  کدیگر بر آنان آورند، و آنرا نصیب بود، و از نعمتهایی مانند ی
  .آن بهشت، جاوید خواهند زیست

حت ترجمه نشده است -1: اشکال ة را به صورت جمع ترجمه کرده است -2.در اینجا نیز واژه ي تَ رَ در » در دنیا «عبارت  -3. ثَم
تُو -4. متن آیه معادل ندارد شَابِها دقیق ترجمه نشده استأُ تَ م معادل عبارت  -5. رسد به نظرشان مشابه می: ترجمه آن چنین است. اْ بِه

یها خَالدونَ ترجمه نشده است -6. در متن وجود ندارد» جایگاههاي خوش« ف م در ه م در اینجا نیز ضمیره.  
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ها  اند مژده ده که ایشان را بهشتهاست که از زیر آن شایسته کرده و کسانی را که ایمان آورده و کارهاي نیک و: ترجمه مجتبوي
روزي ما شده بود، و  -در دنیا -این همان است که پیش از این: ها روزي آنان شود گویند اي از آن جویها روان است، هر گاه میوه

  .اند جا جاودانههاي همانند بدیشان دهند، و در آنجا همسرانی پاك و پاکیزه دارند، و در آن آن میوه

نَّات نکره است و باید به صورت  -1: اشکال ا -2. ترجمه شود» هایی  بهشت«واژه ي ج شَابِه تَ م تُواْ بِه . رسد به نظرشان مشابه می: أُ
دونَ ترجمه نشده است -3 ال یها خَ ف م در ه م همچنین در فارسی تکرار واو عطف رایج نیست. ضمیره.  

ها  ه ده آنان را که ایمان آوردند و کردار شایسته کردند که ایشان را است باغهایی که روان است از زیر آنو مژد: ترجمه معزي
شدندش همانند و ایشان را  اي گویند این است همان که روزیمند بودیم از پیش و آورده نهرها هر گاه روزیمند شوند از آن میوه

  .ودانانشده و ایشانند در آن جا است در آن زنانی پاك

ا -2. ترجمه، روان و سلیس نیست -1: اشکال شَابِه تَ م تُواْ بِه   . رسد به نظرشان مشابه می: أُ

اج به معناي همسران است و نه فقط زنان -3 وأَز.  

اند، بشارت ده که باغهایی از بهشت براي  به کسانی که ایمان آورده، و کارهاي شایسته انجام داده: ترجمه مکارم شیرازي
این همان است که قبال به ما «: گویند اي از آن، به آنان داده شود، می هر زمان که میوه. آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاریست

از نظر خوبی و (شود، همه  ها آورده می هایی که براي آن و میوه» )ها بهتر و عالیتر است ولی اینها چقدر از آن. (روزي داده شده بود
  .نند؛ و براي آنان همسرانی پاك و پاکیزه است، و جاودانه در آن خواهند بودیکسا) زیبایی

ا -2. ها کافی است حشو دارد، ذکر یکی از آن» باغهایی از بهشت«عبارت  -1: اشکال شَابِه تَ م تُواْ بِه . رسد به نظرشان مشابه می: أُ
دونَ ترجمه نشده است -3 ال ا خَ یه ف م نیز در ه م ضمیره.  

هایی است که از زیر  ها را بهشت کسانی را که ایمان آورده و کارهاي شایسته کردند، مژده بده که آن: جمه پیشنهاديتر
هرگاه میوه اي روزي آنان شود، گویند این همان است که پیش از این روزي ما شده بود و به . درختان آن رودها روان است

  .پاك خواهد بود و اینان در آن جاودانندرسد؛ و براي آنان همسرانی  نظرشان مشابه می

  

  نتیجه

توجه به محدودیت صفحات مقاله و اقتضاي عنوان، به ناچار ترجمه آیات محدودي از آغاز قرآن کریم مورد بررسی و نقد  -1
  .قرار گرفت

م آیات را رسانده اند، ها از لحاظ نقل معنی ناقص نیستند و تا حدود قابل قبول مفهو شایان ذکر است که هیچ یک از ترجمه-2
برخی خواننده محور . ها مناسب جایگاه ویژه قرآن نیستند ها مالحظه شد بسیاري از ترجمه لکن همانگونه که در بررسی ترجمه
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هستند و در ترجمه اضافاتی دارند و برخی دیگر به متن وفادار مانده اند و رسایی عبارت و نقل معنی دچار اشکال یا دست کم، 
 .ده استدشواري ش

مفهوم : توان به عنوان نتیجه مطرح کرد این است که با دقت در جوانب امر، یعنی ها می اما چیزي که از بررسی و نقد این ترجمه
توان  هاي فارسی رایج یا نسبتا رایج، می صحیح و کامل آیه و اصرار بر رعایت روانی جمالت فارسی و نیز تاکید بر استفاده از واژه

ئه کرد که جامع بیشترین وجوه بوده و برابر اصول ترجمه باشد و ابعاد لفظی و عبارتی و معنایی را در کنار هم جمع اي ارا ترجمه
بنا بر این ارائه نزدیکترین و مناسبترین ترجمه از قرآن کریم امر . کند؛ و لذا نباید برخی از ترجمه را کامل و غیرقابل نقد پنداشت

  .محالی نیست

 

 منابع

  ، انتشارات سروش، تهران)آیتی(ي قرآن  ش، ترجمه 1374دالمحمد، آیتی، عب
، منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیۀ، )نحاس(ق، اعراب القرآن  1421أبو جعفر أحمد بن محمد، نحاس، 

  بیروت
  ، انتشارات فاطمۀ الزهراء، قم)الهی قمشه اي(ي قرآن  ش، ترجمه 1380الهی قمشه اي، مهدي، 

نات، شماره  1378اده، پروین، زمستان بهار ز قم)ع(، وابسته به مؤسسه ي معارف اسالمی امام رضا 24ش، مجله ي بی ، 

 ش، درسنامه ي علوم قرآنی، چاپ سوم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه ي علمیه ي قم 1378جوان آراسته، حسین، 

 ، سوریهق، اعراب القرآن و بیانه، دار اإلرشاد 1415درویش، محیی الدین، 

 ق، اعراب القرآن الکریم، دار المنیر و دار الفارابی، دمشق 1425دعاس، قاسم حمیدان، 

 ش، انتشارات فراهانی، تهران 1360ي مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  طبرسی، ترجمه

 ، انتشارات حکمت، تهران)مجتبوي(ي قرآن  ش، ترجمه 1371مجتبوي، سید جالل الدین، 

 ، انتشارات اسوه، قم)معزي(ي قرآن  ش، ترجمه 1372 معزي، محمد کاظم،

 ، قم)دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی(، دار القرآن الکریم )مکارم(ي قرآن  ش، ترجمه 1373مکارم شیرازي، ناصر، 

لمیه ي تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه ع ش، ترجمه 1374موسوي همدانی، سید محمد باقر، 
 قم، قم

ش، دایرة المعارف بزرگ اسالمی، چاپ اول، مرکز دایرة المعارف بزرگ  1385موسوي بجنوردي، کاظم، :) ناظر( 
 اسالمی

 ، معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوي23ش، نشریه ي جستار، شماره  1388نورانی، هادي، 

com.askdin.www 

ir.iqna.www 

com.maarefquran.www 



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

506 

 

com.pajoohe.www 

net.tebyan.www 



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

507 

 

  

333  

 تزریق در شعر عصر صفوي

  

  1رضا فوالديعلی

  2رقیه فراهانی

  چکیده

اي دو ها مهموالً در فضاي رابطهآن. هاستیکی از موضوعات مهم براي تحقیقات ادبی، بررسی عوامل ظهور و افول سبک
در شعر فارسی عصر صفوي، . شان نیز حاصل دگرگونی همین فضاستآیند و از میان رفتنجانبه میان جامعه و ادبیات پدید می

توان آن را از جهت داشتن وجوه اشتراك فراوان، همسان با مکتب ادبی غربی دادائیسم به نام تزریق مواجهیم که می با سبکی
  .ایمهایش را با دادائیسم بررسی کردههاي پدید آمدن آن، همسانیدر این مقاله، ضمن بررسی سبک تزریق و زمینه. دانست

  

  

 شناسی، تزریق، دادائیسمبکس شعر فارسی، شعر عصر صفوي، :هاکلیدواژه

  

  

                                                        
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان. 1
  )مربی(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. 2
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  مقدمه

خوریم که در عصر صفوي بین برخی شاعران  برمی» تزریق«در بررسی آثار طنز ادبیات فارسی به نوع خاصی از نقیضه به نام 
ی، هایی چند هم از این سبک ادبی به جا مانده است؛ با این حال، تزریق بنا به دالیل نمونه. رایج شد -و به ندرت نویسندگان-

ي این سبک ادبی  پژوهشگري سراغ مطالعه -به ندرت-گونه که باید، به آن پرداخته نشده است و اگر  ناشناس مانده است و آن
  .رفته است، در اغلب موارد در صدد انتقاد از آن برآمده است

ها به چند و چون  ژوهشتوان به این نتیجه رسید که عموم این پ ي ادبیات فارسی می با مروري بر آثار پژوهشی در عرصه
هاي تاریخ  اند و شاید یکی از ضعف ها توجه کرده اند و کمتر به چرایی پدید آمدن آن ها و انواع ادبی پرداخته سبک
  .نویسی براي ادبیات فارسی همین نکته باشد ادبیات

هاي پدید آمدن آن  وتی، زمینهشود ضمن بررسی تـزریق به عنوان سـبک ادبی، به دور از هر نوع قضا در این مقاله تالش می
هاي مکتب دادائیسم در  هاي تزریق با ویژگی هاي غیر قابل انکار ویژگی از دیگر سو، به دلیل شباهت. مورد مطالعه قرار گیرد

  .شوند غرب، این دو با هم تطبیق می

  

  ي تحقیق پیشینه

ضمن تعریف تزریق، به » نشمندان آذربایجاندا«او در . در پژوهش راجع به تزریق، محمد علی تربیت پیشگام بوده است
ي  صندوقچه«زاده نیز در  محمد علی جمال) 85: تربیت. (ها پرداخته است ي نمونه از آن معرفی چند تن از تزریق سرایان و ارائه

: 1342زاده،  الجم. (البته وي تنها به تکرار مطالب و حتی اشتباهات تربیت بسنده کرده است. به تزریق اشاره کرده است» اسرار
او ضمن تعریف لغوي و . دهد پژوهشی ارزشمند در این زمینه به دست می» سازان نقیضه و نقیضه«مهدي اخوان ثالث در ) 32

که  کاود، ضمن این ي آن وامی هاي چند تن از محققان را درباره پردازد و دیدگاه ي آن می اصطالحی این سبک، به تاریخچه
اي در این  بهاءالدین خرمشاهی هم مقاله) 71 -60: 1374اخوان ثالث، . (آورد نقل از منابع مختلف میهایی از تزریق به  نمونه

و » احمدا«زمینه نگاشته است که از لحاظ اشاراتش به چند نمونه تزریق در ادبیات انگلیسی قابل توجه است، گرچه تزریق را با 
نقاب، شعر  شعر بی«کوب در  عبدالحسین زرین) 675 -640: 1376خرمشاهی، . (همسان دانسته است» معنی در معنی«شعر 

احمد اخوت در ) 172 -171: 1363کوب،  زرین. (کننده دانسته است تزریق را از انواع شعرهاي عامیانه و سرگرم» دروغ بی
گویی  معنی ساختاري بیوي ضمن بررسی و تحلیل . معنی انگلیسی تحقیق نسبتاً مفصلی دارد در باب شعر بی» شناسی مطایبه نشانه«

گویی در این کتاب مفهومی عام دارد و شامل انواع  معنی البته بی. گویی در ادبیات فارسی هم پرداخته است معنی در غرب، به بی
ضمن تعریف این اصطالح، به معرفی » هجو در شعر فارسی«ناصر نیکوبخت در  )1371اخوت، (. شده است... طنز و لطیفه و
: 1380نیکوبخت، . (هاي مفیدي در این باره دارد ها پرداخته است و در مجموع آگاهی ي نمونه از آن ان و ارائهگوی برخی تزریق

» هیاهوي هیچ«ي  مقاله: وي دو مقاله در این خصوص دارد. ها در این زمینه مربوط به سعید شفیعیون است آخرین پژوهش) 109
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تزریق، نوعی «ي  و در مقاله) 27 -21: 1389شفیعیون، (از تزریق اختصاص داده است هاي منظوم و منثور  ي نمونه را بیشتر به ارائه
به تعریف این اصطالح ادبی و تحلیل ساختار آوایی  -که تحقیق نسبتاً جامعی پیرامون تزریق است-» ي هنجار ستیز طنزآمیز نقیضه

ي خود  فهرستی از نمایندگان تزریق نیز در پایان مقاله هاي زبانی و معنایی آن پرداخته است و ضمناً و موسیقایی و بررسی ویژگی
  )57 -27: 1388شفیعیون، . (آورده است

کوشد آن را از نگاهی جدید و در قیاس با مکتب  ي تزریق، می ي حاضر ضمن مرور تحقیقات پیشین درباره باري، مقاله
  .اروپایی دادائیسم مورد بررسی قرار دهد

  در لغت تزریق -١
. ریا و نفاق و دروغ و کسی را به ریا و نفاق و دروغ نسبت کردن: ي تزریق این معانی آمده است ت براي واژهاللغا در غیاث

همان، ذیل . (به معنی کاذب و دروغگو آمده است» بیان تزریق«نامه، اصطالح  در همین لغت) ذیل تزریق: 1363اللغات،  غیاث(
گویی چندان واضح و روشن  معنی تزریق و تزریق«: نویسد قیضه سازان میمهدي اخوان ثالث در کتاب نقیضه و ن) بیان تزریق

نقطه بر  به تقدیم راي بی "ترزیق"هاي امالیی از قبیل  نیست، حتی لفظ آن هم در مآخذ مختلف به اشکال گوناگون آمده و غلط
وجوي ما و  نی مناسب بحث و جستصریحاً و لغتاً مع -ام جا که من دیده تا آن -ها چون فرهنگ. هم دارد "ترضیق"و  "زا"

... اما در زبان عربی... در عربی به معنی مکر و حیله و فریب و ریا و تزویر هست "زرق"البته . اند متداول این کلمه ضبط نکرده
د که عجم از مثل تنـقی. باشد... زبانان ام و این باید سـاخت فارسـی نیامده، یا من ندیده "زرق"ظاهراً تزریق یعنی باب تفعیل از 

رغم  توان گفت لغت تزریق علی با آنچه گذشت، می) 61: 1374اخوان ثالث، . (ي نقد ساخته است و در عربی نیست کلـمه
  .ها وجود دارد و معناي آن ریا و نفاق و دروغ یا نسبت دادن ریا و نفاق و دروغ به کسی است دیدگاه اخوان ثالث، در فرهنگ

  

  اصطالح در تزریق -٢
به معناي لغوي، با معناي مصطلح آن در ادبیات فارسی ارتباط دارد، به این ترتیب که در تزریق، شاعر به » زریقت«ي  واژه

گوید؛ اما آن شعر در اصل، مغلوط است و پس از یکی دو بیت، خواننده یا شنونده متوجه ریا و  صورت ظاهراً جدي شعر می
ي او نیز چیزي جز نسبت دادن ریا و نفاق و دروغ به  العمل اولیه اً عکسشود و طبع خوردن خود می نفاق و دروغ شاعر و فریب

  حال ببینیم تزریق در اصطالح به چه معناست؟. شاعر نخواهد بود

تزریق صنعتی از صنایع بدیع است که در عهد صفوي «: نویسد طور می محمد علی تربیت در کتاب دانشمندان آذربایجان این
  ) 85: تربیت(» .معمول شده استرواج گرفته و در آن دوره 

معنی که در واقع شعر  عبارت است از تزریق یا شعر بی] طنز صوفیانه[یک نوع آن «: نویسد باره می کوب هم دراین دکتر زرین
کند که یک  هاي وزن و قافیه را رعایت می ي جدي دارد و با چنان صالبتی سنت ها گوینده قیافه همه چنان در آن با این. نیست
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درست است که این در حقیقت شعر نیست؛ اما نوعی ظرافت دلقکانه است . تواند شوخی بودنش را فراموش کند حظه انسان میل
  )171: 1372کوب،  زرین(» .اند که شعرا داشته

هزلی و در عهد صفویه تقریباً به معنی دگرگون کردن و ... تزریق«: سازان نیز مطلبی مشابه آمده است در کتاب نقیضه و نقیضه
سودي هم در شرح «: کند نویسـنده، مثالی را بر همین اساس ذکر می) 61: 1374اخوان ثالث، (» .رفته معنی کردن به کار می بی

شمارد، مکرراً شرح و  کند و نظرشان را پرت و مردود می را رد می "شمعی"و  "سروري"جاها که شرح شارحان سابق  حافظ آن
حاصل کالم، در ": خواند و از جمله مثالً در شرح بیتی در مجلد دوم گوید یا از این قبیل می "سخن تزریقی"تفسیر ایشان را 

اعتبار شود که صداي محض ) ؟(ها  گفته شده؛ ولی نباید به این فحش "تزویرات"و اصناف  "تزریقات"«معناي این بیت انواع 
  )62:همان(» .اند ندگان در تزریق معنا عجب از هم پیروي کردهاین گوی": و باز در همین جلد ".اند فایده ایراد کرده بوده و بی

هاي نقیضه در شعر فارسی و از مصطلحات شاعران عصر صفوي  گویی یکی از نمونه تزریق«: ي دکتر نیکوبخت به نوشته
تزریق : ن تعریف کردتوان شعر تزریقی را چنی یاد شده، می» تزریق«ها تحت عنوان  با توجه به نوع اشعاري که در تذکره.... است

شود که در آن شاعر با به کار گرفتن کلماتی با معنی،  اطالق می) نقیضه(آمیز و مضحک  در اصطالح شعر، به نوعی تقلید مسخره
» .سازد کلی فاقد معنا، به استقبال اشعار جِد متقدمان یا معاصران در همان سبک، قالب و وزن می ابیاتی موزون و مقفی، اما به

، "سهواللسان"، "المعانی مسلوب"ها با عناوین دیگري مانند  تزریق در تذکره«: کند و اضافه می) 109: 1380بخت، نیکو(
  )همان(» .آمده است "تزریق خوانی"و  "گویی تزریق"

تزریق به عبارت «: کند گونه تعریف می اي که در این خصوص نگاشته است، تزریق را این دکتر شفیعیون هم در مقاله
لی  شود که علی اي اطالق می معنی بی رغم نحو سالم زبانی و نوع ادبی و قالبی که در آن به کار رفته، عمداً از هر معناي محص

  )33: 1388شفیعیون، (» .خالی است

با برهم زدن  عمداًنظمی که ظاهراً نحو سالمی دارد؛ اما : توان چنین تعریفی را از تزریق به دست داد با این اوصاف می
طنز در زبان «این، همان تعریفی است که در کتاب . هاي ادبی ساخته و پرداخته شده است و بنابراین، معنی روشنی ندارد اسبتن

معنی که رعایت قواعد زبان و  رسد؛ نوعی نظم بی به ظهور می "تزریق"ي ادبی در  ي نقیضه تندترین گونه«: نیز آمده است» عرفان
ي گویاي تزریق در دو بیت زیر  نمونه) 23: 1386فوالدي، (» .دهد هاي شعري قرار می عایت تناسبوزن و قافیه را دستاویز عدم ر

  :قابل مشاهده است

  فروخت عالف زدم الف اردك بچه می روزي که ز عشق می

  )97: میرزا سام(

  مـیمـون بـرهــنه عــار دارد در مـدرسـه اعـتبــار دارد

  )همان(
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  سبک ادبی عنوان به ریقتز -٣
این واژه ظاهراً نام «: شمارند برخی دیگر آن را نوعی ادبی می) 85تربیت (: داند بیت، تزریق را یک اصطالح بدیعی میتر

» .ي نقد ادبی است هایی که از این اصطالح وجود دارد، مربوط به حوزه ترین نشانه نوعی ادبی است؛ اما باید گفت قدیمی
ي سبکی دارد و به  گنجد و اصوالً جنبه گویی می ي نقیضه ز جهت نوع ادبی، در حوزهبا این حال، تزریق ا) 33: 1388شفیعیون، (

 :دهیم هاي این سبک را مورد بررسی قرار می براي توضیح این نکته، اختصاراً ویژگی. شـناسی مربوط است سبک

  زبان 3 -1
 کلمه 3 -1 -1

  ها اسامی جانوران و خوراکی) الف

گونه اشعار  ها در این رسیم که اسامی جانوران و خوراکی شعرهاي تزریقی به این نتیجه میواژگان به کار رفته در  ي مطالعه از
  .کاربرد بیشتري دارند

  :اسامی جانوران مانند

  فروخت عالف زدم الف اردك بچه می روزي که ز عشق می

  )97: میرزا سام(

  عاشق سگ و گربه بود و میمون آوازه بلـند شـد ز مجـنـون

  )83: رازي(

  ماده گاو اسـت اگر نره فیل برآرند در سـال اول سبیـلاگر 

  )40: 1388شفیعیون، (

  ي شیر آتش افشاند ز پیکان خدنگ آهوي ما بر خود درا بندد در آن وادي که تخم پنجه

  )48: همان(

  ي اردك خموشیم ما و تو برادران موشیم همسایه

  )25: 1389شفیعیون، (

  ي خود مناز بر دنبهچو زرافه شطرنج تنها مباز چو زنبور 

  )همان(
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  :ها مانند اسامی خوراکی

  که نعل از تحمل مربا شود به صبر آسیا سنگ حلوا شود

  )83: رازي(

  ها همه آفت سماوي است پاي دهل هریسه ماوي است این

  )97: میرزا سام(

  اش حلیم است تاریخ وفات گرگ جیم است آش شب چله

  )همان(

  فراي پارینه رابدوشید قیماق خاگینه را منوشید ص

  )26: 1389شفیعیون، (

  کاربرد واژگان کم) ب

جا که وجود چنین واژگانی به شعر  شود، از آن کاربرد، ویژگی اصلی تزریق محسوب نمی گرچه استفاده از واژگان کم
  :اند گویان از آن بهره برده دهد، گاهی تزریق اي غلط انداز می وجهه

 داد ی کراسه میدید ول ي باد می او سوي من از دریچه

  )25: همان(

  بستم دو سه بخیه بر کالغور گشتم چو کف سریر مشهور

  )همان(

  دیروز دو عکه در چراگاه شاگرد وزغ شدند و روباه

  )همان(

  ي خواب او سه مازو کنی صرف اسباب او ز فندق کنی جامه

  )26: همان(

  ز بدگوهري راه را بو کند همان لحظه آواز ترعو کند
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  )همان(

  بافت پرید از قفس و بادگیر سمنان شد ي ملخ می یورغه که پاتابهشغال 

  )27: همان(

  ترکیب  3 -  1 – 2

کوشد با این  گو می اي که شاعر تزریق گونه هاي تزریق، هنجارگریزي در ترکیبات زبانی است، به ترین ویژگی یکی از مهم
اي  ، دراعه)25: همان(خود باران  ، کُلَه)همان(، دالل مگس )24: نهما(شیر وزغ : مناسبت، پیوند برقرار سازد کار میان واژگان بی

  )98: میرزا سام(، پشم وزغ )27: همان(ز بادنجان 

  .تناسب استوار است ي ایجاد رابطه میان واژگان بی گردد که بر پایه این خصیصه، به ویژگی اصلی تزریق بازمی

  جمله 3 – 1 – 3

  :یابیم دست می نتایج این هب تزریقی آثار جمالت بافت بررسی در

توان  معنی بودن جمالت، می به عبارت دیگر، در عین بی. رسد می نظر به ظاهراً طبیعی نحو زبان در واژگان همنشینی) الف
  :هایی مثل فاعل و مفعول و فعل قایل شد ها نقش براي آن

  بینم ر میبینم ز شادي بشکفم چون گل که در گلزا ي کوهی چو اشترخار می روم در پشته

  )366: همان(

ها معنایی در نظر گرفت؛ اما این معنی در ارتباط  توان براي آن گاه در این نوع اشعار، ابیاتی وجود دارد که به زحمت می) ب
  :بازد، مانند بیت دوم از سه بیت زیر با سایر ابیات رنگ می

  ات چیست سی و سه کشید غایتش بیست تو کیستی و قبیله

  کاشت زد و اسفناج می نخود داشت نی می باباي تو یازده

  حضور است ي کهنه بی دندان چپ دریچه کور است آدینه

  )24: 1389شفیعیون، (

  شکل 3 – 2

  قالب 3 – 2 – 1
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بنا بر منابع موجود، آثار تزریقی هم به شکل نظم و هم به شکل نثر هستند؛ با این حال، سبک تزریق بیشتر در نظم شهرت 
  :هایی از نثر تزریقی ابتدا نمونه. دارد

که در اثناي نماز کردن خواهد که کفشش  احدي را چه قدرت آن است که در زمستان نخود را به گز بفروشند با وجود آن«
باشد، محض دروغ  تر از فیل شطرنج می که اگر قصابان همه جمع شوند و بگویند که ابر سیاه پرآب خبر از این نارنجی بنماید بی

  )22: همان(» .است

: همان(» .که اگر عرضه کنند که طاووس هندوستان را مناسبتی با خرچنگ گیالن هست عین صدق است ماحصل کالم آن«
23 (  

ي  اهللا در معارضه آید، خواجه هدایت گونه که از منابع برمی ي متون منظوم تزریقی در قالب مثنوي است و آن حجم عمده
کوب،  زرین(» .ي نظامی را جواب دهد تواند خمسه کرد که می ک شاعر رند ادعا میگویند که ی می«: ي نظامی آثاري دارد خمسه
المعانی همت  بیشتر اوقات به گفتن اشعار مسلوب«: ي فروسی را نیز جواب گفته است ضمناً گویا همو شاهنامه) 172: 1372

  :گماشته و بدین شیوه تتبع چند کتاب نموده، در تتبع شاهنامه بدین نهج می

  کن و ارده را دانه کن فراویز دروازه را شانه کنتحمل 

  »که نعل از تحمل مربا شود به صبر آسیا کهنه حلوا شود

  )83 -82: رازي(

  :توان به غزل اشاره کرد هاي تزریق، می از دیگر قالب

  ي خرگوش اخته ارزان شد هزار شکر که پشم وزغ فراوان شد غالف خایه

  پریـد از قفس و بادگـیـر سمنان شدافت ب ملخ می ي شغال یورغه کـه پاتابه

  سحر چو بوي دهان مگس به فرش رسید به عین همت آصف صفات دوران شـد

  )27: 1389شفیعیون، (

  ي آهو شود فانوس شمع انجمن گر رسد پروانه شوخی چشمش در ختن دیده«

  »ي احزان بود گر نباشد پیر کنعان دیده در ره پیرهن ي چشم زلیخا جامه پرده

  )399: 1957تتوي، انع ق(

  قافیه 3 – 2 – 2
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ها به مواردي از کاربرد نادرست قافیه  ندرت در آن درستی قافیه در اشعار تزریقی رعایت شده است؛ با این حال به
  :خوریم که مربوط به سبک تزریق نیست، مانند برمی

  فرامش کند حق دیرینه را کند رخنه سوراخ پارینه را

  )26: 1389شفیعیون، (

  محتوا 3 – 3

توان در آن محتواي خاصی  گویی اصل است و بنابراین نمی معنی آید، در این سبک شعري، بی ها برمی که از نمونه چنان
  .هایی که در ساختار تزریق وجود دارد، باید هدف از آن را ایجاد نوعی طنز دانست یافت؛ اما بنا بر هنجارگریزي

  

  پدید آمدن تزریق هاي زمینه -٤
. ترین مسائلی که در بحث از یک سبک باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی عوامل پدید آمدن آن سبک است مهماز ) الف

ي رواج بازار شاعري است و مردم در هر صنف و شغلی به سرودن  ي صفوي که عصر پیدایش تزریق است، دوره دانیم دوره می
اند و بنابراین،  اي نداشته ي ادب و شعر سررشته یستند افرادي که در حوزهقطعاً در بین خیل کثیر این شاعران، کم ن. اند روي آورده

گویی، کار را به  اند و عموماً شاعران چنین آثاري با زیاده اند که در عین باال بودن حجم، فاقد ارزش هنري آثاري به جا گذاشـته
ضی نوراهللا شوشتري که ذکر حال او را در پایان قا«: دکتر صفا در مورد لسانی شیرازي نوشته است. اند گویی کشانده گزافه

ج و در مورد ضمیري  )637: 5/2: 1369صفا، (» .داشت... مجالس المؤمنین آورده، نوشته است که بالغ بر یکصد هزار بیت شعر
: دي نوشته استو در مورد غزالی مشه) 695: همان(» ....وارداتش صد هزار بیت است«: اصفهانی به نقل از امین رازي نوشته است

) 705: همان(» .هفتاد هزار بر شمرده... ها را اند و محمدامین رازي مجموع آن ي ابیات کلیاتش را تا پنجاه هزار بیت نوشته شماره«
ها و  گویی گونه زیاده هاي آفرینش تزریق را اعتراض طنزآمیز به وجود این ایم اگر یکی از زمینه بر این اساس، به بیراهه نرفته

  .ها بدانیم گویی فهگزا

با . اي است که با مشکالت مختلف درگیر است ي ایران در عصر صفوي از دیدگاه اجتماعی و سیاسی، جامعه جامعه) ب
نقد ادبی در سبک «دکتر فتوحی در کتاب . ها از اوضاع جامعه پی برد توان به تأثیرپذیري آن ي آثار شاعران این عصر می مطالعه
و پدید آمدن » گسست از تاریخ و سنت«ها  کند که اهم آن ي ادبی عصر صفوي مطرح می براي جامعه هایی را مشخصه» هندي

هاي  رشد فعالیت«: دهد گونه توضیح می ي تراژیک این مورد جامعه او در )59 -58: 1385فتوحی، . (است» ي تراژیک جامعه«
ي  گرچه با حمله. کشاند ي را به سوي فردگـرایی میي عصر صفو هاي ملی و گروهی، جامعه بازرگانی و درهم ریختن ارزش

ي ایران سایه افکنده بود؛ اما ظهور دولت قدرتمند صفوي دگرگونی چندانی  مغول چنین فضاي فردگرایانه و تراژیکی بر جامعه
هاي  زین ارزشجویی، جایگ طلبی، شهرت و آوازه و جاه هاي فردي، قدرت اي ارزش در چنین جامعه... در این فضا ایجاد نکرد
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دانست؛ تاریخ و سنتی که » گسست از تاریخ و سنت«توان تزریق را نوعی  با این وصف می) همان(» .شود اجتماعی می -تاریخی
  .اند هاي متمادي با آن پیوند داشته شاعران پیشین، قرن

در بین آثار شاعران . ي دانستي صفو توان آثار تزریقی را نوعی واکنش طنزآمیز نسبت به اشعار دشوار دوره ضمناً می) ج
باره  سبک هندي کم نیستند ابیاتی که از شدت باریکی خیال و پیچیدگی مضمون، معناي روشنی ندارند، تا جایی که در این

شناسیِ شاعرانِ  طبق معیارهاي جمال. اي در شعر این عصر گرایش به جانب دشواري و پیچیدگی است جریان عمده«: اند نوشته
... از دید این گروه، شعر شاعرانِ... آن به سادگی دریافته نشود، بهترین شعر است شعر مشکل و دشواري که معناي این جریان،

گاه شاعران این دوره به سرودن  )36: همان(» .گو ارزش واالیی دارد؛ چرا که فهم چنین اشعاري در توان هرکس نیست پیچیده
  :اند ابیاتی از این دست مباهات کرده

  »ي گداز شد مغز نال در قلم استخوان ما چ و تاب فکر در این بوتهاز پی«

  )383: 1370صائب تبریزي، (

  کالم من از فهم شاعر فزون است مگر ارمغان حکیمان فرستم«

  »نژاد خود از هند سوادي به خاك صفاهان فرستم ز کلک عراقی

  )651: 1374حزین الهیجی، (

  .هاي پدید آمدن تزریق را مبارزه با طرز تفکر این شاعران دانست توان یکی از زمینه در چنین شرایطی، می

ي زیادي شده است و این امر، نمایانگر این نکته  بینیم که در اشعار تزریقی از اسامی حیوانات و غذاها استفاده جز این، می) د
ي  شناسی دوره ضوع از دیدگاه جامعهاین مو. کرده است است که استفاده از این قبیل اسامی، اسباب توجه مردم را فراهم می

هاي مشابه،  پرداز نیست و برخی از شاعران در حوزه البته استـفاده از این اسامی محدود به شاعران تزریق. صفویه قابل تأمل است
  )195: 4: 1369صفا، (. اند از اسامی البسه و اطعمه استفاده کرده

  

  دادائیسم و تزریق - ٥
م بر  1501ق برابر با  907این حکومت از ). 85: تربیت(ي حکومت صفویان بر ایران است  ورهپدید آمدن تزریق مربوط به د

م بوده  1916زمین نیز یک مکتب ادبی به نام دادائیسم سراغ داریم که آغاز آن، سال  از سوي دیگر، در مغرب. روي کار آمد
یابیم  ها درمی هایی را میان آن مکتب دادائیسم، شباهتبا بررسی آثار مربوط به سبک تزریق و ). 752: 1389سیدحسینی، (است 

ي  ها مایه هاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پدید آمدن آن رغم تفاوت خاستگاه، احیاناً اشتراك زمینه دهد علی که نشان می
  :دهیم ها را مورد اشاره قرار می در ادامه برخی از آن. ها شده است وجود این شباهت
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ي نومیدي و اضطراب و هرج و مرجی  زاییده... مکتب دادا«: نویسد ي خاستگاه دادائیسم می ی دربارهرضا سیدحسین) الف
دادا با ادعاي ویرانگري و تروریسم در عالم هنر و ادبیات ... است که از خرابی و آدمکشی و بیداد جنگ جهانی اول حاصل شد

... زیرا در عالم هنر قصدش نه آفرینش بلکه ویرانگري بوده است اي خودساخته است؛ و اخالق اجتماعی یا فردي، عمالً اسطوره
نجف دریابندري در ) 750:همان(» .ویران ساختن آن طرز تفکر و آن آفرینش هنر و اندیشه است که به جنگ جهانی منجر شد

از کلمات مجرد، یکی  سرخوردگی از چیزهاي مقدس و وازدگی«: نویسد ي کتاب وداع با اسلحه، در تأیید همین نکته می مقدمه
چه مقدس و  ي جنگ رفته بودند، از آن به جبهه جوانانی که با شور و شوق. از مشخصات اصلی نسل بعد از جنگ جهانی اول بود

ها دست  قدر کلمات پر طمطراق و صفات عالی در گوششان فروخوانده شد که حالت آشوب به آن پر افتخار بود رمیدند و آن
ي  ها افتاد که در میانه ي دادائیست سرانجام به عهده«: نویسد بیگزبی در این خصوص می) ، مقدمه1: 1376همینگوي، (» .داد

شکستگی واقعیت و سقوط کامل عقل و برافتادن  ي پوچی را منعکس کنند؛ احساس در هم سوز، احساس فزاینده جنگی خانمان
اي  این قطعه، نمونه) 37: 1379بیگزبی، (» .یان با زبانی دقیق و باقاعدهاعتبار شدن تصور عالمی داراي نظم و قابل ب افکار سنتی و بی

خواهشمندم گردي نیم بیان مرا به هم . اي که خزان اندازد روي صفحه بلوري از فریاد مضطرب می«: از یک شعر دادائیستی است
. »دهد ه از مرداب را تغییر شکل میاي که آب پاشی راه پوشید شامگاهان آرامی حسن و جمال دوشیزه. غیر ذي فقار. نزنید

توان نوعی واکنش  هاي پیدایش تزریق به این موضوع اشاره شد که تزریق را می در بررسی زمینه) 772: 1389سیدحسینی، (
هاي داخلی و  ها و کشمکش ي جنگ ي سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوي دانست که در نتیجه نسبت به اوضاع آشفته

هاي  ها و پیروزي هاي نظامی و سیاسی و با جنگاوري در همان حال که با کامیابی... این دوران«. آمده بود خارجی به وجود
جویان و با پیشوایی فکري و عقلی  همراه بود، با فرمانروایی مردانی ناالیق و عیاش و با نفوذ مفسده... مردانی چون شاه اسماعیل

ي  اگرچه با ایجاد وحدت ملی در آن عهد، مرکزیت و تمامیت ایران که با حمله نظر جاهل نیز مالزمه داشت و متعصبان کوته
کاله و با  فرهنگ سرخ از میان رفته بود، احیا شد؛ ولی در همان حال با برتري یافتن شمشیرزنان بی... تازیان و هجوم مغول و

در  )8 -5: 5/1: 1369صفا، (» .ریزي شد یران پیچیرگی عالمان قشري ظاهربین، دورانی جدید از تنزل فکري و عقلی و ادبی در ا
معنی  شان را در قالب اشعار بیچنین شرایطی است که برخی شاعران در صدد بروز نوعی واکنش روانی برآمدند و اعتراض

  :اي از یک شعر تزریق است این بیت، نمونه. عرضه کردند

  که نعل از تحمل مربا شود به صبر آسیا سنگ حلوا شود

  )83: يراز(

ي این  اشاره«: اند ي اصلی آثار دادائیـستی و نوع ترکیب اشیاء و کلمات در این مکتب، چنین گفته در مورد تکـیه) ب
ي اصلی در واژگان  واژه... ها بود ها و سنت اي به آزادي تمام و ضـد قواعد، آرمان اشاره. به همه و هیچ بود) دادا(اصطالح 

هاي نامربوط به  آرایش اشیاء و واژه: هاي کوالژ است غالباً جلوه "زیبایی شناختی"اي این جنبش تظاهره. است "هیچ"دادائیستی 
ي  توان به این موضوع پی برد که شاعر و نویسنده ي آثار تزریقی هم می با مطالعه) ذیل دادائیسم: 1380کادن، (» .طور تصادفی

  .چیند ها را به طور تصادفی کنار هم می معنی بودن کالم، واژه این سبک ادبی، با تکیه بر اصل بی
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: در کتاب دادا و سوررئالیسم در این خصوص آمده است. در آثار مکتب دادائیسم با زبانی آلوده به هجو مواجهیم) ج
ي بیماري  هاي ظاهراً کودکانه باعث شد که در نظر مردم، در بهترین حالت یک نشانه گرایش دادا به زبان مستهجن و لودگی«

مردمی که طوري تربیت شده بودند که از هنر تقلیدي و . بار جلوه کند ي فاجعه گانه نه و در بدترین حالت، یک شوخی بچهزما
ي  هایی به دور از تجربه کردند در عرصه کار استادانه ستایش کنند، طبیعی بود که به کسانی که با تحقیر هر دو سعی می

همین ویژگی در آثار تزریقی هم مشهود است و اي بسا ) 45: 1379بیگزبی، (» .دي ظاهري رخنه کنند، بدگمان شون واسطه بی
  )26: 1389شفیعیون، . (یکی از دالیلی که موجب ناپایداري این نوع ادبی شده است، همین زبان آمیخته به هجو باشد

ویژه قید و  ادي از هر گونه قید و بند، بهها رسیدن به آز ي اصلی آن یابیم که دغدغه هاي فعالیت دادا درمی ي زمینه با مطالعه) د
دادند و  پرداختند و آن را مورد استهزاء قرار می چه ظاهر عقالنی دارد به مبارزه می ها با آن به طور کل دادائیست. بندهاي ادبی بود

دادائیسم «: نویسد ب خود میآرنولد هاوزر در کتا. کردند ها حتی ادبیات را نیز انکار می آن. در پی رسیدن به نوعی آزادي بودند
او خواستار بیانی سراسر خودانگیخته است و بدان وسیله، . خواهد وسایل بیان معمولی و فرسوده به کلی از میان برداشـته شود می

ها به  دادائیست«: کند سخنان بیگزبی نیز این نکته را تأیید می) 374: 1372هاوزر، (» .کند گذاري می تئوري خود را بر تناقض پایه
... تواند خود نوعی هنر به شمار آید تواند خود تبدیل به تعصب شود و ضد هنر می دانستند که ضدیت با تعصب می خوبی می

ضدیتش بیشتر با . شدند همه هنرمند در زیر پرچم آن جمع نمی اگر بود، آن. واقعیت این بود که دادا دقیقاً ضد هنر هم نبود
تواند حقیقت  ها توجه نکرده بودند که هنر می هایی که به اعتقاد دادائیست ي نسل ي استفاده حوهبا ن. سوءاستفاده از هنر بود

هاي ادبی و هنري دیگر، هدفش نفوذ در حقیقتی متعالی بود که فقط به چشم کسانی  ي جنبش مثل همه. زندگی را ثبت کند
: دادا ضد چیزي بود که انسان از هنر باقی گذاشته بود پس. توانستند به جوهر هستی دست یابند آمد که با درك شهودي می می

گونه که گذشت، یکی از اهداف شاعران و  همان) 47: 1379بیگزبی، (» .اي از نظام هستی رمق و سطحی و فریبنده تصویر بی
بیش از نفس  تواند به چالش کشیدن شاعران و نویسندگانی باشد که به قواعد ادبیات و صنایع آن گو، می نویسندگان تزریق
  .ریزد هاي ادبی را به هم می اند که جهان تناسب دادند و بر این اساس، آثاري خلق کرده ادبیات اهمیت می

نویسی  ي هنر داستان نامه در واژه: کردند تر اجرا می هایی عجیب هاي عجیب و لباس هایی را با دیالوگ ها نمایش دادائیست) ه
ي مبانی و اصول سیاسی و اجتماعی و قواعد ادبی و هنري را پوچ و مسخره  ها همه دادائیست«: در این خصوص آمده است

آمیزي که برپا  پوشیدند و مراسم غیر معمول و جنون هاي عجیب و غریبی که می دانستند و با اعمال و رفتار خود و لباس می
اخوان ثالث در کتاب خود به وضعیتی مشابه  )ذیل دادائیسم: 1377میرصادقی،(» .زدند چیز میکردند، دست به نابودي همه  می
گی و  شیوه اند که به تقلید و مسخرگی و ندیم سازان بسیار بوده گونه نظم در عهد صفویه از این«: کند چه نقل شد، اشاره می آن

ز حکم دشنام را اند که امرو ي ایشان را صریحاً همین کارها نوشته ها شغل و شیوه اند و نویسندگان تذکره دلقکی شهرت داشته
نویس بر سبـیل دشنام و آزار، چـنان  که تذکـره ي مقرر و مرسوم آن شـعرا بوده، نه این شاغل و حرفه این شغل... پیدا کرده

چندین نفر دیگر هم مذکورند که از «: نویسد ها می همو به استناد تذکره) 65: 1374اخوان ثالث، (» .ها به ایشان داده باشد نسبت
گیر منظري، محمود زه) راهه بی(اند؛ مثل ابوالبرکه، ایوب البرکه، بط، موالنا دیو، موالنا بیره  ها داشته مشاغل و راه و رسم این قبیل
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کرده، بلکه آواي بهایم را نیز تقلید  میرزا نوشته، نه تنها شعر را نقیضه یا مزور یا تزریقی می که سام گیر چناناین محمود زه. و غیره
  )همان(» .کرده است می "خوانی تزریق"و 

که نتوانست با مردم ارتباط مناسبی برقرار کند،  مکتب دادائیسم به خاطر تندروي برخی از اعضاي آن و نیز به سبب آن) و
سبک تزریق نیز در عین طنزآمیز بودن، توفیق زیادي به ) 764: همان. (پایان یافت 1923عمر چندان طوالنی نداشت و در سال 

که تزریق به طور کل عاري  ي معنی و مفهومی منطقی است؛ حال آن ي موفقیت هر سبک ادبی، ارائه ورد؛ چرا که الزمهدست نیا
  .از این خصیصه است

  

  نمایندگان تزریق -6

اسامی شاعران زیادي  -پردازان است که مهمترین منبع براي آشنایی با تزریق-ي سامی  ي تحفه ویژه تذکره در منابع مختلف به
ها،  ي این نسبت بر پایه. پردازي دارند هاي متفاوتی با تزریق اند و نسبت پرداز نبوده گو آمده است که همه تزریق معنی به عنوان بی

  :توان شاعران مذکور را ذیل سه دسته قرار داد می

  :اند معنی سروده کم اشعار بی اند و دست بوده پرداز تزریق قطعاً که شاعرانی 6 -1
  :این مطلع از اوست. گوید مزه می گذراند و شعرهاي بی در شماخی به داللی اوقات می: یتزریقی اردبیل

  بینم بینم ز شادي بشکفم چون گل که در گلزار می ي کوهی چو اشترخار می روم در پشته

  )366: میرزا سام(

ین سبک سبک بوده و پیش از گویا تزریقی اردبیلی پیشواي ا«: ي او نوشته است که گذشت، محمد علی تربیت درباره چنان
ي خود یک بیت و تقی کاشی بیست و چهار بیت از اشعار  میرزا در تحفه سام. همه در این میدان اسب خود به جوالن آورده است

  )85: تربیت(» .اند االشعار نقل و ضبط کرده او در خالصه

الـواقع  دارد که الیق سیاق این کتاب نیست و فیگذراند و در هزل اشعار بسیار  به تاجدوزي اوقات می: تزریقی بیارجندي
خواهد بگوید؛ اما نامعقول  هاي خوب دارد و سـحر کرده؛ اما در این اوقات تایـب شده و شعر معقول می در آن باب معنـی

  :این مطلع از اوست. گوید می

  تخانمان ماس ي عیش نهان ماست درد تو مونس دل بی جانا غم تو مایه

  )311: میرزا سام(

  :این مطلع از اوست. ي موافق دارد در شعر سلیقه. طبع است شخصی خوش«: تزریقی تربتی
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  »بر طرف رخت هر طرف آن زلف چو عنبر میزان شده و گشته شب و روز برابر

  )46: 1388شفیعیون، (

نگ خطی به سال  نویسنده«: محمدباقر حسینی شیرازي که ... شگاه تهراني مرکزي دان ق متعلق به کتابخانه.ه 1048ي ج
» چاراندرچار«ها با نام  ي منثـور تزریقی هم نوشته که از برخی آن سه رساله -دو... آید ي صفویه به شمار می خود از ادباي دوره

ي باشد که عوام اصفهانی به سخنان » چلندر و چار«شاید همان اصطالح ) سروشیار(یاد کرده، که به قول استاد جمشید مظاهري 
  )46: همان(» .کنند و بنیان اطالق میاساس  بی

گویی چنان ماهر و استاد بوده که  در تزریق... رسد کند؛ اما بدو نمی از مردم مشهد است و در تقلید، تقلید تیتال می«: سیمایی
  :دارم ام؛ اما من باور نمی گوید که این مـطلع را خود گفته می. گوید چند بیت بلکه هـزار بیت در ساعت می

  ي شیرین دهن است ي تلخ من از خنده صد پاره مرا از غم گل پیرهن است گریه دل به

  )251 -250: میرزا سام(

پوري، شعر به طرز  بینش تخلص، محمدصادق نام نصر«: نویسد اخوان ثالث به نقل از تتوي، می: محمدصادق نصرپوري
در دکن اکثر ایام به سر برده، نزد والی ) گو ش تزریقیعنی بین(الیه  از شخصی استماع رفته که مومی... تزریق، بیشتر گفته

 - 66: 1374اخوان ثالث، (» .رونق بازار خویش ساخته بود) گویی یعنی تزریق(ي دیوان بر این منش  حیدرآباد قربت یافته، نسخه
67(  

معنی  اش بی ه همهغزلی دارد ک... اصل او از گیالن است؛ اما چون در قم بسیار بوده به قمی شهرت دارد«: وحدت قمی
  :از آن جمله این بیت. معنی است که مقطع نیز بی است؛ چون عمداً گفته در مقطع عذر آن خواسته با آن

  ي شیر آتش افشاند ز پیکان خدنگ آهوي ما بر خود درا بندد در آن وادي که تخم پنجه

  ا بنددرب ي آهن نفهمد زاین غزل معنی طلسم اول به نام جذبه! دلی وحدت اگر سنگین

: تتوي(» .به هر حال خالی از تازگی نیست. هاي دور از کار میرزا اسیر شهرستانی گفت ها در جواب غزل ظاهراً از راه شوخی
3/1757(  

شعر . مردي فقیر و ندیم مشرب است. اصل او از کاشان است. قرانی است مشرف اصطبل صاحب«: اهللا خواجه هدایت
: اقلیم در مورد او آمده است در هفت) 97: میرزا سام(» .از جمله لیلی و مجنونی گفته. گوید یتزریق را بهتر از شعراي زمان م

المعانی همت  مشرف اگرچه صاحب هدایت گشته، طبعی مشرف بر نظم و نثر داشته؛ اما بیشتر اوقات به گفتن اشعار مسلوب«
  )83 -82: رازي(» .گماشته و بدین شیوه تتبع چند کتاب نموده می
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اي  اند؛ اما نمونه گو معرفی شده معنی پرداز و بی به عنوان تزریق ها تذکره در که اعرانیش 6 - 2
  :ها نقل نشده است به عنوان تزریق از آن
مضامین کثیر را در اندك عبارت . سردفتر ظرفاي عالم و در اشعار مضحک، مقبول عرب و عجم است: موالنا احمدي

میرزا،  سام(» .رسانده است ي ظهور می توان کرد، درج کرده و به منصه ـگري فهم نمیفصـیحی بر وجهی که به غیر از خودش دی
361- 362(  

گویی  میرزا جالل اسیر را در بعضی اشعار راه به وادي مهمالت افتاده به اعتقاد خود این روش را نزاکت... «: جالل اسیر
: 1384واله داغستانی، (» .اند کرده از منزل مقصود دور افتادهمایگی در این وادي پی غلط  که از فرط بی اند و حال آن دانسته

4/2334(  

خون مذلت شعر بعد از زاللی خوانساري و میرزا جالل اسیر و شوکت بخارایی در گردن میرنجات «: شوکت بخارایی
  )همان(» .مرحوم است

  )364: میرزا سام(» ....مرد بله و ساده است و به غایت از وادي شاعري به دور افتاده«: موالنا بیره

عبداللطیف خان تنها، در اغالق و پیچیدگی معنی، سخن را «: نویسد فتوحی به نقل از خان آرزو می: عبداللطیف خانِ تنها
  )32: 1385فتوحی، (» .اند نامیده "گو معنی بی"سنجان او را  به جایی رسانده که اغلب سخن

  )250: میرزا سام(» .خراسان بودنظیر  ي مقرر و مقلد بی تیتال مسخره«: تیتال

الغیب در برابر سهواللسان شریف گفته  ي لسانی شیرازي است و با شریف تبریزي عداوت داشته و لسان از تالمذه«: حیدري
  )30: 1337آذر بیگدلی، (» .و اکثر در سفر هند و ایران بوده

که هر روز او را  گذراند و با آن فروشی می دهنشین است و اوقات به خر مردي ابله و فقیر و گوشه«: غواصی خراسانی
: میرزا سام(» ...گوید کند و هر روز پانـصد بیت می کس طلـب نمی باید تا شـعر خود را مسـوده کند، از هیچ مبلـغی کاغـذ می

325(  

که قافیه  گفت، چندان ي او این است که هر قصیده و غزلی که می مولدش هرات بود و وجه تسـمیه«: اي غیاث قافیه
  )292: همان(» ....شد گفت؛ اگرچه غزلی صد بیت می داشت، می

محض به زور طبع بر بدیهه در هر زمینه چیزي . مردي حریف ظریف بود و سوادي نداشت«: قاضی ولی بلگرامی
  )114: تتوي(» .گفت می

ها  آن اند؛ اما آثار نقل شده از گویی شهرت یافته معنی به بی ها تذکره در که شاعرانی 6 - 3
  :تزریق نیست
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ي خسرو و  از جماعت زرگران تبریز است؛ اما از زرگري میل به ظرافت دارد و در شعر، خود را قرینه«: میرزا محمد امینی
من هرچند سعی کردم مطلع را . مطلع قصیده تزریق واقع شده. ي ردیف آفتاب شعر او را جواب گفته بود پندارد و قصیده سعدي می

  :مطلع این است. عی دیگر گوید، فایده ندادتغییر داده مطل

  »اي که سرو ندارد بر آفتاب اي زلف شب مثال تو را در بر آفتاب چون سایه

  )238: میرزا سام(

جا،  این مطلع در تعریف کلنبو که طعامی است مخصوص آن. توان معلوم کرد اطوارش را از اسمش می«: موالنا دیو طبسی
  :از اوست

  »پو انبو از ذرت و شلغم و الم لدر شهر طبس خورم ک

  )374: رازي(

این بیت حسب . کند تراشد و تقلید آواز بهایم خوب می او نیز از همان طایفه است و قنطر ترازو خوب می«: محمود زهگیر
  :حال خود گفته

  »گیرم، گهی محمود قنطر هم گهی اسبم، گهی استر، گهی گاوم، گهی خر همگهی محمود زه

  )375: میرزا سام(

  )65: 1374اخوان ثالث، (» .ي غزلی از هاللی استرآبادي باشد که گویا نقیضه«

گویی  را در بعضی اشعار راه به وادي مهمالت افتاده به اعتقاد خود این روش را نزاکت... زاللی و«: زاللی خوانساري
: 1384واله داغستانی، (» .اند صود دور افتادهمایگی در این وادي پی غلط کرده، از منزل مق که از فرط بی اند و حال آن دانسته

4/2334(  

به هر . کرده و به سهواللسان شهرت یافته] لسانی[دیوانی از اشعار، به اسم موالنا ... ي موالناست از تالمذه: شریف تبریزي
  :اهللا حال اشعار از او انتخاب و نوشته شد رحمه

  »جا ري مبتال مباد آنجا به غیر من دگ بالست زلف تو کس در بال مباد آن

  )299: 1337آذر بیگدلی، (

از شاعران قرن دهم هجري قمري و از شاگردان لسانی شیرازي و از : ي این شاعر آمده است ي دهخدا درباره نامه در لغت
از آن این چند بیت . بندي گفته که نظیر ندارد الدین کهره ترکیب در هجو غیاث. اواسط الناس و شاعري هموار و پخته است

  :جمله است
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  اي ز فروزندگان نار نفاق اي ز پرستندگان آتش گبر وگر نه اگر نه

  »به چوب قیلغه شو قاق تا بگویندت بلند مرتبه مستوفیی به استحقاق

  )ذیل شریف تبریزي: 1373دهخدا، (

قرار داده و یک تراشی  از شعراي عهد شاه عباس ثانی صنعت مزبور را منحصر به مصادر جعلی و لغت«: طرزي افشار
  :چنین فرموده ها بر این وتیره تدوین نموده و نسبت به طرز اشعار خود و مقلدینش هم دیوانی از قصاید و غزلیات و غیر آن

  »به طرز طرز طرزي طرز طرزیدن نه تزریق است که طرزیدن به طرز طرز طرزي محض توفیق است

  )86: تربیت(

گاهی . هاست وري نهایت قدرت و مهارت داشته، اشعار خوب از وي بر زبانالحق در فن سـخن«: سید علی مهـري عرب
محمد علی تربیت در مورد او ) 4/2187: 1384واله داغستانی، (» .کرده؛ لیکن اکثر تخلص وي مهري است سید هم تخلص می

ي ثالثی  رکب از السنهالشعراي سلطان حسین است روش دیگري در صنعت تزریق ایجاد کرده و ملمعاتی م ملک«: نوشته است
بحر طویل و غزلیات وي . پارسی و عربی و ترکی موزون ساخته و کلمات را بر حسب قواعد لسان عرب معرب کرده است

  )86: تربیت(» .است... مشهور

خون مذلت شعر بعد از زاللی خوانساري و میرزا جالل اسیر و شوکت بخارایی در گردن میرنجات «: میرنجات قمی
، چه زاللی و میرزا جالل اسیر را در بعضی اشعار راه به وادي مهمالت افتاده به اعتقاد خود این روش را مرحوم است

اما میرنجات ... اند مایگی در این وادي پی غلط کرده از منزل مقصود دور افتاده که از فرط بی اند و حال آن گویی دانسته نزاکت
ي اجامره و اوباش و  ي طبع عوام شده، یعنی تابع روزمره کرده است که پسندیده اي اختراع ها طرز تازه مرحوم ماوراي روش آن

  )4/2334: 1384واله داغستانی، (» .بازاریان گردیده به طریق ایشان بناي شاعري را گذاشته است

 از شعراي قرن یازدهم هجري طرز طرزي را به هجو و هزل مخلوط ساخته کلمات شیرین و لطایف: مال فوقی یزدي
مثنوي فرهاد و شیرین و قصاید و غزلیات را به همان سبک و شیوه ساخته و چنین گفته . دلچسب به نظم و نثر خود افزوده است

  :است

  ي صد هرزه دادم به راه طرز یاران پا نهادم ز کف سررشته

  )86: تربیت(

ید و بر خود الزم کرده که جمع گو شود و در هر روز قریب به هزار بیت می اوقات او صرف شعر می«: نازکی همدانی
ي  از جمله شاهنامه که فردوسی به سی سال گفته، او به سی روز گفته بود و در شعر او ردیف و قافیه. کتب نظم را جواب گوید

  :نمونه... در شعر او چیزهاست غیر از معنی... غلط بسیار است
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  گرفتند تیر و کمان مردمان فتادند در یکدگر چون ددان

  »دویدند مانند تیر همه زخم خورده گرازان چو شیرگرازان 

  )289 -288: میرزا سام(

بعد از هفتاد سال به خاطر ایشان رسید که شاعر !... از بزرگان زمان و نوادر دوران است«: گر موالنا استاد نوري قفل
  :ي طبع لطیف ایشان است این مطلع زادهبنیاد شاعري کرد و با وجود آن که شعر او ناموزون است و معنی هم ندارد، . باید شد می

  خوش گنبدي است گنبد نقاش دل در صفاهان سر به چرخ و پا به گل

  :و در جواب این مطلع خواجه حافظ که فرموده

  ي خویش آمد و هنگام درو مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته

  :اند استاد مذکور این مطلع فرموده

ه   »او در تگ و دو گفتمش تند مرو، جوجوجو، جوجوجوي تند فلک دیدم و  کرّ

  )365همان، (

: 1374اخوان ثالث، (از دو شاعر با تخلص ابوالبرکه و ایوب البرکه » سازان نقیضه و نقیضه«سازد در  در پایان خاطرنشان می
  : ذکر نشده استاند؛ اما در منابع، مطلبی در این مورد  پردازي مرتبط یاد شده است که به نوعی با تزریق) 65

جا  از کثرت بدمعاشی و فسق و فجور که از او به ظهور پیوسته از قضاي آن. قاضی شهر سمرقند بوده«: قاضی ابوالبرکه
چنین مشهور است که قاضی . که هست باید گفتن و فضل او نباید نهفتن بعضی اوصاف کمال او نیز چنان... معزول گشته

  )287 -286: 1363نوایی، (» نظیر، و شعر او بسی دلپذیر یر و کاملی بیابوالبرکه بسیار عالمی خبیر، نحر

پدر ایوب ابوالبرکه از اعیان شهر کش ماوراءالنهر است و در اطراف و اکناف به فضیلت مشهور و در هنر «: ابوالبرکه پدر
  :ي دهور، گویند چون این بیتش به نظر امیر علیشیر رسید که نادره

  شد قحط وفا ز آتش دل تا در آب چشم بارانی نماند خشک شد کشت امید ما و

ي مذکور  خبر این به گوش خواجه. رقم تزییف و تزریق بر آن کشیده. بنا بر سهو کاتب تا در آب را یا در آب خوانده
  :رسیده این قطعه را در سلک نظم کشیده نزد میر فرستاد

  هر چه آید به نزد اهل صواب به گمان خطاش خط نکنند

  ها گر فتند زیر و زبر عقل را پیرو نقط نکنند نقطه
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  »گر بخوانند نیک فکر کنند یا نخوانند تا غلط نکنند

  )125 -124: میرزا سام(

حیایی او زیاده از آن است  باکان بود و بی حیایان و بی به پدر منسوب است، سرور چپانیان و سرخیل بی«: ایوب ابوالبرکه
: همان(» ....آمیزش بسی مضحک و رنگین است غایت مقبول و شیرین و سخنان لطایف که تعریف توان کرد؛ اما کالمش به

123(  

چه بسا شاعرانی . هاي بیشتري یافت توان براي تزریق نمونه چه آثار سایر شاعران به دقت مطالعه شود، می جز این موارد، چنان
هاي  توان از ظهیر فاریابی نام برد و نشانه براي مثال می. دکه نامشان در این زمینه مطرح نشده است؛ اما آثاري در این سبک دارن

  :تزریق را در این ابیات او یافت

  دار گردد عنبرفشان زر او تریاك دار گردد ي منقش فتراك فرسوده

  آن دم که موش پرد در ناودان کعبه چون جاي خواب سازد مشک تتار گردد

  و مشقی خلخال مار گرددي  ا روزي که در بدخشان یخ بر چنار بندد پالوده

  هاي شیرین خسرو خبر ندارد امثال فاریابی لعل عذار گردد در کوچه

  چون شاخ گاو کوهی بر کوهسار گردد شلوار آب طوسی چون پاي مار گردد

  )246: 1388ظهیر فاریابی، (

  :البته بیت سوم این شعر به این شکل بیشتر با سبک تزریق سازگار است

  ي دمشقی خلخال مار گردد بر خیار بندد پالوده روزي که در بدخشان یخ

آید  هاي سست گاهی به چشم می در دیوانش بیت«: است همچنین دکتر صفا در مورد شاعري با تخلص نصیبی گیالنی نوشته
ین شاعر نقل و در پاورقی، این بیت را براي نمونه از ا) 645: 2/ 5: 1369صفا، (» .توان یافت هم در آن می... معنی و گاه بیت بی

  :گو بودن وي باشد تواند بیانگر تزریق کند که نمی می

  دل تو بردي و به جان تو خورم من سوگند که تو را بر من دلسوخته یک سوگند است

  )همان(

  

  نقد تزریق- 7
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ره چنین کوب در این با دکتر زرین. شود معنی، باعث ایجاد خنده در خواننده می ي بی آثار تزریقی به عنوان نوعی نقیضه
» .هاي جدي ي سرگرمی آدم و گه گاه مایه -معنی هم از تفریحات عامیانه بوده است در هر حال شعر بی«: نگاشته است

ي ادبی چندان خوشایند منتقدان ادب  بودن، موجب شده است که این گونه» معنی بی«اما گویا همین ) 172: 1372کوب،  زرین(
ک«شمندان آذربایجان این نوع ادبی را محمد علی تربیت در دان. فارسی نباشد ي شاعري با  خوانده است و درباره» سبک سب

گویا تزریقی اردبیلی پیشواي این سبک سبک بوده و پیش از همه در این میدان اسب خود به «: نویسد تخلص تزریقی اردبیلی می
ي  قسمت قابل توجه تحفه«: ي سامی نوشته است ي تحفه فرخ در مقدمهالدین همایون و رکن) 85: تربیت(» .جوالن آورده است

ي تنبه کشیده و آنان را با  میرزا در این صحیفه مدعیان شعر و شاعري را به زیر تازیانه ي هفتم آن است؛ زیرا سام صحیفه... سامی
حقیقت باید گفت  بیانی شیرین و طنزآمیز که ادب و نزاکت را به نهایت درجه ملحوظ داشته به تمسخر و استهزا گرفته و در

پنداشته که مبادا نام این متشاعران در آینده به شاعري  میرزا چنان می سام... ي هفتم آن است ي سامی صحیفه قسمت انتقادي تحفه
این است که براي انتباه و دوري از این اشتباه به افشاي ماهیت واقعی آنان . یاد شود و آیندگان را به گمراهی و اشتباه اندازد

اهللا است،  کوب براي یکی از این شاعران که گویا همان خواجه هدایت دکتر زرین) دو، مقدمه و میرزا، بیست سام(» .خته استپردا
هایی از  نمونه. ي نظامی را جواب دهد تواند خمسه کرد که می گویند که یک شاعر رند ادعا می می«: آورده است »کاره بی«صفت 
» متذوق و متشاعر«دکتر شفیعیون نیز این شاعران را ) 172: 1372کوب،  زرین(» .اند دهکاره را آور ي این شاعر بی خمسه

میرزا باشیم که بخـش قابل توجـهی از کتابش را به این دست از متـشاعران و  بدین لحاظ باید بسـیار مدیون سـام«: خوانند می
منتقدان ما شاعران و نویسندگان تزریق بینیم  ر که میهمانطو) 32: 1388شفیعیون، . (روزگارش اختصاص داده است متذوقان هم

شود که هنگامی که در  جا ناشی می این نکته از آن. نامند می» متذوق و متشاعر«و » کاره شاعرِ بی«و » پیشواي سبک سبک«را 
هیچ منتقدي هم به  داده است، کسی این تحوالت را ثبت نکرده است و از دیگر سوتاریخ ادبیات فارسی تغییر و تحولی روي 

کسی هم به فکر نبوده که این مسایل و امور فنی ادبی را در جایی «خود زحمت بررسی عوامل ایجاد این تحوالت را نداده است و
: 1374اخوان ثالث، (» .گویا از بس مشهور بوده، به نظر ایشان حاجت به ضبط نداشته. ها بحث و بررسی کند مثبت و راجع به آن

ادبی  ي شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و از این جهت به مکتب ر یک نگاه توصیفی، تزریق زادهباري، د )61
  .گمان نوعی اعتراض و انتقاد زودگذر و شاعرانه و البته طنزآمیز بیش نیست حال در نگاه تحلیلی، بی ماند؛ با این دادائیسم می

  

  نتیجه

این سبک ادبی در عصر صفوي . عیبش، فاقد معنی روشن است برخالف ظاهر بیشود که  تزریق به نوعی نقیضه اطالق می
ترین عللی که موجب پدید آمدن آن در ایران شد،  از مهم. اند آزمایی کرده رواج فراوان داشته است و شاعرانی در آن طبع

پرداز  وعی موضع انتقادي شاعر تزریقتوان ن جز این، تزریق را می. اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوي است
توان تزریق را نوعی واکنش  همچنین می. گویی کشانده بودند گویی به گزافه در برابر شاعرانی دانست که هنر شاعري را با زیاده

وان در بررسی تزریق به عن. نمود معنی می نسبت به شاعرانی دانست که کالمشان از شدت باریکی خیال و پیچیدگی مضمون، بی
  .هایش را با مکتب دادائیسم دریافت توان شباهت ي آن، می وجودآورنده ي عوامل به سبک ادبی و مطالعه
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  منابع

  .ي آذر، تصحیح سید جعفر شهیدي، چاپ افست محمد علی علمی آتشکده) 1337(بیگ  آذر بیگدلی، لطفعلی

 . درودیان، تهران، زمستاناهللا سازان، به کوشش ولی نقیضه و نقیضه) 1374(اخوان ثالث، مهدي 

 .شناسی مطایبه، اصفهان، نشر فردا نشانه) 1371(اخوت، احمد 

 .دادا و سورئالیسم، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز) 1379(اي . و. بیگزبی، سی

 .ي فردوسی خانه بنیاد کتاب. دانشمندان آذربایجان، تهران) تا بی(محمد علی  تربیت،

 .ي اسرار، تهران، معرفت صندوقچه) 1342( زاده، محمد علی جمال

اهللا صاحبکار، تهران، دفتر نشر  دیوان حزین الهیجی، تصحیح ذبیح) 1374(طالب  ابیبن حزین الهیجی، محمد علی 
 .میراث مکتوب، نشر سایه

 .ي شط، تهران، انتشارات جاویدان در خاطره) 1376(خرمشاهی، بهاءالدین 

 . انتشارات دانشگاه تهران. نامه، تهران تلغ) 1373( اکبر دهخدا، علی

 .ي مطبوعاتی علمی جا، مؤسسه ، بی3هفت اقلیم، تصحیح جواد فاضل، جلد ) تا بی(رازي، امین احمد 

اللغات، به کوشش منصور ثروت، تهران،  غیاث) 1363(الدین  شرف الدین ابن محمد بن جالل الدین رامپوري، غیاث
 .امیرکبیر

 .نقاب، تهران، انتشارات علمی دروغ شعر بی شعر بی) 1372(ین کوب، غالمحس زرین

 .هاي ادبی، چاپ پانزدهم، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه مکتب) 1389(سیدحسینی، رضا 

 -27، ص 10شماره  پژوهی، سال سوم، ادب» ي هنجار ستیز طنزآمیز تزریق نوعی نقیضه«) 1388زمستان (شفیعیون، سعید 
57. 

، »یتزریق در ادب کهن فارس ي با چند نمونه هیاهوي هیچ؛ آشنایی«) 1389بهشت  فروردین و اردي(شفیعیون، سعید 
 .27 -21، ص 38گزارش میراث، سال چهارم، شماره 

دیوان صائب تبریزي، به کوشش محمد قهرمان، جلد اول، تهران، شرکت انتشارات ) 1370(صائب تبریزي، محمد علی 
 .علمی و فرهنگی
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 .تاریخ ادبیات در ایران، تهران، فردوسی) 1369(اهللا  صفا، ذبیح

جا، شرکت سهامی چاپ و  الدین همایونفرخ، بی ي سامی، تصحیح رکن تحفهي  تذکره) تا بی(میرزا  صفوي، سام
 .انتشارات کتب ایران

 .دیوان ظهیر فاریابی، تصحیح و مقدمه محسن آثارجوي، تهران، سنایی) 1388(فاریابی، ظهیرالدین 

 .نقد ادبی در سبک هندي، تهران، سخن) 1385(توحی، محمود ف

 .طنز در زبان عرفان، قم، فراگفت) 1386(فوالدي، علیرضا 

 .الشعرا، کراچی، انتشارات سندي ادبی بورد مقاالت) 1957(اهللا  قانع تتوي، غالمعلی شیرین عزت

 .شادگانفرهنگ ادبیات و نقد، کاظم فیروزمند، تهران، ) 1380(اي . کادن، جی

 .نویسی، تهران، کتاب مهناز ي هنر داستان نامه واژه) 1377(میر صادقی، جمال، میمنت میرصادقی 
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 .تاریخ اجتماعی هنر، ترجمه امین مؤید، ج سوم و چهارم، تهران، چاپخش) 1372(هاوزر، آرنولد 

 .وداع با اسلحه، نجف دریابندري، تهران، نیلوفر) 1376(همینگوي، ارنست 
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334  
 اي، دینی و تاریخی اسطوره  رسی تطبیقی نام بزرگانبر

  

 1محمد فوالدي  

 2یحیی کاردگر 

  چکیده

اي که  به گونه. آیند شمار می ها به  نمودهاي حیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي ملت نیبارزتر  از ی کها ینام
ي تاریخی می تواند گویاي ها در گسترهرسی تحول نامرو براز این. شوند یمها نیز دگرگون ، نامها ملتهمزمان با تحول 

ازآنجاکه نام آوران دینی و مذهبی و حاکمان هر دوره، . هاي آنان باشدچگونگی تغییر و تحول ملت ها و نشانگر دغدغه
ردوره نیز به ي حاکم هها استیسدر تبیین  تواند یمتاءثیري ویژه در رویکردهاي گوناگون ملل دارند، بررسی نام این بزرگان 

ها، تحوالت ي نام آني حماسی، دینی وتاریخی و درآیینهها سلسلهدر این مقاله کوشیدیم با بررسی نام آغازگران . کار آید
  . ادوار مختلف را مورد نقد و تحلیل قرار دهیم

ادي و معنوي ها، چگونگی احوال مکه در نامگذاري افراد، سیماي ظاهري و جسمانی آن دهد یمپژوهش حاضر نشان 
 توان یماي که به گونه.  ادوار، آرزوهاو آمال ملل، اخالق رایج اعصار و سرانجام اعتقادات دینی و مذهبی، نقش اساسی دارد

 . ها را منبع بسیار مهمی جهت تحقیق و پژوهش در تبیین سیماي ملل به شمار آوردنام

  

 ی، حیات مادي و معنويها، ادوار اسطوره اي، دینی و تاریخنام :هاکلید واژه

                                                        
 استادیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه قم 1-

com. yahoo@1348_mmohaamad 
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  مقدمه

ي  نامگذاري از این رو فلسفه. نامگذاري در هر ملتی، تابع شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي آن ملت است
این نکته در مورد مللی که قدمت تاریخی دارند و . ها در ملل مختلف و حتی در ادوار تاریخی یک ملت نیز متفاوت است

ي تاریخ ها دستبدون تردید در سرزمین باستانی ایران که ریشه در دور . به عصر اساطیرمی رسد، بارزتر استها ي  آنپیشینه
دارد و آغاز  شکل گیري آن فراسوي نگاه مورخان است و در دنیاي پر رمز و راز اسطوره اي جاي دارد، نامگذاري علل و 

ي تاریخی ایر ان به بحث پیرامون این ها دورهست با تفکیک از این رو ضروري ا. عوامل متعددي را از سر گذرانده است
بنابراین در یک نگاه کلی، بحث . یقیناًورود اسالم به ایران، سرآغاز تحوالت بنیادین در این سرزمین است. موضوع پرداخت

هاي ایران  قبل از اسالم، نام و در ضمن  بحث از  میکن یمنامگذاري درایران را به دو دوره قبل از اسالم و بعد ار اسالم تقسیم  
ي مستقل ایرانی تا عصر حاضر محور ها حکومتو بعد از اسالم نیز  میده یماسطوره اي و دینی را  نیز مورد  بررسی  قرار 

 . مقاله است

ن ي  نام و نامگذاري توضیح داده شود و سپس با تبییپیش از ورود به بحث اصلی، بایسته است، واژگان پر بسامد عرصه
  .   ي مذکور مورد نقد و تحلیل قرار گیردها حوزهها در ي  گزینش ناماهمیت موضوع درفرهنگ ایرانی، فلسفه

                                                                                 

 ي نامگذاري  ژگان پر کاربرد عرصهوا - الف

  . نام، اسم، کنیه و لقب: رتندازي نامگذاري عباواژگان پر بسامد عرصه

 نام -1
در . خورد یمي  اصیل فارسی است که درقدیمی ترین منابع موجود از فرهنگ ایرانی، به چشم کلمه» نام« ي  کلمه

لفظی است  که بدان کسی « از نظر اصطالحی . آمده است na-mو درزبان پهلويnamanو دراوستا na-manپارسی باستان
   :یاچیزي را بخوانند

  ) ي دهخدالغت نانه/»سعدي (/نام نیکو گر بماند ز آدمی                 به کز او ماند سراي زرنگار 

  اسم  -2
از . . . اسم نزد بصریان معتل الالم مشتق از سموبه معنی علو است« : لغت نامه درمعناي آن آورده. واژه اي عربی است

ارزش معنایی این واژه  را  توان یمبا توجه به توضیح لغت نامه، » . ردجهت تضمن اجالل وتشریف، مناسبت  با معنی سمو دا
ي ها جنبه، دهد یمارائه  –البته به طور غیر مستقیم –در تعریفی دیگر که میبدي در تفسیر عظیم کشف االسرار . دریافت

« : سدینو یم، پردازد یم» حمن الرحیم بسم اهللا الر« میبدي آنگاه که به تفسیر . شود یمدیگري از ارزش معنایی این واژه آشکار 
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ي  آن داغ ي  بسم اهللا، دارنده ء آن رقم  و نشان کردهگفته اند که اسم از سمت گرفته اند و سمت، داغ است یعنی گوینده
  : است

  ي  خاص ملک باش ك با داغ ملک                        روزهاایمنی از شحنه و شبها ز عسسبنده

  ز کس  میندیشسی یافت از این درگه یافت                اي برادر کس او باش وهر که او نام ک

ضا  ی : گفت)ع(علی بن موسی الرّ ه ربمنفسی بس متو َس بسم اهللا فمعناه ذا قال العبد30: 1370میبدي، (» ا(  

اگر چه در گذر زمان . اژه نیستگفت؛ اسم مترادف نام است و تفاوتی بین این دو و توان یمبا توجه به توضیحات فوق، 
  . ي نام افزونتر شده و کاربرد بیشتري یافته استي  اسم درمتون دینی، بار معنایی این واژه از واژهو با توجه به کاربرد واژه

  کنیه -3
معنی  گاهی لفظ کنیت در فارسی به. باشد» ابو، ابا، ابی، ام، ابن و بنت « ي ها کلمهنامی است که در اول آن یکی  از 

ي  فرهنگ عربی ي  کنیه و تعریف آن، تردیدي نیست که کاربرد آن در عرصهبا توجه به واژه. رود یممطلق لقب هم به کار 
 –هر چند ارتباط تنگاتنگ فرهنگ ایرانی با فرهنگ عربی . و منون دینی برجسته است و با ساختار زبان فارسی سازگار نیست

کنیه در متون فارسی نیز بسامد چشمگیري داشته باشد به گونه اي که کنیه در کنار نام در اسالمی، موجب شده به کار گیري  
  . غالب ادوار تاریخی ایران استعمال شده است

  لقب  -4
نام «برخالف . وبا مفهوم مدح یا ذم همراه است شود یمنامی است که به دنبال نام نخستین و اصلی به کسی داده 

برخی از محققان بر آنند . ي معنایی خاصندي  معنایی آن موردتوجه نیست، القاب، القاء کنندهکه درنگاه نخست، جنبه»اصلی
عرب را القاب رسم « : سدینو یمهندوشاه  نخجوانی درتجارب السلف دراین باره . که القاب برآمده از فرهنگ ایرانی است

اما القاب، آیین . ي  او بگفتنديبر زبان برانند، کنیهي  نام اونبوده است و وقتی که خواستندي تعظیم کسی کنند و مخاطبه
، القاب بسیار آوردند یمي  ایشان به حضرت خالفت چه هر گاه مثل امثله. سالطین عجم است مثل بنی بویه وبنی سلجوق

ي  اصلی فلسفه] لقب  ي  دهخدا، ذیل لغت نامه[ » . و ایشان نیز بر همان قاعده بنوشتند دانستند یمنوشته، خلفا آن را مستحسن 
هاي مکرّر در برقراري ارتباط، گاه موجب  به این  معنی  که  چون نام. هاي مکرّر استاستعمال القاب، ایجاد تمایز میان نام

 ها را فراهم کنند و برقراري ارتباط کالمیها، زمینه ء تمایز آن، کوشیدند با همراهی القاب با این نامشدند یمبروز  مشکالتی  
لقب دین و اسالم، علما را و دولت امرا را « : خواجه نظام الملک در سیاستنامه به این نکته اشاره کرده است. را آسانتر کنند

ملک خواجگان را و بیرون از این هر که دین و اسالم در لقب خویش آرد، رخصت ندهند و مالش فرمایند تا دیگران عبرت 
به مثل در مجلسی یا در مجمعی صد کس نشسته باشند و از . ا مرد را بدان لقب بشناسندغرض لقب بیشتر آن است ت. . . گیرند

د نام باشند د « یکی آواز دهد که . آن جمله ده تن، محم د را لبیک باید گفت» اي محم چه هر کس پندارند که او . هر ده محم
د را لقب، مختص کنند و یکی را موفق و یکی خواند یمرا  را کامل و یکی را کافی و یکی را رشید و مانند  و چون یک محم
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خواجه (» . ندیگو یمآن محمد نام در وقت داند که او را » اي موفق « یا » اي کامل « چون از میان محفل یکی را گویند . این
  ) 211: 1372نظام الملک، 

. موارد استعمال خاص دارند» کنیه « و » بلق« مترادفند و » اسم « و » نام « گفت که  توان یمبا توجه به توضیحات فوق، 
اما نکاتی ظریف این  خورد یم، کنیه و لقب در اسامی  رایج دربعد از اسالم، به وفور به چشم  )اسم (هر چند همراهی نام 

  : اصطالحات را از یکدیگرمتمایز می کندکه در سیاست نامه به این نکات اشاره شده است

ه بدان شرف او بیفزاید و بدان لقب، جهانیان او را بشناسند و بداند که مردم را نام باشد که لقب تشریفی باشد مرد را ک« 
آن، مادر و پدر نهند و کنیت باشد که آن، خویشتن را مرد نهد و لقب باشد که آن، پادشاه دهد و هر چه زیادت از این سه 

رد باشد او را به نام خوانند، از آن، . روا نداردباشد حشوو مخرَفه بود و هیچ خردمند بر خویشتن، مخرقه و محال  چون خُ
رضاي پدر او را حاصل آید که آن نام، ایشان اختیار کرده باشند او را و چون مرد شود و نیک از بد بداند از سر عقل و دانش 

نی « : خویش، خویشتن را کنیتی گزیند چنان که گفته اند نی بالم گ داشت او بدان کنیت پس مردمان، او را جهت بزر» الکُ
ي  پس چون شایستگی و هنري پدیدار آید از او در ملک و ملّت، پادشاه او را به اندازه. باشد یمخواندن گیرند تا او بدان خرم 

پس این که پادشاه و یا . او بر سبیل تشریف، لقبی به ارزانی دارد تا اورا از میان اقران او پدید آورد و بر ایشان تفضّلی نهد
پس مردمان از جهت بزرگی و . لیفه او را لقب دهد بهتر از آن که مادر و پدرش داده باشند و از آن که او خویشتن را گویدخ

چون از این هر سه در گذشت هر لقبی که باشد ضایع . جاه و رفعت او، او را بدان نام خوانند که پادشاه داد و آن لقب است
 )202: همان(» . بود

  

  و نامگذاري در فرهنگ ایرانی جایگاه نام  -ب

اهمیت نامگذاري چه در ایران قبل از اسالم و چه در فرهنگ بعد از اسالم، به اندازه اي است که غالب نویسندگان کتب 
ي دینی نیز احادیث منقول از بزرگان دینی، مبین اهمیت موضوع ها شهیانددر . اخالقی و تربیتی به این موضوع پرداخته اند

ي ملی و دینی در این حوزه، انعکاس پیدا کرده، مطالب ها شهیاندجا که در دو کتاب قابوسنامه و کیمیاي سعادت، از آن. است
را با جمالتی » در حق فرزند و حق شناختن « مؤلف قابوسنامه، باب بیست و هفتم کتابش، یعنی باب . شود یمها عیناً نقل آن

اگر پسریت آید، اي پسر اول چیزي باید که « : شود یمدگاه مؤلف آشکار که اهمیت موضوع نامگذاري از دی کند یمآغاز 
: 1373عنصر المعالی، (». بر فرزندان یکی آنست که او را نام خوش نهد پدرانیها  حقنام خوش برو نهی که از جمله 

و با رویکردي مذهبی،  در دو مورد از نام و نامگذاري سخن گفته» کیمیاي سعادت « کتاب » رکن معامالت «غزالی در )132
باید که چون بیاید درگوش راست وي بانگ نماز بگوید و در گوش . ادب یازدهم در آمدن فرزند است«: بدان پرداخته است

و وي رانام نیکو بر نهد و در » . هر که چنین کند، کودك از بیماري کودکانه ایمن شود« چپ، قامت که در خبر است که 
زَّو جلّ –ها نزد خداي امترین نخبر است که دوست هاست و کودك اگرچه از شکم عبداهللا و عبد الرّحمن و چنین نام–ع

 )321: 1384غزالی، (» . بیفتد، سنت چنان است که وي را  نام بر نهند
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 که دیگو یم)  رض(انس « :  سدینو یم»  حقوق فرزندان « در عنوانی با  نام » رکن معامالت « غزالی در جاي دیگر از 
پسري را که هفت روزه شد عقیقه کنید و نام نیکو بنهید و پاکیزه کنید و چون شش ساله شد، ادب کنید « : گفت) ص(رسول 

و چون هفت ساله شد، به نماز فرمایید و چون نه ساله شد، جامه ء خواب جدا کنید و چون ده ساله شد به سبب نماز بزنید و 
 –ادبت کردم و قرآن بیاموختم و زن دادم و به خداي « : و دست وي بگیرد و گویدچون شانزده ساله شد پدر وي را زن دهد 

  ). 431: همان(». ي  تو در دنیا و از عذاب تو در آخرتپناهم از فتنه –تعالی 

تنها در بخشی از مطالب غزالی اشاره اي . تأکید شده، اما مصادیق آن ذکر نشده است» گزینش نام نیکو «در این کتب به
اما عدول از لقبی به لقبی به جهت آن کردند « : سدینو یمهندو شاه نخجوانی در باب لقب و نام نیکو . را بدان شده استگذ

خیراالسماءما عبد و حمد وشک نیست که محمود و نصیر و )ص(قال. نام هست که از نامی بهتر است. ها متفاوت استکه نام
یب و نُمیر و دویب ا یا به حسب معانی یا به حسب عذوبت الفا ظ . همچنین القاب نیز متفاوت است. . . ستسعید، نیکوتر از کُلَ

یا به حسب فخامت یعنی بزرگی یابه حسب کثرت و قلت استعمال و شک نیست که نصیر الدین و مؤید الدین و عون الدین 
رزالدین و تاج  الدین هم از روي معنی و هم از روي وعضدالدین و معز الدین بزرگتر است از نجم الدین و شمس الدین و کُ

 )لغت نامه، ذیل لقب (» . لفظ

  

  نامگذاري درایران قبل از اسالم  - ج

ي  زمانی ایران قبل از اسالم و ي اسطوره اي تاریخ ایران و قدمت آن، ظهور و بروز ادیان بزرگ در گسترهها جنبه
درعناوینی جداگانه مورد بررسی  ها حوزهکند که برخی از  ي  کشور داري، ایجاب میهایگوناگون در حوزه تجربهسرانجام 
مورد نقد و تحلیل قرار » ي حکومتی ها سلسلهاسطوره اي، دینی و «از این رو اسامی این دوره در ذیل سه عنوان . قرار گیرد

  : ردیگ یم

  هاي اساطیري نام-1

گرفته شده » جستجو، آگاهی و داستان «به معنی  historiaي  یونانی هیستوریااسطوره کلمه اي معرّب است که از واژه
اسطوره را باید داستان و سر گذشتی مینَوي دانست که معموالً اصل آن معلوم نیست و شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیده . است

د دینی عقای و ها نییآگرفته شده و با  ها تیرواو  ها سنتاي طبیعی است به صورت فراسویی که دست کم بخشی از آن از 
  . شود یمدر اسطوره وقایع از دوران اولیه نقل . پیوندي ناگسستنی دارد

آوردن آرزوها و ضعف او در بر ها یدرماندگدر واکنشی از ناتوانی انسان در مقابله با  توان یمفلسفه وجودي اسطوره را 
یا اعتراض به اموري  ها يگرفتارراي تقلیل وترس او از حوادث غیر مترقبه، تجسم احساسات آدمیان به گونه اي  ناخوادآگاه ب

و  کند یمتکرار این امور در قالب اسطوره، آرامشی نصیب انسان . که براي ایشان نامطلوب و غیر عادالنه است، جستجو کرد
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ل سرانجام جهل به علل واقعی حوادث و توسل به تخیل براي توجیه آن و  شود یمها، منجر به در هم آمیختگی واقعیت وتخی
  )5-3: 1374آموزگار، : ك به. ر. (آورد یمزمینه شکل گیري اسطوره را فراهم 

از . شود یمي  سه هزار ساله تقسیم به چهار دوره ردیگ یمتاریخ اساطیر ي ایران، که زمانی دوازده هزار ساله را در بر  
این دوره معادل دورء پیشدایان . شود یم آغاز سه هزار سال سوم، بحث آفرینش انسان و به طور طبیعی بحث نامگذاري مطرح

رَ«یعنی . است که مرکب از دو جزءاست parad ha-taي  اوستایی ي  پیشداد  معادل واژهواژه. و کیانیان است به معناي » پ
به معناي  یا» نخستین قانونگذار)یا(پیش از قانون « بنابراین پیشداد به معناي . در دو معناي قانون و مخلوق» ذات«و »پیش «
  . است» نخستین مخلوق «

: پادشاهان پیشدادي بعد از هوشنگ عبارتند از. ي پیشدادیان به قولی کیومرث و به قولی هوشنگ استبنیانگذار سلسه
سلم و تور و ایرج، ، منوچهر، آرش، گرشاسب، سام، زال، رستم، نوذر، زو و . تهمورث، جمشید، ضحاك، کاوه، فریدون

  . گرشاسپ

رِت مأخوذ از کلمه» گیومرت « یا » گیومرث « واژه ء  ه می « و » جان « به معناي »گیه«. استgaya-maretaي اوستایی کَ
رِت 1380صفا، . (ست» ي  میرازنده« یا » حیات فانی « بنابراین معناي واژه . است» مردن« به معناي » مر«از مصدر » م :
  )47: 1374و آموزگار، 394-392صص

در زبان » کََوي « . خورد یمها به چشم است که در موارد متعدد درگاتاها و یشت» کَوي « از ریشه « کیانیان «  ي واژه
ی« پهلوي به  » کی « ي از آنجا که درآغاز نام پادشاهان این سلسله کلمه. است» امیر « یا » شاه « تبدیل شده  و به معناي » کَ
  ). 477-476: 1374صفا، . (ندیگو یم» کیانیان « ها آمده به آن

کیکاوس، سیاوش، کیخسرو، لهراسب، : شاهان دیگر این سلسله عبارتند از. ي  کیانیان کیقباد استبنیانگذار سلسله
  . گشتاسب، بهمن، هما و داراب

عناي م. پهلوي است»    kavatکَوات«« ي اوستایی و واژه» kava-taکوات« ي  امروزي معادل واژه» قباد« ي  واژه
کوات کودکی خرد بود « . دربندهشن آمده. این معنا برخاسته از حوادث کودکی قباد است. است» ي  در آستانه« لغوي واژه 

، اوزاو، او را دید و از آب بیرون کشید و به دیلرز یمکه اورا در صندوقی نهادند وبر آب افکندند و این کودك از سرما 
ي  در، یافته به معناي کودکی است که بر آستانه» قباد « ي  بنابراین واژه) 481: همان(»  .پسري پذیرفت و او را کوات نامید

  . »بچه سر راهی « باشند و به قولی 

آن است که این اسامی به گونه اي با آغاز آفرینش،   شود یمآنچه از نام این دوسلسله و نام بنیانگذاران آن دریافت  
عت و تدارك زندگی آرام، قانون گرایی و سرانجام معرفی  نخستین حاکم یا فرمانروا گره تالش انسان براي غلبه بر طبی

و گویی نام او برخاسته از حوادث ایام حیات اوست که به گونه  شود یمرنگ شخصی دیده » قباد « ي  خورده و تنها در کلمه
 . اي یادآور داستان موسی است
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  هاي دینی نام -2

ي ها چهرهي  مقدس فراوانی  ظهور کردند اما برخی از ها تیشخصي  دینی ، ها شهیانددین و  ي  اگر چه  در عرصه
، از شوند یمدینی از آنجا که صاحبان شریعت و کتب مقدس هستند و خود، پایه گذاران برترین ادیان جهان محسوب 

ي از این بزرگان، اربتاط مستقیم با پیشینههر چند خاستگاه بیشینه ا. ي  فرهنگ جهانی برخوردارندبرجستگی خاصی در عرصه
ها ي  ایرانی داشتند و غالباً نام آني  تاریخی ایران ندارد اما تأثیر فوق العاده اي بر فضاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه

  : ردیگ یمار از این رو معنا و مفهوم اسامی آنان مورد بررسی قر. ي  نامگذاري ایرانی، بسامد باالیی دارددر عرصه

وي جد اعالي بنی . ابراهیم؛ پیامبري از بنی سام، پسر نوح و ملقب به خلیل، خلیل اهللا، خلیل الرحمن و حنیف است*
به  بعدهااست که » پدر عالی « ي  اُب رام به معناي ي  ابراهیم از واژهواژه. اسرائیل و عر ب مستعر به و از انبیاء یهود است

ي  در آیه. مورد از اویاد شده است48در قرآن کریم . نیز به کار رفته است» پدر جماعت بسیار « ي شکل آبراهام به معنا
و « : از او یاد شده است» حنیف « و » خلیل « ي  نساء با هر دو صفت سوره125 ه لّه و ل هجه و م یناً مّمن أسلَ نُ دحس ن أَ م و

ح یمبراه بع َمله إِ اتَّ نٌ وحسیالًمخل یمبراه اهللاُ إِ تَّخَذَ یفاً و اَ چه کسی بهدین تر از کسی است که روي دل به درگاه خدا آورد و : ن
  » . دوست خود بر گرفته است] همچون [ نیکو کار باشد و از آیین پاك ابراهیم پیروي کند و خداوند ابراهیم را 

پاك « ، »توحیدي فطري و گرایش  فطري به خالق « و به معناي  دوازده بار در قرآن کریم به کار رفته» حنیف « ي  واژه
: منابع. (معنا کرده است» گراینده از هر دین باطل به دین حق « ز مخشري، حنیف را . است» میل و کجی « و سرانجام» 

  ) وحنیف ذیل ابراهیم. ي  خرمشاهی و المعجم المفهرسي دهخدا، قرآن کریم، ترجمهقاموس کتاب مقدس، لغت نامه

در گاتاها زرتوشتره . آمده است. . . هایمختلفی چون زردتشت، زردهشت وزرتشت؛ پیامبر ایرانی که نام او به صورت*
zarathushtra ل زرد یا  زر است و جزء دوم به معناي شتر یا اشتر است. آمده که مرکب از دو جزء استو معناي . جزء او

. او ملقب به وخشورسیمیاري به معناي پیامبر رمزگوي است. »سی است که زر را خوار دارد ک« یا » ي  شتر زرد دارنده« کلمه 
به معناي دانا و نام » مزده « . ضبط  شده است mazdesnanودر پهلوي  mozdeyasnaدین او مزد یسنااست که در اوستا

پرستنده» دیویسنا«ست که در مقابل » ي  خداهپرستند«است و معناي کلمه » پرستش و پرستنده«به معناي » یسنا«خداي یگانه و 
  )                       ذیل زرتشت1386لغت نامه  دهخدا و یاحقی، :    منابع. (ي  دیو قرار دارد

ت یهود است* ي  موسی به طور قطع مشخص معناي واژه. موسی؛ پیامبر بنی اسرائیل، صاحب شریعت و فاتح وناجی ملّ
مو « جزء اول . واژه سریانی است و مرکب از دو جزء است -1: عناي متفاوت براي این واژه آورده اندنیست و محققان چهار م

به این نام خوانده . چون فرعون او را در تابوتی در آب نیل یافت. است» آب « به معناي » سا « و جزء دوم » تابوت « به معناي » 
ي  واژه -3» نجات یافته « به معناي » شه « و » آب « به معناي » مو « . ي  قبطی است و مرکب از دو جزء استکلمه -2. شد

در این معنا احتماالً با . ي  مصري است از ریشه مس یا مسو به معناي پسرواژه -4» از آب کشیده شده « عبري است به معناي 
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اي یکتا پرستی اسرائیلی قرار گرفته نام یکی از خدایان مصري چون رامسو و یا توتمس مرتبط است که بعدها تحت نفوذ معن
 . است

» قباد « بجز معناي چهارم، سایر معانی برگرفته از حوادث ایام کودکی موساست که شباهت گونه اي به معناي لغت . 
  )ذیل موسی. ي  دهخدا، فرهنگ اساطیر، اعالم قرآن خزایلی، قاموس کتاب مقدسلغت نامه: منابع(دارد 

قاموس . م دربیت لحم متولد شد. ق1086یا1081مبر بنی اسرائیل و پدر سلیمان است که در سال داود؛ پادشاه یا پیا*
یی است که سرودهاي  عبري است، اثر اوست و به معناي که واژه» مزامیر« . داند یم» محبوب « کتاب مقدس معناي واژه را 

لغت نامه، قاموس کتاب مقدس، فرهنگ : منابع. (وستي  امزامیر، مکشوفات قلب و اشعار ملهمه. شود یمهمراه نی خوانده 
  )اساطیر، اعالم قرآن، ذیل داود 

ي عیسی، در باب معناي واژه. رومی زاده شد749عیسی؛ فرزند مریم ناصري، منسوب به شهر ناصره است که در سال *
اما در باب لقب عیسی یعنی . دانند یمبه معناي منجی یا نجات دهنده » یسع«برخی  واژه ءعیسی  را مقلوب . اتفاق نظري نیست

دانسته اند و معانی ممسوح » مساحت « و » مسح« برخی از محققان این نام را مشتق از . بیشتر بحث شده است » مسیح « 
اح االرض و روغن اندود را براي آن ذکر کرده اند و برخی مانند بهرام فره ه وشی میان نام مسیح و مهر، هر دو بالقدمان، مس
اول دي (بویژه که زمان تولد مهر . معناي نجات بخش، ارتباط یافته اند و هر دو را بانام میالد و یلدا در پیوند دانسته اند

را  به این دلیل  لقب » مسیح « قاموس  کتاب  مقدس، لقب . انطباق  یافته است)  دسامبر25(بعدها با روز والدت مسیح)ماه
در قرآن .  روح،  روح اهللا، مسیحا و ذوالنخله، القاب دیگر عیسی است. مت تعیین شده استکه او براي خد داند یم» عیسی«

ي دهخدا، قاموس کتاب مقدس، فرهنگ اساطیر، المعجم لغت نامه: منابع. (بار به کار رفته است25» عیسی « ي کریم نیز واژه
 )المفهرس 

  )ص(محمد بن عبداهللا * 

د خوانده . است پیامبر اسالم و کمال بخش ادیان ی فی السماء با حمد و فی االرض محم شود یموي به قول معروف سم .
د«ي  واژه معجم مقاییس اللغه در . است» ستوده«ها در فرهنگ ایرانی است به معناي که بدون تردید از پر بسامدترین نام» محم

رجلٌ محمود و محمد، .  واحد یدل ُ علی خالف اللّوم اه اصلکلمه واحده و . . . ي  حمدمحمد از ریشه: معناي این نام آورده
ي ها نیسرزماین نام مقدس از چنان جاذبه اي در . معروف است» امین« او به لقب . اذا کثرت خصاله المحموده غیرالمذمومه

یژه اي  برخوردار نیز از اقبال عمومی و. . . اسالمی برخوردار است که مشتقات آن چون، احمد، محمود، حامد، حمید، حمیده
  )لغت نامه دهخدا، ، معجم مقاییس اللغۀ: منابع. ( است

ي  ظهور و نقش آنان در اصالح هاست که با فلسفهآنچه در نام غالب پیامبران برجسته است، مفاهیم عالی نهفته در آن
ها به گونه اي اوست، سایر نام که بر گرفته از حوادث زندگی» موسی « ي  بجز معناي واژه. امور بشر همخوانی کامل دارد

وجود همین معانی . ها به اخالق متعالی استها وتخلق آنها در میان انسآني  محبوبیت آنها، فلسفهمبین نقش و جایگاه آن



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

538 

 

موجب شده که این اسامی در طول تاریخ به عنوان اسامی محبوب و مطلوب به شمارآیند و به عنوان پر بسامدترین اسامی 
 . وندتلقی ش

  نام بنیانگذاران سلسه هاي حکومتی  -3

ها بنابر نقل اوستا سرزمین اصلی آن. ها یکی از شعب مردمان هندو اروپایی هستندایرانیان از نژاد آریایی هستند و آریآن
یران و اج( ود دو هزار هایجدید، احتماالً در حداست و به دالیلی چون کثرت سکنه و سرماي شدید و جستجو براي چراگاه)اَ

ایرانیان پس از ورود به سرزمین ایران به اقوامی تقسیم شدند که . سال قبل از میالد از سرزمین اصلی خود مهاجرت کردند
ي ایرانی قبل از اسالم از میان همین اقوام ها حکومتغالب . ها یپارت-3 ها یپارس-2 ها يماد -1: مهمترین این اقوام عبارتند از

ا گاه  هاي گوناگونی از این رو درسلسله هاي حکومتی ایران  با نام. یی راشکل دادها حکومتیورش اقوام بیگانه برخاستندام
 : میپرداز یمها مواجه هستیم که ذیالً به معرفی آن

  ) م. ق550-708(مادها*

« : می نویسد205ص   بیرونی درکتاب  الجماهر . شده  است» ماه «در  پهلوي و پارسی  و نیز در تعریب  » ماد« ي  کلمه
ماه « عبارتند از ماه بصره که دینور باشد و ماه کوفه که نهاوندباشد و اغلب به آن دو» ماهین« ماه عبارت است از زمین جبل و 

در شد و » ماي«ماد در زمان ساسانیان مبدل به »یاد کنند» ماه دینار«نامند و بسا نهاوندرا به» ماهات«را افزایند و جمله را » سبذان
 ) لغت نامه(» ماهات« و غیره و در جمع » ماه بصره«، »ماه نهادند« گفتند یمچنانکه . گفتند» ماه«قرون اسالمی آن را 

دیااکو . ي  قوم آریایی ایران را تشکیل دادند و سرانجام به دست کورش هخامنشی منقرض شدندمادها نخستین سلسله
ه یا اکوي ایرانی استاین نام مترادف . بنیانگذارحکومت مادها است لغت نامه، : منابع. (»خداوند و مالک کشور «یعنی . د

  )تاریخ ایران، پیرنیا، ماد و هخامنشی، پیرنیا 

  )م. ق321-559(هخامنشیان *

نام این سلسله برگرفته . برخاست» پاسارگادي«ي از قبیله» هخامنش « هخامنشیان از قوم پارسی برخاستند و بنیانگذارآنان 
به معنی  hakhiجزء  اول هخی . در پارسی باستان مرکب از دو جزء است»هخامنش«. ها و منسوب بدوستام بینانگذار آناز ن

به » هخامنش«ي  بنابراین واژه. به معنی حسن باطنی، فهم و شعور و اندیشیدن است Manishدوست و یار و جزء دوم منیش
این نام تجلیل از شعور انسانی و خرد نهفته است که قوم ایرانی از دیرباز است، در معناي » دوست منش، فهم و شعور «معناي 

  : شود یمبدان شهره بوده است به گونه اي که شاهکار این قوم با تجلیل از خرد آغاز 

  فردوسی . / به نام خداوند جان و خرد                              کزین برتر اندیشه بر نگذرد   

که به عنوان سنت در ادوار بعد حتی در ایران بعد از  کند یمم و نامگذاري درمیان پارسیان به نکاتی اشاره پیرنیا در باب نا
در میان پارسیان چون نوزادي دیده به جهان گشود بر او بیشتر نام نیا  یا یکی از نیاکانش را «: اسالم نیز رعایت شده است
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بود یعنی با نام ایزدانی رابطه داشت و پسوند آن صفتی را » یزدانی«ها بیشتر نام. و این رسم  هنوز در ایران رواج دارد نهادند یم
رَ : مانند. رساند یم ثَ ي  شهریاري داد و راستی که در آن نام ارته، ایزد تقوا و نظم اردشیر، دارنده= Artaxsaoraاَرتَه خشَ

رداته . آمده است ایزد پیمان ) مهر(که در آن نام میثرَ )ي  مهر استکه آفریدهمهرداد، آن (= یا میسه داته  Miorada-taیا میثَ
بسیاري از نام –)بغ بد، آن که پاینده اش خدا است(بغ پا تَه : ي  بغ ترکیب شده اند مانندها با واژهاي از نامپاره. موجود است

فربازو، آن که از بازوي فرهی (نند فرنه بازو ترکیب شده اند ما)فر، فرّهی، آزاد بختی و توانگري(= ي فرنه ها دیگر  با واژه
نام خانوادگی هم کمابیش . . . Vista-spaویشتاسیه : هاي باستانی اوستایی داشته اند مانندبرخوردار است و پاره اي هم نام

 کردند یممنتسب اش و به قبیله خواندند یمي  بنیادگذار خاندانش میان مردم رواج داشته است و معموالً هر کس را از تخمه
  ).  لغت نامه، ایران باستان پیرنیا، مادها و هخامنشیان، پیرنیا : منابع(»   داریوش هخامنشی، پارسی « : اند گفته یممثالً 

  )م. ق50-312(و سلوکیان)م. ق323-356(اسکندر*

اد او را از طرف پدر به نیم مورخان یونانی، نژ. وي نژاد یونانی دارد. مقدونی است) فیلوس(اسکندر مقدونی پسر فیلیپ 
. درآمیخته است) 83کهف (در منابع اسالمی سرگذشت او با ذوالقرنین. رسانند یمرب النوع هرکول و از طرف مادر به آشیل 

آندرس +به معنی یاري کرد   Alexoمرکب از الکس Alexandrosاز ریشه ء یونانی الکساندرس » اسکندر« ي  واژه
Andros اصل آن الکسندر است، عرب، الف و . ي مرد استواین واژه جمعاً به معناي یاور و یاري کننده. تبه معنی مرد اس

ي اسکندر ها ییگشاحکومت سلوکیان ریشه درکشور ] لغت نامه دهخدا . [ الم آن را تعریف شمرده، االسکندرگفته است
ا مؤسس واقعی آن سلوکوس  دارد امseleucus ي  در باب معناي واژه. ندر بوده استاست که یکی از سرداران اسک
از دواج سلوکوس با . به معناي فاتح است Nicatorسلوکوس، ملقب به نیکا تور . سلوکوس مطلبی در منابع نیامده است

ي اصیل ایرانی بوده موجب درآمیختگی نژادي شاهان این سلسله با ایرانیان  شده از این رو ها خانوادهکه از  Apameآپامه 
  ). لغت نامه، فرهنگ اساطیر، تاریخ ایران باستان پیرنیا(. نامند یمیونانی  –ي  ایرانی لسله را سلسلهاین  س

  )م226-م. ق250)( ها یپارت(اشکانیان * 

) آساك(بعضی  به این عقیده اند که محل اقامت خانواده اشکانی در. ي اشکانیان اختالف نظر استدر باب وجه تسمیه
ظن قوي این است که اشکانیان خود را ارشک نامیده . بوده، این اسم از محل مزبور گرفته شده است –یه احتماالً قوچان حال

  . اند تا نسب این سلسله را به اردشیر دوم هخامنشی که نامش ارشک بوده، برسانند و بعدها ارشکان، اشکان شده است

ان یونانی یعنی نامی و پر افتخار بوده است و اشکانیان به ي  اشکانیان بوده و ملقب به اپی فانسن به زبارشک، بانی سلسه
  ). تاریخ ایران، پیرنیا و اقبال : منبع. (ي  ارشک را به اسم خود افزودند که بعدها این واژه به اشک بدل شدیاد بود او کلمه

  

  )م652-م226(ساسانیان *
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. مؤبد معبدي در استخر بود که براي ناهید ساخته بودند نام این سلسله بر گرفته از نام جد اردشیر بابکان، ساسان است که
را  –دختر خود  -را گدا و گدایی  کننده و رئیس گدایان نوشته اند و گویند چون بهمن، هماي» ساسان«ي  معناي واژه

و در هیچ جمعی از درویشان براو گرد آمدند . ولیعهد گردانید، ساسان از خوف جان به کوهسار گریخت و سیاحت پیشه کرد
بدین معنی آن طایفه را که ایشان به انواع کدیه وگدایی و اصناف سؤال، . مسکنی منزل نساخت ودر هیچ موضع وطن نگرفت

  . ، ساسانیان نامندکردند یمي مردم استخراج ها سهیکجواهر ونقود از دکان و 

ن است که اردشیر را به او نسبت داده، بابک جد مادري اردشیر، پسر ساسا. اردشیر بابکان بنیانگذار این سلسله است
. پسوند نسبت است» ان« . . مصغر باب. بابک؛ پرورنده و پدر را گویند. چون به وسیله او پرورش یافته بود. بابکان گویند

  . بنابراین معناي بابک، پدر جان است. چنانکه مامک مصغر مام است و این تصغیر جهت تعظیم است

سهي اردشیر از ریشهواژه ثرArtaxsassaَي  اَرتَه خشَ ي  شهریاري داد و به معناي دارنده Artaxsaoraیااَرتَه خشَ
  ). ي  دهخدا، تاریخ ایران، ماد و هخامنشی از پیرنیالغت نامه: منابع. (راستی است

  نامگذاري در ایران بعد از اسالم  -د

ولید وسعد وقاص به دنبال جنگهایی چون ذوقار، ذات مسلمانان در عهد خالفت عمر و به فرماندهی سردارانی چون خالد
بعد از انقراض . بدین ترتیب اسالم به سرزمین ایران راه یافت. السالسل، پل، قادسیه، جلوالء و نهاوند، ایران را فتح کردند

ه که مرحوم زرین دوران فترتی درایران حکمفرما بود)259-206(ي  طاهریان ساسانیان به دست مسلمانان و تا تشکیل سلسله
ي ایرانی با رنگ و بوي اسالمی شکل ها حکومتبعد از این تاریخ، نخستین . نامد یم» دو قرن سکوت« کوب این ایام را 

و زبآن. . . . از این رو بحث نام و نامگذاري که در ایران قبل از اسالم، تحت تأثیر ادیانی چون زرتشتی، مهرپرستی و. گرفتند
ذیالً . ی باستان، یونانی و پهلوي بوده، بعد از اسالم به شدت از زبان عربی و دین اسالم تأثیر پذیرفته استهاي اوستایی، پارس
  : ردیگ یمي حکومتی بعد از اسالم به ترتیب تاریخی مورد نقد و تحلیل قرار ها سلسلهاسامی بنیانگذاران 

  )ه259-206(طاهریان *

نقشی که طاهر بن حسین در به خالفت . است)ه207-206(یعنی طاهر بن حسین نام این سلسله منسوب به نام بنیانگذار آن
از سوي  رسانند یمو آن را به رستم پهلوان  کنند یمي  نسبی که براي طاهریان ذکر رساندن مأمون داشته از یک سو و سلسله

رنگ و بوي عربی بر اسامی شاهان این مذهبی داشته اند اما عمالً  –ي توأمان ملیکه این سلسله دغدغه دهد یمدیگر، نشان 
طاهر در لغت به معناي پاك وپاکیزه است و . خود مبین این نکته است –طاهر–نام بنیانگذار این سلسله . سلسله حاکم است

هاي  خداي این نام، یکی از نام. کسی را گویند که حق تعالی او را از مخالفت اوامر و   نواهی شرعی معصوم داشته باشد
و همچنین از نعوت حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر )ص(لی و نام یا لقب یکی از پسران پیغمبر ا سالم  تعا

  ) ي دهخدالغت نامه. (بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السالم است
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طاهر بن حسین مؤسس « : مذهبی است ي  آن نیز کامالًلقب پایه گذار این سلسله نیز لقبی عربی است و وجه تسمیه
ي  طاهري به لقب ذوالیمینین مشهور است و در وجه این نسبت اقوال مختلفه است از آن جمله گویند که چون طاهر سلسله

پس از فتح بغداد، حضرت امام رضا را به امر مأمون به آن شهر خواند و با او به ولیعهدي بیعت کرد، دست چپ خود را در 
چه رسم بنی عباس چنین بود که . نهاد و گفت دست راست من در خراسان مشغول بیعت با مأمون است دست حضرت

و به این طریق که دست راست  کردند یمو مردم با هر دو بیعت  شود یمدرموقع اخذ بیعت، خلیفه با ولیعهد به مسجد حاضر 
این پیش آمد را براي مأمون نقل کرد، ) ع(رضا چون حضرت . نهادند یمرا دردست خلیفه  دست چپ را در دست ولیعهد 

به همین جهت، . تا نقصی در بیعت او با امام نباشد نامم یم)یمین(مأمون گفت که من دست چپ طاهر را نیز دست راست 
  )399: 1380، . . پیرنیا و(» اشتهار یافت» ذوالیمینین « طاهر به 

  )ه393-247(صفّاریان*

رویگر، «در لغت به معناي » صفّار«. است)ه265-247(ام بنیانگذار آن یعقوب لیث صفاري نام این سلسله برگرفته از ن
هر چندنسب یعقوب را پس از کسب قدرت به  خسرو پرویز ساسانی . است که شغل یعقوب بوده است» روي فروش و مسگر

و ملقب به ملک » ابویوسف« ي او کنیه .اما مسلم است که او قبل از به قدرت رسیدن نام و آوازه اي نداشته است رسانند یم
  . الدنیا و صاحبقران است

بعضی آن را واژه اي عربی ومشتق از عقب «: آمده» ي دخیل در قرآن مجیدها واژه«ي  یعقوب در کتاب درباب واژه
. ي به عربی درآمده باشداین نام ممکن است از عبر. ي کلی آن را واژه اي بیگانه شمرده انداما دانشمندان به گونه. دانسته اند

استدالل کرد که واژه از منابع مسیحی و   توان یماما با توجه به روابط مختلطی که اعراب با یهودیان و مسیحیان  داشته اند، 
» . ي  مانوي نیز از همان منبع اخذ شده استي پراکندهها نوشتهاحتماالً از واژه سریانی گرفته شد و صورت مندرج در 

و این معنی ظاهراً از عهد عتیق  ردیگ یمي   پا را یعقوب را در لغت به معناي کسی دانسته اند که پاشنه). 417: 1372جفري، (
. دختر ئبوئیل آرامی را به زنی گرفت و زوجه اش حامله شد –چون اسحاق چهل ساله شد، رفقه « : ردیگ یمسرچشمه 

در بطن تو جدا شوند وقومی بر قومی تسلط خواهد یافت و بزرگ،  دوامت در بطن تو هستند و دو امت«: خداوندبه وي گفت
نخستین راعیسو نام نهادند و بعد از آن برادرش بیرون آمد و پاشنه عیسو را به دست خود » . کوچک را بندگی خواهد نمود

در عربی این واژه به . ننددا یمو مجازاً به معناي حیله گر )279: 1380یزدان پرست، (» گرفته بود و اورا یعقوب نام نهادند
  . وي از پیامبران بنی اسرائیل است و نام او شانزده بار درقرآن کریم آمده است. است» کبک نر«معناي 

: آمده یمدر باب لقب صاحبقران در فرهنگ اصطالحات نجو . نیز به معناي شیر و مرد زیرك و تواناست» لیث«
لقب . اند کرده یمها و تطبیق هر یک با زمان پادشاهی استخراج و عنوان رآنقي  صاحبقران را منجمان احکامی از محاسبه«

:  1381مصفی، (» پادشاهی بوده است که در قران دو سیاره مانند زحل و مشتري یا زهره و مشتري به دنیا آمده باشد
: ات نجومی محل تأمل استرا براي یعقوب بپذیریم، این جمالت مؤلف فرهنگ اصطالح» صاحبقران«بنابراین اگر لقب )465

  ). 465: همان(» و تا اواخر قاجاریه در ایران معمول بوده است رود ینماین عنوان از زمان غزنویان فراتر «
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  )ه389-279(سامانیان *

سامانیان در اصل زرتشتی بودند و از . ي سمرقند ندها يآبادسامان، واژه اي فارسی است و سامانیان منسوب به سامان از 
است که از ) ه295-279(» امیر اسماعیل بن احمد«بنیانگذار این سلسله . دان بهرام چو بینه سردار معروف هرمز چهارمندفرزن

سري است علی رغم نام ایرانی این سلسله و سلسله نسبی که براي آن ذکر کرده اند، بنیانگذار آن . فرزندان اسد بن عبداهللا قَ
. ي ایرانی وملی در نام او و دیگر پادشاهان این سلسله نیستها جنبهاز این رو اثري از سنی متعصب و مطیع خلفاي عباسی بوده 

  . است»امیر عادل«اوملقب به 

مسموع «این کلمه در لغت به معناي . اسماعیل از پیامبران بزرگ الهی است و نام او دوازده بار در قرآن کریم آمده است
  . ست» از خدا 

  

  )ه582-351(غزنویان *

پایه گذار این سلسله، البتگین است اما مؤسس . این سلسله منسوب به غزنه یا غزنین است که پایتخت آنان بوده است نام 
) ه421-387(دوران شکوه غزنویان، دوران حکومت ابوالقاسم محمود بن سبکتگین . دانند یمواقعی آن را سبکتگین، داماد او 

المان ترك نژاد بوده اند، از این رو اسامی ترکی درنام شاهان این سلسله به چشم از آنجا که پایه گذاران این سلسله، غ. است
  . خورد یم

گین« آلب یا اَلب به معنی دلیر و پهلوان و .  البتگین؛ واژه اي ترکی است و مرکب از دو جزء است به معناي بهادر، » تَ
. ین اسم به معناي قهرمان توانا یا قهرمان زیبا روستبنابراین ا. توانا و قهرمان یابه معناي خوش ترکیب و زیباشکل است

چه در لغت مغولی سوبوك به معنی پی و تکین . در فرهنگ سنگالخ به معناي نیک قدم آمده است saboktakinسبکتگین 
  . به معنی نیکو و نیکو صورت است

  ) ه590-429(سلجوقیان *

طایفه اند که بعدها فرزند اورکن الدین ابوطالب طغرل بن سلجوقیان منسوب به سلجوق بن دقاق یکی از رؤساي این 
  . سلجوقیان، طایفه اي از ترکمانان غزوخزرند. این سلسله راپایه گذاري کرد)ه455-429(میکائیل 

  : نام پرنده ایست شکاري، باز، شاهین» طغرل« ي  واژه

اج است و قمري                           اال تانام منوچهري/سیمرغ است و طغرل  اال تا بانگ در  

  : که لقب این شاه سلجوقی است به معناي ستون دین است که یکی از القاب پر بسامد اسالمی است» رکن الدین« 

  مولوي / کر و فرو آب و تاب و رنگ بین                      فخر دین خوان و مراو را رکن دین 
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در آمیختگی فرهنگ  توان یمبه این معنی که درنام او . اسالمی همراه استنام پایه گذار سالجقه با کنیه و لقب و نام 
  . ترکمانی و اسالمی را دید

  ) ق. ه628-490(خوارزمشاهیان *

پایه گذار . ي  آغاز به قدرت رسیدن شاهان این سلسله بوده استنام این سلسله منسوب به خوارزم است و خوارزم نقطه
د ب ین محم دراسامی شاهان خوارزمشاهی مانند سالجقه، رنگ ترکی . بوده است) ه522-490(ن انوشتگین این سلسله قطب الد

  . اسالمی در آمیخته از این رو اسامی خوارزمشاهیان درکنار واژگان ترکی، با لقب و کنیه نیز همراه است–ي  عربی با  صبغه

ولی است که انتظام ملکی یا شهري در عالم لقب آن » قطب«ي واژه. به معناي مرکز و مدار دین است» قطب الدین«
  . ي  اقتدار او باشدمعنوي به حکم الهی در قبضه

د«ي در باب واژه ن«. مرکب از سه جزء است» انوشتگین « ي واژه. پیش ازاین سخن گفته شد» محم ، پیشوندمنفی ساز »اَ
بنابراین معناي واژه، پهلوان . ن و خوش ترکیب استنیز به معناي پهلوا» تگین«به معناي جان و » هوش«مترادف » وش«است و 

لغت نامه، تاریخ : منابع. (آنچه در این اسم قابل توجه است، درآمیختگی زبان فارسی و ترکی است. بی مرگ وجاودان است
  ). ایران، فرهنگ سنگالخ 

  . )ه756-616(مغول *

ه در مغولستان 549وي در حدود سال . است» وچینتم« پایه گذار حکومت مغوالن، چنگیز خان است که اسم مغولی او 
سوکاي بهادر، ریئس وخان قبیله. متولد شد و مظالم این خان مغولی  ها قساوتشرح . ازقبایلی مغولی بود» قیات«ي  پدرش ی

  . به طور مبسوط در کتاب تاریخ جهانگشاي جوینی آمده است

به معناي محکم، قوي و » چنگیز« و» آهنین« در لغت به معناي » ینتموچ«. اسامی پادشاهان این سلسله، ترکی مغولی است
قیات ) یا(قشتمور؛ مرغ آهنین : هاستآنچه در اسامی مغولی حائز اهمیت است، مفهوم خشونت نهفته در آن. بزرگ است

  . . . است و» سیل قوي«به معناي ) کیات(

که از یکسو مفهوم محکمی و صالبت و خشونت را القامی با اسامی مغولی همراه است » آهن«ظاهراً از آن جهت معناي 
قومی که به قول عطاملک جوینی، آهن، ! ي  قوم مغول و میزان پیشرفت آنان باشدکند و از سوي دیگر می تواندنشانگر پیشینه

آهن بوده است و عالمت  امیر بزرگ آن بوده است که رکاب او از «: ها بوده استگرانبهاترین فلز شناخته شده در میان آن
الت از ین قیاس  ها آنچه در اسامی مغولی حائز اهمیت است، همراهی آن) 15، 1، ج1385جوینی، (» گرفت توان یمباقی تجم

لقب گونه اي است که در » « خان«ي  واژه. خورد یماست که از این پس درنام پادشاهان ایرانی نیز به چشم » خان«ي با واژه
ي  مغول این لقب در ایران متداول شد و پیش از آنان این کلمه بدین گونه دیده آید و پس از سلطهآخر اسماء مردان در 

لقب پادشاهان «: سدینو یملغت نامه در ادامه ) لغت نامه، ذیل خان(» است» مهتر«و » خواجه«و » آقا «و مترادف  شود ینم
» تان راي و چیپال و لقب سالطین روم، قیصر و خواندگارترکستان است و به معنی شاه است  چنانکه لقب پادشاهان هندوس
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: آنچه در نامگذاري خانان مغول حائز اهمیت است، رعایت جانب ایجاز در این زمینه و پرهیز از چاپلوسی و القاب زائد است
ق القاب و ابواب تکلّف و ت.  ي  مقبالن است و سنت صاحب دولتان باشدو از عادات گزیده آن است که چنانکه شیوه« نو

و بس، » قاآن«یا » خان«: هر کس که بر تخت خانی نشیند یک اسم در افزایند. شدت امتناع و احتجاب بسته گردانیده اند
خاص و . زیادت از آن ننویسند و دیگر پسران و برادران او را به همان اسم موسوم به هنگام والدت خوانند و مشافهه و مغایبه

میان سلطان یا عامی اي فرق ننهند و مخّ و مقصود سخن نویسند و . که نویسند همان اسم مجرد نویسند و مناشیر مکتوبات. عام
  )19: همان(» زواید القاب و عبارات را منکر باشند

  

  )ه911-771(گورکانیان *

رغاي. است) ه807-736(نام این سلسله بر گرفته از نام بنیانگذار آن تیمور گورکانی  است و نسب اورا  تیمور پسر امیر تَ
به معنی آهن باشد  timu-rتیمور «: سدینو یم» تیمور«ي فرهنگ سنگالخ در باب واژه. مورخان به خاندان چنگیز رسانده اند

ر کرده و با ایلدیم  و بایزید خان پادشاه روم جنگ ) ایلدریم(و نیز نام پادشاهی است معروف که توران و هند و ایران را مسخّ
ب آمد و چون داماد امیر حسین والی بلخ بوده به آن جهت به گورکان ملقب و مشهور شد وسالطین هندوستان کرده بر او غال
  .»از نسل اویند

یعنی » گورکان«تیمور از آن جهت که دختر امیر حسین فرمانرواي ماوراءالنهر یا دختر تغلق تیمور را به زنی گرفت به 
، پاي راستش چنان صدمه دید که هیچ وقت به حال طبیعی برنگشت و درهمه داماد، ملقب شد و چون در جنگ والی سیستان

  . ، به تیمور لنگ معروف شددیلنگ یمعمر 

ي تیمور حائز اهمیت است، سنخیت معنایی آن با واژگان مغولی است که با مفهوم سختی و آنچه در معناي واژه
  . خشونت همراهند

  )ه1148-905(صفویه *

ین ابواسحاق اردبیلی نام این سلسله منسوب  ه735-650(به نام جد پادشاهان آن یعنی شیخ صفی الد(  

از آنجا که . است) ه930مرگ(پایه گذار این سلسله، شاه اسماعیل صفوي . است که شخصی صوفی و عارف  بوده است
  . . خورد یملسله به چشم این سلسله مذهب شیعه را مذهب رسمی ایران قرار داد، نام بزرگان شیعه در میان پادشاهان این س

به معناي دوست خالص و بر گزیده » صفی«منسوب به » صفوي«واژه ء . پیش از این آمده است» اسماعیل«ي  معناي واژه
  . است» صفی اهللا «است و لقب آدم ابوالبشر نیز 

  ) ه1218-1148(افشاریه *
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ي  رکمانان بودندکه نادر، پایه گذار این سلسله از طایفهایل افشار دسته اي از ت. نام این سلسله منسوب به ایل افشار است
رخلو« ي  حکومت صفوي بود از سوي شاه طهماسب صفوي به از آنجا که نادر، دست نشاننده. یکی از طوایف افشار است» ق

در. است» ندرقلی « اسم اصلی او . یعنی چاکر طهماسب ملقب شد» طهماسب قلی«لقب  یرون جستن، مصدرعربی به معناي ب: نَ
  . سبز شدن درخت، کمیاب شدن چیزي و پیشی جستن مرد در علم و فضل است. خارج شدن کسی از بین قوم خود

  . نادر؛ واژه اي عربی است به معناي بی مثل و بی مانند و غریب ویگانه

ل به معنی غالم و  لی؛ واژه اي ترکی  است مرکب ازقُ   . عالمت اضافه» ي« قُ

  )1309-1163(زندیه *

پایه گذار این سلسله کریم خان . زندیه منسوب به طایفه ء زند از طوایف لرند که در یکی از توابع مالیر سکونت داشتند
ه بر تمام ایران، بجز 1193تا1163وي از سال . بوده است» توشمال« که ظاهراً قبل از به قدرت رسیدن ملقب به . زند است

  . ی برگزیدخراسان تسلط یافت و شیرازرا به پایتخت

  . ژنده به معناي بزرگ، قوي و نیرومند است=زنده=» زند« ي  واژه

  : به معناي خوانساالر، ناظر و چاشنی گیر است» توشمال « ي  واژه

  سنجر کاشی /بر سفره کشید تو شمالش                           خوانی که به گنج هفتخوان است 

  : هاي خدا و از اسماء حضرت نبوي استنیکوکار است و یکی از نام. ز گناهکریم؛ جوانمرد، با مروت، درگذرنده ا

  سعدي /شفیع مطاع نبی کریم                                 قیسم جسیم وسیم بسیم 

  )ي  دهخدا، فرهنگ معینتاریخ اقبال، لغت نامه: منابع(                                                   

  )ش1304-1200(هقاجاری*

طایفه اي هستند از نژاد مغول و ظاهراً از قبایلی باشند که همراه کشور گشایان تاتار در عهد چنگیز و اخالف او از 
است که تهران را به پایتختی )ه1211-1193(پایه گذار این سلسله آغا محمد خان قاجار . مغولستان به بالد اسالمی آمده اند

است که واژه اي ترکی به معناي خاتون، خانم و زن » آغا«ي  پادشاه، حائز اهمیت است، امالي کلمه آنچه در نام این. برگزید
ظاهراً این نام از آن جهت در مورد اوبه . ي  احترامی است که بر سر نام خادمان یعنی خواجه سرایان در آرنداست و یا کلمه

  . ده بودکار می رودکه او به دست عادلشاه مقطوع النسل و عقیم ش

آنچه در روند و روال نامگذاري در عصر . »تند رونده و سریع السیر«کلمه اي ترکی است در معناي » قاجار «ي  کلمه
است که کوشید القاب و عناوین بی مورد را از نام ) 1268قتل(قاجار حائز اهمیت است، ظهور میرزا تقی خان امیر کبیر 
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عباس . ایجاز در القاب و عناوین را که الزمه عرصه نامگذاري است، فراهم آورد درباریان حذف کند و بدین ترتیب زمینه
در مرحله اول امیر امر داد که القاب و تعارفات بی معنی را که منشیان به عادت «: سدینو یماقبال درباب این اقدام امیر کبیر 

ر خطاب نسبت به خود اوکه صدر اعظم بود به حذف کنند حتی د بردند یمعهد صفویه و اوایل قاجاریه در مراسالت بکار 
  )تاریخ ایران، فرهنگ معین ذیل قاجار : منابع)   (992تاریخ ایران، ص (» همان لفظ جناب اکتفا نمایند 

  )ش1357-ش1304(پهلوي *

قبل از اسالم  این واژه در ایران. است» شهري « بنابراین معناي واژه . به معنی شهر است» پهله«منسوب به » پهلوي«ي واژه
ي  اشکانیان و ي اشکانیان و ساسانیان موارد استعمال فراوان دارد و یادآور زبان پهلوي، زبان متداول دورهبویژه در دوره

  . ساسانیان است که بدان فارسی میانه گویند

این واژه به . پر معنا ست این نام بر گرفته از نام امام هشتم شیعیان است و واژه اي. پایه گذار این سلسله رضا شاه است
ي  عرفان و تصوف نیز، خشنودي کردن بر هر چیزي است که از قضاي الهی به بنده است و در عرصه» خشنودي«معناي 
به این معنی که . ي  پهلوي حائز اهمیت است التقاط واژگان فارسی و عربی در آن استآنچه در اسم پایه گذار سلسله. »رسد

نشانگر  تواند یماین نکته  . هاي ایرانی داردي  حکومتی او ریشه در زبآنو نام خانوادگی و سلسله نام او از زبان عربی
  . ي  ملیت و مذهب هم و غم آنان بوده استي حاکم بر این دوره باشد که کسب محبوبیت در عرصهها استیس

در القاب او نظامی گري و خشونتی به چشم  با وجود معانی مثبت ومتعالی در نام و نام خانوادگی پایه گذار این سلسله،
رضا « در آغاز جنگ جهانی اول پدرم را «: دیگو یماست که فرزند ش در باب این لقب » ماکزیم«از القاب او . خورد یم

است » میر پنج « لقب دیگر او ) 65پاسخ به تاریخ، ص (» . کرد یمبه این دلیل که اوبا مسلسل ماکزیم کار  دندینام یم» ماکزیم 
  )» لغت نامه، ذیل، میر پنج(» . است» مقامی لشکر ي باالتر از سر تیپ  و پایین تر از امیر تومان« که در جه اي نظامی است 

  جمهوري اسالمی ایران *

و منسوب به جا، قبیله یا شخص خاصی نیست که . ي  مردم استتنها حکومت ایرانی است که نام او  بر گرفته از اراده
. بنیانگذار جمهوري اسالمی، آیت اهللا العظمی روح اهللا الموسوي الخمینی است. بوده است ها حکومتنامگذاري   سنت غالب

در سال  –) س(ي زهرا حضرت فاطمه –والدت ایشان در روز بیستم جمادي الثانی برابر با سالروز میالد دخت گرامی پیامبر 
ي  جلیل القدر مرحوم سید احمد موسوي فی موسوي، فرزند عالمهپدرش آیت اهللا سید مصط. در شهر خمین است -ه1320

بود و مادرش، بانو  هاجر که اسماعیل زمان را در دامان منزه خود پرورش داد، دختر آیت اهللا مرحوم میرزا احمد از علما و 
  . مدرسین واالمقام بود

هنگی و علمی بر نخاسته اند، بنیانگذار جمهوري ي فرها خانوادهي ایرانی که غالباً از ها سلسلهبر خالف پایه گذاران 
اسالمی از خانواده اي عالم ودانشمند برخاسته از این رو نامی که براي ایشان بر گزیده شده، نامی آگاهانه و معرّف شخصیت 

شأن نهفته است، خود، حکایت از بزرگی و عظمت این شخصیت عظیم ال» روح« ي  بار معنایی که در کلمه. واالي اوست
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ا : است و عالوه بر آن، به معناي قرآن  نیز آمده است» محبت و رحمت. روان، جان«این واژه به معناي . دارد ینَ أَوح ک کَذَل
ا یک روحاً من أَمرِنَ ینُ : جبرئیل نیز معناي دیگر این واژه است)42/52(ألَ األَم زَلَ بِه ِ الرُّوح عالوه » روح اهللا «ترکیب )26/193(نَ

ي ادیان است و بنابراین این نام، جامع همه. ، لقب عیساي نبی نیز هستکند یمآنکه تمامی معانی فوق را به ذهن القاي  بر
و عاشقانه . حکایت از روح بلند امام دارد که با بینش عارفانه، به حق، تمام معانی این واژه را در شخصیت خویش محقق کرد

ي ظاهري نگریسته است و آزادي و آزادگی را که روح تمامی ادیان ها تفاوتن توجه به و عارفانه به شأن و مقام انسان، بدو
و کوتاه سخن آنکه نام خانوادگی او، مفهوم التقاط ادیان و یکسانی بشر رادر مقابل . است براي جهانیان به ارمغان آورده است

  . اودانه دراین نام رسیده اندبه اتحادي ج)عیسی، قرآن، موسی. (کند یمخالق، به صورت برجسته القاء 

  نتیجه گیري 

به . ها، در سه زمینه برجستگی ویژه دارندکه این نام دیآ یمي مورد مطالعه، این نکته به دست ها حوزهها در از بررسی نام
مختلف، توجه  يها دورهزبان رایج . ها را در یافتبا توسل به این سه زمینه، وجوه افتراق و اشتراك آن توان یماي که گونه

  . هاستها، عوامل تعیین کننده در شکل گیري آنبه ایجاز و اطناب در نامگذاري و سرانجام تحول معنایی نام

هاي ایرانی چون فارسی باستان، اوستایی ها برگرفته از زبآني حکومتی قبل از اسالم، نامها سلسلهي اساطیري و در گستره
هاي یونانی ي  سلوکیان که منبعث از یورش اسکندر است، نامهور اسکندر و تشکیل سلسلهي  ظتنها در دوره. و پهلوي هستند

ها گره ها با نخستینهي   اساطیري، نامغالب اسامی این دو حوزه باایجاز همراهند و از نظر معنایی در گستره. ابندی یمنیز رواج 
ر چند ابهام حاکم بر دنیاي اساطیري، دریافت معناي برخی ه. خورد یمها به چشم خوردند و مفهوم آغاز گري در غالب آن

یی را شکل داده اما آنچه از نظر معنایی در این اسامی برجسته است، معرفی نخستین ها افسانهاز اسامی را دشوار کرده و گاه 
ها با مفهوم همراهی این نام. تهاي اسطوره اي نیز قابل توجه اسرنگ فلسفی نام. ها ستدر قالب نام. . . شهریاریا انسان و یا

و به  کند یمها را برجسته ي  فلسفی ناممرگ و زندگی وتالش جهت دست یابی به آرامش از جمله مفاهیمی است که صبغه
  . کند یمي همیشگی بشر را به مخاطب القاء گونه اي دغدغه

ها صاحبان نام و اي بسا افراد تحت حاکمیت آني حکومتی نیز به گونه اي با آمال و آرزوهاي ها سلسلهنام پایه گذاران 
و البته این مفاهیم آرزوي همیشگی . هاستداشتن حاکمی دادگر و حکومتی عدل پرور معناي اصلی این نام. در پیوند است

  . بشر در طول تاریخ بوده است

هاي دینی کوتاه و نام. یرانی داردهاي ااسامی بزرگان دینی غالباً عربی و عبري است و تنها نام زردتشت ریشه در زبآن 
برجستگی معنایی  این . خورد یمها به چشم داراي ایجاز ند و  از نظر معنایی نیز مفهوم هدایتگري با رنگ عاطفی در غالب آن

 ي  ادوار مورد توجهها برجنبه هاي هاي معنوي و متعالی وجود انسان، موجب شده که این اسامی در همهاسامی و تأکید آن
  . قرار گیرند
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از آغاز -1: شوند یمي حکومتی بعدازاسالم نیز با توجه به سه ویژگی مذکور به سه دسته تقسیم ها سلسلهنام پایه گذاران 
  . ي  صفویه تا عصر حاضراز دوره-3از عصر مغول تا ابتداي صفویه -2تا عصر مغول 

و تنها نام  خورد یمها به چشم اي فارسی بندرت در میان آنهها عربی، ترکی و ترکمانی هستند و نامي  اول، نامدر دوره
هاي این دوره به پیروي از زبان عربی غالب نام. برخی از پادشاهان گمنام غزنوي چون خسرو، بهرام و فرخزاد فارسی هستند

و البته گاه  خورد یمها به چشم از نظر معنایی نیز، مفاهیم دینی و اخالقی در غالب آن. با کنیه و لقب همراهند و داراي اطنابند
آنچه از . خورد یمها به چشم الهام ا زطبیعت و بهره گیري از نام پرندگان و گاه تأکید بر تأثیر نام بر زندگی افراد، در این نام

این ي دینی حاکم بر ها استیسهاست که پیروي از حاکمان عباسی، ي دینی آنها برجسته است، صبغهنظر معنایی دراین نام
  . دوره، عامل اصلی ظهور و بروز این ویژگی است

  

هر چند به علت تأثیر پذیري فرهنگی مغوالن از ایرانیان نام برخی از پادشاهان . ها مغولی هستندي دوم نامدر دوره
افزودن کلمه ي تیمور و گورکانیان بادر دوره. ي پایانی حکومت مغولی، نام عربی و یا بندرت فارسی استها دورهایلخانی و 

هاي این دوره بسیار کوتا هند و از نظر معنایی نیز متناسب نام. ها نمود بیشتري داردبه آغاز اسامی، رنگ فارسی نام» میرزا«ي 
هاي این دوره برجنبه گفت در نام توان یمبه طور کلی . خورد یمي اقوام مغولی، خشونتی در این اسامی به چشم با روحیه

  . ها از لحاظ معنایی و مفاهیم متعالی برجسته نیستندو نام شود یمکی و قدرت صوري تأکید هاي مادي، فیزی

هاي آنچه در نام. خورد یمها به چشم هاي عبري و مغولی نیز در میان آنها عربی اندوگاه نامي سوم غالب نامدر دوره
رگان شیعی است که تا پایان عصر صفویه ادامه دارد و احیاي نام بز. هاي عصر صفویه حائز اهمیت استاین دوره، بویژه نام

بارسمی شدن شیعه درعصر صفویه و فروکش کردن قدرت اهل سنت، . شود یمها افزوده دراواخراین دوره بر میزان آن
مورد هاي اصیل ایرانی نیز ي ادیان دیگر و حتی نامها تیشخصبه این معنی که نام . آزادي نسبی در نامگذاري به وجود آمد

بویژه در حکومت جمهوري اسالمی، شاهد از میان رفتن تضادهاي . توجه قرار گرفتند و این حرکت تا به امروز نیز ادامه دارد
 .ها هستیمي  نامدینی و ملی و در آمیختگی گرایشات متعدد دینی و ملی در عرصه
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  :منابع   

  

  1374ر و جامی، چاپ اول، ي  بهاءالدین خرمشاهی، تهران، نیلوفقرآن کریم، ترجمه

 . ، تاریخ اساطیري ایران، تهران، سمت، چاپ اول1374آموزگار، ژاله، 

 . ه، معجم مقاییس اللغۀ، ، مکتب االعالم االسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی1404زکریا،  بن فارس الحسن احمدبن ابی

رایش روشن خیاوي، تهران، نشر مرکز، چاپ ، فرهنگ ترکی به فارسی سنگالخ، وی1384استرآبادي، میرزا مهدي خان، 
 . دوم

تاریخ ”ي  دانشگاه آزاد ایران، نقل از کتاب درسنامه. . . . ، اسکندر و سلوکیها، میترا و2535، حسن، )مشیر الدوله(پیر نیا 
 . ي  خیام، تهران، کتابخانه)، »ایران قدیم از آغاز تا انقراض ساسانیان 

از آغاز تا انقراض قاجاریه،  مقدمه  باستانی پاریزي، تهران، (،  تاریخ ایران 1388آشتیانی،  پیرنیا، حسن و  عباس اقبال
 . علم، چاپ پنجم

 . ، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، ، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، سخن، چاپ سوم1378تفضلی، احمد، 

  . ریدون بدره اي، تهران، توس، چاپ اولي دخیل در قرآن مجید، ترجمه فها واژه، 1372جفري، آرتور، 

ار، چاپ  جوینی، عطاملک،  تاریخ جهانگشاي جوینی، جلد اول، تصحیح حبیب اهللا عباسی و ایرج مهرکی، تهران، زو
ل او . 

 . ، اعالم قرآن، تهران، امیر کبیر1341خزایلی، محمد، 

 . هیوبرت دارك، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ سوم، به اهتمام )سیاست نامه (، سیر الملوك 1372خواجه نظام الملک، 

 . ترکی، گل نشر-، فرهنگ فارسی1382دردي قاضی، مشهد، حاجی مراد، 

 . ،  لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم1377دهخدا، علی اکبر، 

 . ایران، بی جا، دانشگاه آزاد 2، 3، 4، 5شاپور، بی تا،  ماد و هخامنشی، درس تاریخ، بخشهاي . شهبازي، ع

 . ، ، تهران، فردوس، چاپ شانزدهم)جلد5(، تاریخ ادبیات در ایران 1380صفا، ذبیح اهللا، 

 . ،  حماسه سرایی در ایران، تهران، فردوس، چاپ ششم1374صفا، ذبیح اهللا، 
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 . عبدالباقی، محمدفؤاد، بی تا، المعجم المفهرس، اسماعیلیان، چاپ هشتم

، قابوسنامه، به اهتمام و تصحیح غالمحسین 1373بن اسکندربن قابوس بن وشمگیر بن زیار، عنصر المعالی،  کیکاووس 
 . یوسفی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم

د،  به کوشش حسین خدیوجم، تهران، علمی و )جلد 2(، کیمیاي سعادت 1384غزالی طوسی،  ابوحامد ا مام محم ،
 . فرهنگی، چاپ دوازدهم

 . ، برهان قاطع،  به اهتمام محمد معین، تهران، امیر کبیر، چاپ پنجم1362خلف تبریزي، محمد بن حسین بن 

 . ، قاموس کتاب مقدس، تهران، اساطیر، چاپ دوم1383مستر هاکس، 

ی، ابوالفضل،   . ،  فرهنگ اصطالحت نجومی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم1381مصفّ

 . ، تهران، امیر کبیر، چاپ نهم)جلد6(، فرهنگ فارسی 1375معین، محمد، 

،  گزیده تفسیر کشف االسرار وعده االبرار، ، به کوشش رضا انزابی نژاد، تهران، 1370میبدي،  رشید الدین ابوالفضل، 
 . شرکت سهامی کتابهاي جیبی با همکاري امیرکبیر، چاپ دوم

 . ، ، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول. . ،  فرهنگ اساطیر و1386یاحقی،   محمد جعفر

در تورات، تلمود، انجیل و قرآن و بازتاب آن در ادبیات (یزدان پرست الریجانی، محمد حمید،  داستان پیامبران 
 . تهران، اطالعات، چاپ اول)فارسی
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  ایرج میرزا و ادبیات عرب

  

 1مهدي فیروزیان

  :چکیده

تی و اصلی تخطّی... مثال، آیات و احادیث و از دیرباز آشنایی با ادبیات عرب، ا  -ایرج. ناپذیر بوده استبراي ادبا و شعرا فرضی سنّ

را تجربه کرده در هر یک از این دو دوره به زبان و ادب عربی توجه داشته ) گرایی و تجددکهن(میرزا که حداقل دو دورة شاعري 
در این مقاله با در نظر داشتن . حادیث توجه آشکاري نشان داده استهمچنین در دورة نخست به فرهنگ اسالمی و قرآن و ا. است

حدیث  -قرآن: میان این دو دوره، تأثیر زبان عربی در دیوان ایرج در چند بخش تقسیم و بررسی شده) ادبی و فکري(تمایز سبکی 
 - امثال و ابیات عربی -)یث را اثبات کردتوان اثرپذیري ایرج از احادفقط آن دسته از کاربردها که در آنها با تکیه بر لفظ می(

  .لغات، تعبیرات و صرف و نحو عربی

 

  . میرزا، زبان و ادبیات عرب، قرآن، حدیث، صرف و نحوایرج :هاکلید واژه 

                                                        
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران - 1
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  :مقدمه

ی ناپ... از دیرباز آشنایی با ادبیات عرب، امثال، آیات و احادیث و      تی و اصلی تخطّ ذیر بوده براي ادبا و شعرا فرضی سنّ
که هم به نوعی خودنمایی  دیآ یمبا تفحص و تصحف دیوانی چند، تعداد زیادي جمالت و ترکیبات تازي به چشم . است

ی  ی و فضلِ صاحب قلم است و و هم وسیلهدان یعربمراتب تحصیالت و   گاه جلوهادبی و  اي مجرّب براي انتقال مفاهیم و حتّ
در هر دوره بر حسبِ تمایالت سبکی و ... . و تلمیح و  المثل ارسالیعی چون تضمین و خلق مضامین جدید و استفاده از صنا

ی در میان است، درصد استعمال لغات و تعبیرات عربی هم به طرزِ قابل فروش بالغتیی و نما فاضلتاریخی، هر گاه قصد 
ق عد. شود یماي بیشتر  مالحظه به تدریج . دي لغات عربی بر فارسی هستیمدر متون نثر مصنوع فارسی هم به وضوح شاهد تفو

رات اجتماعی و ادبی جدید، و نیز اثبات و قبولِ لزومِ عمومی شدنِ علم و ادبیات و به موازات آن قطع  ي  رابطهبا ظهور تفکّ
ر  هاي بعدي با تولّد اولین بارقه نسبیِ شعر با دربار و در دوره ی مآب یعرب - مهبه معنی خاص و معاصر کل -ی دوست وطنهاي تفکّ

ي اّتصال ادبیات  حلقهایرج میرزا نیز از شعراي . رنگ و رونق قبلی خود را از دست داد و زبان شعر رو به سوي سادگی نهاد
یی و از طرفی رسول و مسوول تنویر افکار عمومی سرا دهیقصي و پرداز حهیمداو از طرفی شاعر مکتبِ . قدیم و جدید است

بات و تفکّرات ارتجاعی و به مردم  در مسائل مبتال بر . است... عصر از قبیل تربیت نسوان و کشف حجاب، خرافات و تعص
همین بنیاد، در دیوان او عمالً با دو اسلوب و رویکرد مواجهیم که اگر آن دو را متباین ندانیم، قدر متیقّن این است که موازي 

  :شوند یماز نوع اول محسوب  دیآ یمدر ذیل  ها آنزیر که مطلع  ي دهیقصهایی چون دو  در این دو اسلوب قصیده. نیز نیستند

  برخیز که باید به قدح خون رز افکند                کآمد مه فروردین تا شد مه اسفند  - 1

  )11: 1353ایرج میرزا،(                                                                              

  :ي رودکی با مطلع ذیل سروده شده دهیقصفا و به استقبال که در اقت

  اي جان همه عالم در جان تو پیوند         مکروه تو ما را منمایاد خداوند

  )134: 1373رودکی،(                                                             

را الگوي  ها آن توان یمي دیگري هم از آن شده که ها تقبالاسي رودکی به طور کامل به دست ما نرسیده؛ ولی  دهیقصاین 
  :دیگو یممثالً عبدالواسع جبلی . اي با این وزن و قافیه دانست ایرج در انشايِ مدیحه

  اي فضل ازل گشته در احوال تو پیوند            وي چرخ فلک خورده به اقبال تو سوگند

  )91: 1361جبلی،(                                                                                    

  مباش ایمن ز کید چرخ ریمن         که از کیدش نشاید بود ایمن - 2

  )43: 1353ایرج میرزا،(                                                       
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  :تکه خود در دو بیت آخر قصیده، به مورد استقبال اشاره کرده اس

  »شبی گیسو فروهشته به دامن«:           منوچهري بدین هنجـار گفته ست

  »سالمت شد دل من دار ضمان«:         خاقانی بدین وزن ست گفتهچنین 

  )   46: 1353ایرج میرزا،(                                                             

  .317: 1357و خاقانی، 86: 1370منوچهري،: نیز براي اصلِ قصاید مذکور بنگرید به

ع از  تقلید و تتب و تا مقامِ تقلید از اسلوبِ زبانی و نحوي قدما،  کند یمي مضامین عبور  محدودهدر اشعاري از این نوع، شواهد
ات زبانی فارسی که از مختص» خود«به جاي » من«مثالً استعمال . ابدی یموسعت ... ي استعمال لغات و عبارات و صنایع و  نحوه

و شاید مشکل بتوان در دیوان شاعران معاصر شاهدي براي آن یافت، در بیت زیر دیده ) 315: 1384شمیسا،: نک(کهن است 
  :شود یم

  ي من خانهبه زیورها همی کردم مزین             برون و اندرون 

  )147: 1353ایرج میرزا،(                                             

د به قیود قدما      دطلبی دارد، همچنان مقیانتقالِ مفاهیم جدید و تبلیغ تجد ی هنگامی که ایرج قصد چه در قالب و  -گاه حتّ
مصروف ریختن «این از آن جهت است که سعی سخنورانِ عصر مشروطه . است -ي مطالب و محتوا ارائهي  نحوهچه در 

که تجدد شعر در طرح معانی و مضامین سیاسی  پنداشتند یمو  شد یمي کهن ها البقمضامین و مفاهیم سیاسی و اجتماعی در 
ي قوالب کهن، تقید به ها ضرورتبدیهی است که ). 234و233: 1377پورنامداریان،(» کند یمو اجتماعی جدید تحقّق پیدا 

ي قدیم از جمله توجه به ها سنترعایت  .کند یمي شاعر تحمیل  خالقهي  قوهی کهن را نیز به نوعی بر شناس جمالو  ها اسلوب
» بالغت جمله«درمورد شاعري مثلِ ایرج که  خصوص به؛ رسد یمادب عرب، در میان این صنف از شعرا کامالً طبیعی به نظر 

 - و از این جهت سبک او ) 94: 1387شفیعی کدکنی،: نک(از وجوه اصلی رجحان او بر معاصرانی چون عارف قزوینی است 
اقل  نک(هستند واقع شده است  مند عالقهمورد استقبالِ شاعران نوپردازي چون اخوان که به اسلوب قدما  -در طنز و هزلحد :

ل  ي اشتراك اشعار ایرج در سروده نقطه). 32: 1387؛ و اخوان ثالث،723: 1378؛ بهبهانی، 344: 1387شاهین دژي، هاي نوع او
با محتواي تجددطلبی و (هاي نوع دوم  و سروده) تتبع و تقلید اسلوب قدماي و پرداز حهیمدیعنی در (که ذکر آن گذشت 

در این بین توجه به زبان عربی که از . نیز وجود همین عناصر سبک کهن است) توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی عصر
هاي اجتماعی، انتقادي و  و هم در سروده شود یمتمایالت و خصایص سبکی قدماست، هم در مدایح ایرج دیده  نیتر یاصل

ی  آگاهی ایرج به لغت و «: اند در نقدهایی که بر شعر ایرج نوشته شده بر این نکته تأکید شده؛ مثالً گفته. ي اوها يطنزپردازحتّ
 الممالک بیادي  اندازهبراي یک ادیب ضرور است، هرچند به  ها آني قدما دانستن  دهیعقادبیات عرب و علومی که بنا به 

عمده تفاوت استعمال تعبیرات عربی در ). 416: 1372آرین پور،(» ي وافی دارد بهرهاما به هر حال او از این علوم  نیست،
هاي نوع دوم دیگر آن قدر متابعِ قدما نیست که کاربردهاي او  هاي نوع اول و دوم ایرج این است که او در سروده سروده
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از یاد نبریم که هر زبان . ی داشته باشدمآب یعربیی و نما فاضلي  جنبهدما باشد یا ي کاربردهاي قساز رهینظطابق النعل بالنعل 
ي یک فرهنگ است و استفاده از عناصر فرهنگی و فکري از عللِ اصلی استخدامِ لغات و  ندهینماو  دار راثیمخارجی، 

ر بعضی شواهد، ابداع مضمون نیز به باشد و عالوه بر این، د تواند یم) ي دیگرها زبانچه عربی و چه (تعبیرات خارجی 
. شود یمي تجارب فرهنگی ادبی ملل دیگر است، امکان پذیر  عصارهي دیگر که ها زباني استعمال امثال و اشعار  لهیوس

دو شاهد ذیل، صدق . فروش فضل مآبانِ یعربي او با  مواجهههمان شدت را دارد که  زده غرب انِیگرا افراطبرخورد ایرج با 
 :کند یممطلب را اثبات این 

  

  :مآبان یعربموضع ایرج در مقابل  - 1

  ي خویش االدارهالبدایع نگــار را دیـدم          پشت المیزِ «

  العبایی فکنده بر الدوش          الکمـالی نهـاده در الپیش

و این امر -عریف عربی نهاده است ت میالي خویش را الکمال مصدر به الف و  روزنامهایرج به علّت اینکه بدایع نگار، نامِ 
هاي فارسی، الف  او را دست انداخته و با وي مزاح کرده و بر سرِ واژه -و ادب عرب بود عربتي مستغرق بودن وي در  نشانه

 ).282: 1353ایرج میرزا،(» عربی درآورده است میالو 

  

  :مآبان یفرنگموضع ایرج در مقابل  - 2

بر ... ، ایرج دانستند یم... بردنِ لغات نامأنوس فرنگی در سخن خود  کار بهادبیات را تنها در اي که شعرا تجدد در  در دوره«
داً  تازد یماین گروه به اصطالح تجددخواه و نوپرداز  کار بهو در مقام طنز و تمسخر مقداري از همان گونه لغات را تعم 

  ): 417و 416: 1372آرین پور،(» برد یم

ته«نگام و ه» لیور«بس که در  ته» «کارتن«کردم و » دوسیه»               «ل   »ترِ

  ...کردم » نت«و » بروت«کردم           اشتباه » آنکت«دادم و » نت«بس که 

  )124: 1353ایرج میرزا،(                                                                    

  :هي فرانسوي آمد کلمهدر همین دو بیت نه 
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1 .L’ahiver  )زمستان (2  .L’ete )تابستان (3  .Dossier )پرونده (4  .Carton )5) کارتن در فارسی نیز کاربرد دارد  .
Traiter )مطالعه (6  .Note )نت، یادداشت (7  .Enquete )تحقیق (8  .Brute )وزن یا ظرف (9  .Nette ) وزن
  ).خالص

ي ریگ موضعاین  توان ینم وجه چیهي این است که ایرج طرفدار تعادل است و به  نشانه ها، در این نمونه انیگرا افراطاستهزاي 
ي خارجی مربوط دانست؛ زیرا او خود در بعضی اشعار از لغات فرنگی ها زبانرا به مخالفت با استعمال لغات و ترکیبات 

  :استفاده کرده است؛ مثالً

  نداند کالغ» اپورتر«سبزه که جاسوس نباشد به باغ            دادنِ 

  ) 109: 1353ایرج میرزا،(                                                     

ی به زبان محاوره هم راه یافته بود و شعراي دیگر هم آن را » راپورت«درخورِ ذکر است که لغت   کار بهدر آن عصر حتّ
  :اند برده

  مستم ساغري ده ساقیا ست گفتهکاین جوان اند            گفت در راپورت کمیساریا بنوشته

  )833: 1378ادیب الممالک،(                                                                          

  رسیده است بماند تا شام» راپورت«حالیا وقت نداریم به دیدار و سالم         آنچه

  )174: 1381بهار،(                                                                           

  ورا اگر به دقّت خوانی        بیش از همه چیز امیدواري دارد» راپورت«

  )255: 1376فرّخی یزدي،(                                                       

  :ی استي قافیه در هر دو مصراع آن، فرنگ کلمهشاهد دیگر بیت زیر است که 

  »الستیک«ز  شانیاعضاتو گویی هست »                   ژیمناستیک«به گاه جست و خیز و 

  )   87: 1353ایرج میرزا،(                                                                               

  : آورد یمایرج در بعضی موارد هم لغت فرانسوي و عربی را در کنار هم 

الح تحت» «ژاندارمري«به هر جا یک جوانی با صالح است             در این  است » الس  

  ) 87: 1353ایرج میرزا،(                                                                             
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و ایرج نیز در یک غزل خود (ن است که از محصوالت دنیاي مدر» سینما«باید دانست که استعمال بعضی لغات از جمله     
ابیت این محصوالت جدید، ) آن را به کار برده بودنِ » ي ناجور وصله«ي  مسئلهدر بین شاعران آن عصر رایج بوده است و جذّ

اقل مخ ها آن تغزّلی و لطیف اشعار، منتفی یا حد فی را در ساختار فخیم و البته ظریف شعر کهن در مدح و مناجات یا در بافت
ل سروده شده،  کرده یم  توان ینماست؛ لذا در ابیاتی مثل سه بیت زیر از شهریار که به ترتیب در مناجات، مدح و منقبت و تغزّ

ت متّهم به  ببریم تا  کار بهي جدیدتر ها قالببهتر است که چنین کلماتی را در  شک یبالبته . ی کردذوق یبشاعر را با قطعی
ایرج اینگونه کلمات را در قالب قصیده و غزل کمتر به «اضافه کنیم که قطعاً به همین علّت است که قصیده و غزل؛ و نیز باید 

  ):325: 1383امین پور،(» کار گرفته است

  ي بلند         به صف ستاده تماشاي سینماي تو راها کوهچه جاي من که بر این صحنه 

  )96: 1374شهریار،(                                                                                

  ها اشک است و خون                 دل تماشا کن چه رنگین سینما دارد حسین ها و پرده بعد از اینش صحنه

  )99: 1374ر،شهریا(                                                                                                         

  ستاره چون تویی در سینما هرگز نخواهد بود              بیا از چشم من بین گر هواي سینما داري

  )210: 1374شهریار،(                                                                                           

  :شده نیز چنین استآن بیت از غزلیات ایرج که درآن لفظ سینما ذکر 

  ي اختر گذرد دهیدي گیتی پیداست        سینمایی ست که از  صحنهاین همه نقش که بر 

  )67: 1353ایرج میرزا،(                                                                          

، قطعات و هزلیاتش ها يمثنوایرج را باید در «ته باشیم که البته عالوه بر نکات مذکور، الزم است به این دو نکته نیز توجه داش
ایرج اینگونه کلمات را «نیز  همه نیاو با ) 52: 1379روزبه،(» ي غزل توانمندي و اقتداري نشان نداده است عرصهاو در . جست

  ). 325: 1383امین پور،(» در قالب قصیده و غزل کمتر به کار گرفته است

را نیز از نوع همین لغات باید محسوب کرد که البته در این مورد خاص، عربی بودنِ لفظ، » زیردریایی«به معنی » يالبحر تحت«
  :به نظر برسد» زیپلن«از مثالً  تر موجهباعث شده که استعمال آن در قالب قصیده مقبول و 

  ي ماه قلهي           یا روي در شکم زیپلن بر البحر تحتگر به دریا شوي اندر دل 

  )52: 1353ایرج میرزا،(                                                                    
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ی از لغات ترکی نیز بهره گرفته؛ مثالً در  دو مصراع را به » زنان قمهانتقاد از «ایرج بر حسبِ ذوق یا مناسبت مقام و مقال حتّ
  :است دار یمعنزبان ترکی آورده که انتخابی کامالً 

نده«:                 اي که گویی ا تو سکینهآی   »سو ایستَمیرم عمیم گَلَ

نده«:            کو شمر و تو کیستی که گویی میر اَلنی ش ویما م   »گَل قُ

  )202: 1353ایرج میرزا،(                                                   

 :چند بخش تقسیم کرد به توان یمتأثیر زبان عربی در دیوان ایرج را 

  

  قرآن : الف

دجعفر محجوب در      با اضافه کردن شواهدي (ی که بر دیوان ایرج نوشته است، فقط در سه نمونه که ذیالً قتیتعلدکتر محم
، مأخذ دیآ یم) ي سبکی و درك میزان خالقیت یا تقلید در استفاده از آیات سهیمقابراي امکان  گو یپارسدیگر از شاعران 

کا به حافظه، دچار سهو شده  األسف معو (نی را مشخص کرده است قرآ در دو نمونه از همین سه نمونه هم احتماالً به خاطر اتّ
  ):است

ی«بـر مسند .  1   نهـاد پاي            دستی ز غیب آمد و بر پشت او نشست» دنـی فتدلّ

  )168: 1353ایرج میرزا،(                                                                           

ی« از آنجا که این آیه و آیات قبل از آن در ) 276: 1353ایرج میرزا،: نک. (ي نجم است سوره 8ي  هیآمأخوذ از » دنی فتدلّ
ی«نازل شده است، پا نهادن بر مسند ) ص(باب معراج پیامبر اسالم  م امن الهی را کنایه از معراج و قرب یافتن به حر» دنی فتدلّ

  :باید دانست

ی«ي  ذروهبر    کشیده سر            ایوان بارگاه معلّاي مصطفی» دنی فتدلّ

  )625: 1369خواجو،(                                                            

  : است) ص(ي ایما از رسول اکرم هیکنا» صاحب شب أسري«در بیت زیر از سلمان نیز 

ی«شب أسري که با حبیب              در خلوت  یارب به صاحب   وصال یافت» دنی فتدلّ

  )423: 1336سلمان ساوجی،(                                                                       

  بر پیمبر» بلِّغ«چنین روز و چنین عید مبارك            که آمـد امـر .  2
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  ) 17: 1353ایرج میرزا،(                                                         

این سوره ارجاع داده  71ي  هیآدکتر محجوب سهواً به . ي مائده و فعلِ امر از باب تفعیل است سوره 67ي  هیآمأخوذ از » بلِّغ«
ابالغ «بر تو نازل شده  آنچه را از جانب رب تو: دیفرما یمخداوند به رسول خویش ). 231: 1353ایرج میرزا،: نک(است 
قیان به کار برده» بلِّغ«حزین هم . ایرج در این بیت به کنایه از روز عید غدیر یاد کرده است. »کن   :را در مدح موالي متّ

  است ز شأن تو آیتی           توقیع کبریاي تو تنزیل هل أتی» بلِّغ«تبلیغ 

  )565: 1374حزین،(                                                                 

  کی آرزوي سلوي و من ره دهد به دل            آن اکتفا به نان و پنیر و پیازکن.  3

  )4: 1353ایرج میرزا،(                                                                         

: نک(این سوره ارجاع داده است  54ي  هیآکتر محجوب سهواً به د. ي بقره است سوره 57ي  هیآمأخوذ از » من«و » سلوي«
  ).  241: 1353ایرج میرزا،

  :میکن یمرا مشخّص نکرده، اشاره  ها آنما در این قسمت به شواهد دیگر تأثیر قرآن در شعر ایرج که دکتر محجوب مآخذ 

ثواه«خوان یوسف ثانی به بازار آمد اي نفسِ عزیز              رو بخر او را و بر را» اَکرِمی م  

  ) 4: 1353ایرج میرزا،(                                                                                 

ثواه« کرِمی م که او را به عنوان غالم از بازار -ي یوسف  دربارهي یوسف و قولِ عزیز مصر است که  سوره 21ي  هیآمأخوذ از » اَ
 کار به ریالنظ مراعاتتناسبات لغات و » جایگاه او را گرامی بدار«: دیگو یمخطاب به زلیخا چنین  -خریده بودند فروشان برده

  .رفته در بیت نیز واضح است

  افواه را کنم یمگوید همی            من در این گفته ستایش » ما هذا بشر«هر که او را دید 

  )4: 1353ایرج میرزا،(                                                                                  

چون آن زنان دیده بر جمال یوسف گماشتند، زلیخا «. ي یوسف و قول زنان مصر است سوره 31ي  هیآمأخوذ از » ما هذا بشر«
  :تجامی گفته اس). 365: 1382طوسی،(» این نه جمال بشري است: را در کار معذور داشتند، گفتند

  »ما هذا بشر«گلبانگ  زند یمرخش را در نظر       آرد یمهر که 

  ) 317: 1375جامی،(                                                    

  برد یمدو روز دگر       خیمه از آنجا به درك » اللّهءإن شا«
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  ) 12: 1353ایرج میرزا،(                                             

نیز آن را به کار برده؛ گذشته از اینکه در افواه راه یافته و استعمال عام دارد، چند  52و  32که ایرج در صفحات » اللّهءإن شا«
إن «بیتی با ردیف  29اي  خاقانی هم قصیده. 27فتح، - 27قصص،  - 69کهف، - 99یوسف، - 70بقره،: بار در قرآن هم آمده

  :چنین استدارد که مطلع آن » اللّهءشا

هءاللّه          آن ره آسان شوم إن شاءبه خراسان شوم إن شا   اللّ

  )405: 1357خاقانی،(                                                 

ن نورِ بصر دهیدبر تو این موي بود اقرب من حبلِ ورید             اي تو در   ي من أبهی م  

  )21: 1353ایرج میرزا،(                                                                            

ل تحت تأثیر  ي قاف سروده شده است سوره 16ي  هیآمصراع او : رَب بلِ  هیإلَو نَحنُ أقْ نْ حرِماز رگ ) خدا(ما : یعنی. دیالْو
  .میتر کینزد) انسان(گردن به او 

رَ الدنیا و اآلخره«نه سواد              خط برون آري نه خط به تو باشد  س   گـردي آخـر» خَ

  )   22: 1353ایرج میرزا،(                                                                             

رَه« اآلخ نیا ورَ الد س   :ي حج است سوره 11ي  هیآعیناً برگرفته از » خَ

ه«              کرمگر نهدت طبع  سزد یم رَ اآلخ نیا ورَ الد س   نام» خَ

  )560: 1375جامی،(                                                      

ی نور«دانش و حسن به هم  لَ بود               وه از آن صاحب حسنی که بود دانشور» نور ع  

  )22: 1353ایرج میرزا،(                                                                                 

م ... «: ي نور است سوره 35ي  هیآاما در اصل مأخوذ از ) 1839: 1363دهخدا،(این قول به شکل مثل درآمده است      و لَو لَ
 نَار هس سی نُورٍتَم ضبط شده که » نور علی نور«لبته در متن، ا(اي واضح به این آیه شده است  در بیت زیر از عطّار اشاره» نُور علَ

با این ضبط، بیت از نظر عروضی دچار اشکال خواهد شد و بر طبق اعراب کلمه الزم است که نورِ دوم را با تنوینِ جرّ 
ی نُورٍ: بیاوریم   ):نُور علَ

ی نُورٍ«اي چراغ خلد از این مشکات مظلم کن کنار           تا شوي  ارلَ«کـه » نُور علَ سسه نَ تَم م«  

  )774: 1368عطّار،(                                                                                           
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ار            نسیم مهرش عینٌ  موم قهرش سم یذوقُه الکفّ کافور ها مزاجس  

  )26: 1353ایرج میرزا،(                                                         

؛ و )چشمه(» عین«در میان است؛ نه » کأس«البته در آنجا ذکر و وصف . ي انسان است سوره 5ي  هیآمأخوذ از » کافور ها مزاج«
ل هم ظاهراً  جمله. این سوره از عینی به نام سلسبیل یاد شده است 18ي  هیآفقط در  ي شخص ایرج  ساختهي عربی مصراع او

  .نیز هست) 44: 1367همایی،: یا مماثله؛ نک(ه به وضوح در سبک قدمایی سروده شده، مزین به موازنه بیت ک. است

  خطّت شده مثل خطّ خرچنگ         رفته رفته» اللّهمــاشـاء«

  )31: 1353ایرج میرزا،(                                               

: ، در قرآن نیز چند بار آمده استشود ینمه پیدا کرده و دیگر معناي لفظی از آن اراده استعمالی عامیان» اللّهماشاء«هرچند     
همچنین آن را . ي کهف سوره 39ي  هیآي یونس،  سوره 49ي  هیآي اعراف،  سوره 188ي  هیآي انعام،  سوره 128ي  هیآ

در بیت ایرج، این ). اللّهماشاء ذیل: 1375عین،م: نک(اند  دانسته) 490: 1387فروزانفر،(» اللّه کانَماشاء«مأخوذ از حدیث 
م ) همان: نک( شود یمي فعلی که براي اظهار تعجب و تحسین استفاده  جمله   .رفته است کار بهبراي تمسخر و تهکّ

نعم وکیل نعم نصیر                وکیل کار تو چون حق بود فَ   نصیرِ جانِ تو چون حق بود فَ

  )35: 1353ایرج میرزا،(                                                                                

ي آل عمران آمده است و هر دو در وصف  سوره 173ي  هیآدر » نعم الوکیل«ي انفال و  سوره 40ي  هیآدر » نعم النصیر«
نعم «سنایی در بیت زیر . ات حذف کرده استرا از صدر لغ میالایرج به ضرورت عروضی الف و .. اند ی گفته شدهتعال يبار

  :ي مذکور آمده اضافه کرده و گفته است هیآدر همان » نعم النصیر«را که پیش از » المولی

بی پس کیست    »نعم المولی و نعم النصیر«چونت عمرو و زید باشد کارسازِ نیک و بد         در نُ

  )289: سنایی، بی تا(                                                                                         

ناص«مناص خواهی از این رشته  ینَ م ح بیل»                التس یک   خالص خواهی از این عقده العلَ

  ) 35: 1353میرزا، ایرج(                                                                                             

ناص« ینَ م ح بیل در مصراع دوم نیز . یعنی هیچ راه فرار و نجاتی نیست. ي صاد است سوره 3ي  هیآمأخوذ از » التس یک العلَ
  :رساند یمتقریباً چنین مفهومی را 

ناص ینَ م ح عمر بی عشق اگر گذشت تو را              اوفتادي و الت  
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  )214: 1354فیض کاشانی،(                                                   

  »ظلّ ظلیل«نداشت سایه ولی رحمت و عطوفت او              فتادگان را بر سر فکنده 

  )35: 1353ایرج میرزا،(                                                                          

: نک(اند، با تنوین نصب هر دو کلمه که منعوت و نعت هستند  دار ترجمه کردهي پای هیساکه آن را » ظلّ ظلیل«
  :اند شاعران دیگر هم از این ترکیب استفاده کرده. ي نسا آمده است سوره 57ي  هیآدر ) 102: 1385طنطاوي،

  از گرد عبیر سوده و ظلّ ظلیل تر خوشگرد راه و آفتاب معرکه نزدیک تو           

خی سیستانی،(                                                                )222: 1380فرّ

ا اللّه«شگفت اینکه بدین عشق از او صبورم من            من و صبوري از او    »الإله إلّ

    )52: 1353ایرج میرزا،(                                                                       

ا اللّهالإل« و در محاوره نیز کاربرد زیاد  شود یماستعمال ) »حاشا«یا » ابداً«تقریباً معادل (نیز گرچه دیگر به عنوان نوعی قید » ه إلّ
د نیز آمده است سوره 19ي  هیآي صافات و  سوره 35ي  هیآدارد، در  ایرج خود در جاي دیگر به نوعی دیگر آن را . ي محم

  :گرفته کار به

  را» إلّا اللّه«ار گفته ساقط سازد » الإله«شم زاهد بر رخش وقت نماز          ور بیفتد چ

  )4: 1353ایرج میرزا،(                                                                             

د نماز(ي شهادت  کلمهایرج در بیت فوق، اشاره به  زاهد با : دیگو یمه و به عبارتی دارد و مضمونی جالب ابداع کرد) در تشه
  . دیدن صورت لطیف یار، او را به جاي خدا خواهد پرستید

 قُود«همه درخشد مانند و گماز»             نارِ ذات   شراب گلگون اندر به سیمگون بِ

  )69: 1353ایرج میرزا،(                                                                      

قُود« و ي بروج است سوره 5ي  هیآ، عینِ »وقود«و » نار«بر سرِ  میالبا اضافه کردنِ الف و » نارِ ذات         .  

میم«بر پیکر شیر          مهر او روح ببخشاید بر  بدرندقهر او پوست  ظم ر ع«  

  ) 71: 1353،ایرج میرزا(                                                                

ظَام و حی: ي یس سوره 78ي  هیآیعنی استخوان پوسیده، و مصراع دوم اشاره دارد به » عظم رمیم« یِ العه مییریعنی .  م
  .کند یماند ، زنده  یی را که پوسیدهها استخوان) خداوند(
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  عجابند ءکه تا این قوم در بند حجابند             گرفتار همین شی

  )78: 1353ایرج میرزا،(                                                  

شَإنَّ هذا : ي صاد است سوره 5ي  هیآمأخوذ از » عجاب ءشی« اب  ءیلَ ج جالب اینکه » .این واقعاً چیز عجیبی است«: یعنی. ع
فاقاً موزون افتاده و مطابق وزن    :ي نیما است افسانه وزنِ مهو » فاعلن فاعلن فاعلن فع«این بخش از آیه اتّ

  ...اي کاو         دل به رنگی گریزان سپرده در شب تیره دیوانه

  ) 38: 1375یوشیج،(                                                    

ت عدم رجوع به اصل  واقع ) قرآن(دکتر محجوب، عین در عجاب را به کسر ضبط کرده که غلط است و شاید این سهو به علّ
  :دیگو یمهاتف . شده باشد

م  ذا «زمین مانده از آسمان در شگفت           نَعشَإنَّ ه جاب ءیلَ ع«  

  )200: 1373هاتف،(                                                        

یاط«امر لواط                راندنِ فیل است در  جا بهبا تو آوردن    الخ م س     «  

  )134: 1353ایرج میرزا،(                                                           

ي این نکته است که کار ایرج  دهنده نشاناستفاده از اشارت قرآنی در مضمونی از این نوع که در امري قبیح ابداع شده،     
و در این طریق،  کند یماو فقط به ابداع مضمون فکر . ستي اعتقادي ندارد و عمل او یقیناً به قصد تیمن و تبرّك نی جنبه

یاط«. کند یمي جاهلی اتّخاذ  دورهي او نسبت به متون مقدس، مثل موضعی است که در مقابل ادب عربِ ریگ موضع الخ م س «
بان و کفّار چنین  دربارهي اعراف است که خداوند  مبارکهي  سوره 40ي  هیآمأخوذ از  خُلُونَیلَا :دیگو یمي مکذّ نَّۀَ  د تَّالْج ی ح

یجلُ  لمالْجف می سالْخیت داخل نخواهند شد مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن درآید : یعنی.  اط ورود آنها : به عبارتی(به جنّ
ت غیرممکن است را  ها یکشتکه  البته جمل را که در این ترجمه ما شتر آوردیم بعضی از مفسران به ریسمان آهنین«). به جنّ

» جمل«ایرج به جاي ). 878: 1387مولوي،(» اصل تمثیل از انجیل است. باشد تر درستاند و شاید  ترجمه کرده اند بسته یمبدان 
استفاده کرده که هم » فیل«از ) شتر؛ و معلوم است که ایرج مثل اکثر شعرا از معنی دیگر آن که طناب کشتی است غافل بوده(

ولو به (که مبالغه و به نوعی  کند یمو هم تشبیه مضمري قبیح و طنزآلود را ایجاد  کند یماستبعاد امر را زیاد ي غرابت و  درجه
یاط«موالنا . ي رجال است مفاخره) هزل و طنز الخ م ه معنی  رسد یمگرفته و به نظر  کار بهرا در بیت زیر » سکه احتماالً او متوج

  :نیز بوده است) طناب کشتی(دوم 

  میرو یمراه حق تنگ است چون سم الخیاط           ما مثال رشته یکتا 

  )878: 1387مولوي،(                                                            
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یکون«خشک گردد به رگ هستی خون             لغو گردد عمل    »کُن فَ

   )224: 1353ایرج میرزا،(                                                        

یکون« ن فَ ا : ي آل عمران است سوره 47آیۀ مأخوذ از» کُ نَّما یقَضَإِذَ د «: یعنی.  کُونُیفَ کُنْلَه  قُولُی أَمراً فَإِ وچون خواهد ب
یکون کنایه از خلق در بیت ایرج، عمل کن ف). 358: 1375اسفراینی،(» چیزي، خود گوید آن را بباش، بباشد چنان که خواهد

  :در شعري منسوب به بوسعید چنین آمده. و آفرینش الهی است

کون«سبحان اللّه به امر تو  ی ار تویی»           کُن فَ   سبحان اللّه غفور و غفّ

 )103: 1376ابوسعید ابوالخیر،(                                                     

  

  حدیث : ب

  ز فقر ندارم باللّه          فقر فخر است ولی تنها بر پیغمبرهیچ عیبی به جز ا

  )22: 1353ایرج میرزا،(                                                              

رُ «اشاره دارد به حدیث نبوي  قْ فَ خْرِالْ رُفَ تَخ   ):104: 1387فروزانفر،(» ي و بِه أفْ

رُ « قْ فَ رِالْ خْ   اي که زینت نه پایه منبر است در خطاب قدر            آن خطبهاست تو را » يفَ

  )184: 1339وحشی،(                                                                                 

  درس را باید از آن پیش که ریش آید خواند                 نشنیدي که بود درسِ صغر، نقش حجر؟

  )22: 1353ایرج میرزا،(                                                                                        

م «: اشاره دارد به این حدیث لْ الْعغَرْ فشِی الص قْ النَّ جرْف کَ دکتر محجوب آن را مثل دانسته است) 494: 1387فروزانفر،(» ی الْح .
  ).4: 1387سپهساالر،: به طور مثال نک(در متون مختلف به این حدیث اشاره شده است ) 231: 1353ایرج میرزا،: نک(

مشهود است و در شواهدي از این نوع، مضمون  وضوح بهو وصایاي اخالقی اولیا و علما  ها درسدر بعضی اشعار، آثار     
ر خواهد شد یک شاهد که در آن لفظ . ث قابل انطباق استبسیاري از پندهاي اخالقی دیوان ایرج با احادی. بیش از لفظ، متأثّ

ر از حدیث نبوي  ي متأثّ خاتم  مینیب یمرا نیز تا حد انشا شده است) ص(دو بیت زیر است که اتفاقاً در مدح و منقبت نبی:  

  عمر خود اندر امیدهاي طویل نه عاقل است که دارد در این سراي رحیل           قصیرْ

  ز طــول امـل           که تا قیـامت آن رشته را بود تطویلاي  نهد به گردن جان رشته
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  )35: 1353ایرج میرزا،(                                                                           

» األملََقصروا «: است) ص(در این دو بیت، عینِ مفهوم این حدیث منسوب به پیامبر اسالم  شده یمخفتوصیۀ اصلی و     
» قصر امل«ي مقابل  نقطهکه دقیقاً » طول امل«ایرج میرزا از قبحِ . امل و آرزو را کوتاه کنید: یعنی) 484: 1383هجویري،(

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در بیت زیر از حافظ نیز یک ایهام ظریف به همین مفهوم . است، سخن گفته است
  :هست

  است               بیـار بـاده که بنیـاد عمر بر بـاد است ادینب سستبیا که قصر امل سخت 

  )90: 1362حافظ،(                                                                                     

توضیحات بیشتر در  براي(در معنی غایب کوتاهی و امل ایهام تناسب هست ) رفته کار بهکه در اینجا به معنی کاخ (میان قصر 
  )12: 1388فیروزیان،: نک باره نیا

  کیست استادتر از من که کماهی داند          که چه استادي در خلقت تو کرد االه

  ) 51: 1353ایرج میرزا،(                                                                                   

نا األشیا«: دانست توان یمو آن را برگرفته از این قول » که آن چیز هستهمان طور «یعنی » کما هی«  ی ءاللّهم أرِ ا هکَم «
آنچنان بنما به ما «: خواهد یممثنوي در مورد دام امور دنیوي از خدا چنین  2جلد  467مولوي در بیت ) 167: 1387فروزانفر،(

البته ) 135: 1386عطّار،(» به من بنماي اشیا را کما هی«: ه یعنینیز ضبط شد» أرنی«این حدیث به صورت » آن را که هست
تا کنون مستند آن را «: سدینو یماستاد فروزانفر ) 5: 1362مولوي،(تصریح موالنا در مورد اینکه حدیث، نبوي است  رغم یعل

نا أرنا«). 241: همان(» ام به دست نیاورده رب یاد کرده است و آن را از پیامبر دانسته  خاقانی نیز بخشی از این گفته را در ریخت
ازي،(» است   ):31: 1385کزّ

نَا«یقین من تو شناسی ز شک مختصران          که علم توست شناساي  نا أرِ رب«  

  )10: 1357خاقانی،(                                                                     

  .عر ایرج کنایه از علم حقیقی و داشتنِ معرفت عمیق و دقیق نسبت به امور استدر ش» کماهی دانستن«بر این اساس 

م ی«: مرا باید که دارم نعمتش پاس           پیمبر گفت رِمنْ لَ   »النَّاس شْکُ

  )92: 1353ایرج میرزا،(                                                           

م  «: صورت کامل این حدیث چنین است) 246: 1353ایرج میرزا،: نک(اره کرده است همان طور که دکتر محجوب اش منْ لَ
رِی کُ م ی النَّاس شْ رِلَ   .گزارد ینمکسی  که شکر خلق نگزارد، شکر خالق ) 576: 1387؛ و فروزانفر،180: 1954سیوطی،(» اللّه شْکُ
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  ن همی خوانیمشکـر داریـم کـز طفـولیـت            درس حب الوط

  میمانیاهلچون که حب وطن ز ایمان است       مــا یقیـنـاً ز 

  )194: 1353ایرج میرزا،(                                                  

این حدیث هم ) 323: 1387و فروزانفر،  60: 1377نجم رازي،(» حب الوطنِ منَ اإلیمانِ«: بر اساس این حدیث نبوي است
  :میکن یمنعکاسی وسیع در ادبیات فارسی داشته که به ذکر دو مورد اکتفا ا

د ثقلین ن االیمان               هست دستور سیالوطن م راز حب  

  )895: 1378ادیب الممالک،(                                           

  تی که من اینجا زادمسعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح           نتوان مرد به سخ

  )205: 1385سعدي،(                                                                                   

اك«آن که پیغمبر ما بود همی                رَفنَ بفرمود همی» ما ع  

  )223: 1353ایرج میرزا،(                                             

ا «: ه به این حدیث مشهور است که در متون صوفیه مکرّر آمده استاشار منَاك فْ رَ قَّ  عحک فَت رِ ع؛ 87: 1976افالکی،(» م
هاللی جغتایی . ي معرفت توست، نشناختیم ستهیشایعنی تو را به حقیقت و چنان که ) 74: 1381؛  الهیجی،467: 1386جامی،

  :دیگو یم) ص(در نعت رسول خاتم 

  »ما عرفناك«ز معرفت بر اوج افالك             زبانش در مقام دلش ا

 )279: هاللی،بی تا(                                                         

  

  امثال و ابیات عربی: ج

فایت در مورد ایرج به برخی از امثال و ابیات عربی هم استشهاد کرده است و از آنجا که در تعلیقات دکتر محجوب به ک    
اي مفید و مفصل به این موضوع پرداخته است؛  نیز در مقاله پور انیسبزشرح و توضیح داده شده است و دکتر وحید  ها آناکثر 

 :1میکن یمدر این موارد به صرف ذکر موارد و ابیات و ارجاع به مطالب این دو تن اکتفا 

  

  :امثال عربی - 1/ ج
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د یشَ کُلُّ«چــو    شنیده بود، سوي اصل خویشتن زآن رفت          -»ی أصلهإل جِعرْی ء قَ

  )9: 1353ایرج میرزا،(                                                                                 

جِعی ءیشَ کُلُّ«: را بر فعل مضارع افزوده و استادانه از این مثل استفاده کرده» قد«ایرج،  لهإل رْ 1227: 1363دهخدا،(» ی أص : (
  )74: 1376؛ و شفیعی،54: سنایی، بی تا(» که سوي کلّ خود باشد همیشه جنبش اجزا«

  کنم» النّار و الالعار«با چنین مشدي آمیزشِ من عارِ من است             من همه دعوي 

  )38: 1353ایرج میرزا،(                                                                             

ار و الالعار«: عیناً مثل را نقل کرده النّار و الالعار و « : آن چنین نقل شده تر کاملاین مثل که شکل ) 275: 1363دهخدا،(» النّ
ر متون براي شاهد آن د(مثلی مشهور است و در متون قدیم فارسی از آن استفاده شده ) 16: 1385نسوي،(» السیف و الالحیف

  ):153: 1384وراوینی،: نثر نک

  برآمد» النّـار و الالعـار«وآن سوخته کآتش همه تاب رخِ او دید         زو دعــوي 

  )189: 1372عراقی،(                                                                         

قَه« باش بینی که وفاق من و تو زایل کرد            مثَـلِ ب   از افـواه» واَفـقَ شَـنٌ طَ

  )51: 1353ایرج میرزا،(                                                                       

ي دکتر محجوب بر  مقدمهبنگرید به ) 186: 1384وراوینی،: مثالً نک(در مورد این مثل که در متون قدیم فارسی هم هست 
  ).چهل و سوم و چهل و چهارم: 1353زا،ایرج میر(دیوان ایرج 

  همی اثر کمچون عام شد بلیه شود          شود یمسختی چو بالسویه بود سهل 

  )57: 1353ایرج میرزا،(                                                                    

ل«اشاره دارد به ضرب المثلِ  ب ت طَابت ۀُیالْ ما ع   ).310و  236: 1353ایرج میرزا،: ؛ نیز نک237: 1363دهخدا،(» إذَ

  »فی التأخیر آفات«برون کن از سرِ نحست خرافات       بجنب از جا که 

  )83: 1353ایرج میرزا،(                                                          

  ):1150: 1363دهخدا،(» فی التأخیرِ آفات«: عین مثل را ذکر کرده

  »فی التأخیر آفات«: گفت یمبنفشه بـا شقـایق در مناجات        شکر 
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  )392: 1313نظامی،(                                                          

  را» العجب ثم العجب«بمــان و بیـن جمــادي و رجـب را          که بینـی 

  ب بین جمادي و رجب نیستدر این گیتی عجب دیدن عجب نیست       عج

  )92: 1353ایرج میرزا،(                                                                 

ثَلِ      با«دکتر محجوب نوشته است که بیت ایرج بر اساس م ج باً تَرَ ع جر شاست ) 108: 1385؛ جوینی،2: 1385نسوي،(» ع
: نک(» ...عشق رجبا «که در امثال و حکم دهخدا هم با غلط چاپی )247و246: 1353ایرج میرزا،: براي شرح بیشتر نک(

لِ ) 169: 1387( پور انیسبزاما راقم این سطور همچون دکتر . آمده است) 1101: 1363دهخدا، ثَ معتقد است که ایرج به م
ینَ جمادي و رجب« ب بج ب کُلُّ الع جلین و آخرین ) 233: 1387؛ و استرآبادي،258: 1363دهخدا،(» العنظر داشته است و او

. آورده است» ...العجب کلُّ العجب«دهخدا هم همین بیت ایرج را ذیلِ مثلِ . کند یممصراع از دو بیت فوق، نظر ما را تأیید 
ل و در  توان یمبر اساس مثلِ مذکور، ) 258: 1363دهخدا،( ایهام به وجو) فعل امر از دیدن(» بین«ي  کلمهدر مصراع او د

ین«ي  کلمهل شد؛ که ئتبادري ظریف قا ت کشف  درباره. (آورد یمبه یاد ) که در مثل آمده است(را » ب ي ایهام تبادر و کیفی
  )134: 1388؛ و شمیسا،144-141: 1381شمیسا،: آن نک

  عیشِ تو را مانع و محظور نیست            تَمر بود یانع و ناطور نیست

  )103: 1353ایرج میرزا،(                                                      

خرما پخته و رسیده است و نگهبانِ ) 275: 1363دهخدا،(»مانعٍ رُیغَو النَّاطُور  انعالتَّمرُ ی«: اشاره دارد به ضرب المثل عربی
به خطا » محظور«لی در متن کتاب ایشان دهخدا همین بیت ایرج را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده و. نخلستان مانع نیست

  ).همان، همانجا: نک(ضبط شده است » مخلوط«

  ي مادر است حسنا دهیدآري مثل است که قرنبی           در 

  )136: 1353ایرج میرزا،(                                          

ب«: اصل مثل چنین است نْ رَ قَ نَۀٌ نِیعی فی الْ سا حهالمنظر است در  اي سیاه و کریه یعنی قرنبی که حشره) 267: 1363دهخدا،(»أُم
  ).175: 1374سعدي،(» همه کس را عقلِ خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال«: به قولی. نظرِ مادرش زیباست

  »المأمور معذور«تو را کردیم اي گوساله مأمور              نه مأموري که 

  )155: 1353ایرج میرزا،(                                                        

  ):270: 1363دهخدا،(» المأمور معذور«: عین مثل را آورده 
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م           کفی باللّه المأمور معذور   ز بذلش کان اگر جوید تظلّ

  )389: 1387قاآنی،(                                                 

  اند یدنیشنتم این معیدیها              دیدنی نه، همان نی غلط گف

  )184: 1353ایرج میرزا،(                                                    

ثَلِ  اشاره دارد به م» عمس چیزي که شنیدن  رود یم کار بهدر مورد کسی ) 129: 1374میدانی،(» منْ أنْ تَراه رٌیخَي دیبِالْمعأنْ تَ
  ).278: 1353ایرج میرزا،: براي توضیحات بیشتر نک(ي او بهتر از مالقات با شخصِ او است  درباره

  

  :ابیات و مصاریع عربی - 2/ج

  :در بیت زیر ایرج خود مأخذ را مشخّص کرده است

دراً ب ارالُ َفص   نخواندي اینکه گفت ابن قالقس               أال سار الهلَ

  )              44: 1353ایرج میرزا،(                                                       

  عشق کند جام صبوري تهی         آه منَ العشقِ و حاالته

  )132: 1353ایرج میرزا،(                                        

  )87: همان(» و القول الفعلِ حیصحرشیدالقد، «: اعي شخص ایرج است؛ ایضاً این مصر ساختهمصراع عربی بیت باال ظاهراً 

  بیارم از عرب بیتی دو مشهور         که اهل دانشم دارند معذور

 تد إذا شاهناً نَظْمی ف هو تُوراً            و انـی انیبی فی فُ علْم یل  

 ب نْس ا تَ ْقصفَلَ نَ ْقصی إنَّ للَی            ر ی عنش اء طیتَ نَ الزَّمــانِ أب  

  )96: 1353ایرج میرزا،(                                               

  ).159: 1387،پور انیسبز؛ و  250: 1353نک ایرج میرزا،(اند  ي دو بیت از ابوالفتح بستی دانسته افتهیرییتغاین دو بیت را 

است   همدانی دانسته الزّمان عیبدن دو بیت را از البته درخور ذکر است که دکتر مهدوي دامغانی بدون ذکر مأخذ، ای
  ).608: 1381مهدوي،(

ی توأال ماع رِ ب تَ ا                هیفَاشْ ا  شیالْعفَهذَ لَاخَمرَی یفه  
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  )  78: 1353ایرج میرزا،(                                         

د مهلبی وزیر  128-125: 1342ریاضی،: براي شرح بیشتر نک(ي دیلمی است  لدولهمعزااین بیت اثر طبعِ ابومحم.(  

     

  لغات، تعبیرات و صرف و نحو عربی: د

 ها آنلغات زیادي  به صورت لغت دخیل از زبان عربی به فارسی وارد شده است که در هر متن منثور و منظوم، تعدادي از     
مثالً (ایرج در کنار عبارات کامالً عربی . ی چندان مرسوم و متداول نیستدید؛ ولی استعمال بعضی لغات، در فارس توان یمرا 

ء از چنین کلماتی هم استفاده کرده است؛ به شکلی که گاهی مصاریعی از دیوان ایرج، به استثنا) جمالت دعایی خاص
رات و وحش ا«: حروف اضافه، تماماً عربی و داراي لغات نادر و خاص هستند؛ مثالً حرطیر از وکَ 1353ایرج میرزا،(» ز ج :

ي مستعمل در آن، براي خیل کثیري از خوانندگان فارسی  واژهیا این مصراع که تنها لفظ دایه در آن فارسی است و دو ) 178
ديِ دایه«: زبان غریب است م بر ثَ نفَط که  نامه عارفجالب اینکه مصراع مذکور در ) 77: 1353ایرج میرزا،(»که طفل م

  :میکن یمذیالً بعضی شواهد استعمال چنین لغاتی را ذکر . ان و ساده و مشهور در میان عوام و خواص است، آمدهاي رو منظومه

نادل« - 1 هر سو کایدر قدم گذاري در باغ             ناله کنند از جدایی تو عنادل: » ع  

  ) 33: 1353ایرج میرزا،(                                                                         

  هر سو گردم ایا منازلَ سلمی                 گویم و گریم چنانکه آرم وابل:  »وابل« - 2

  )34: 1353ایرج میرزا،(                                                                          

حجن« - 2 گویی فی المثل گوي است و محجنسرِ خصم سنانِ جان ستانش         تو : »م  

  ) 45: 1353ایرج میرزا،(                                                                                     

  تو باشی ناصب اَعالمِ دولت               تو باشی جازمِ اعناقِ دشمن: »اعناق« - 3

  )46: 1353ایرج میرزا،(                                                                     

  ي من            وین چنین داغ نباشد دگران را به جباه جبههداغ مهر تو بود شاهد بر :  »جباه« - 4

  )50: 1353ایرج میرزا،(                                                                                      

  پناه شاه و گدا ملجأ وضیع و شریف         مالذ پیر و جوان، مهرب فقیر و غنی:   »مهرب« - 5

  )    53: 1353ایرج میرزا،(                                                                                       



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

570 

 

  بود عوري اش نبینی و چرکینش           کآسوده از عوار آلوده: »عوار« - 6

  )55: 1353ایرج میرزا،(                                                           

دغ« - 7 دغم بر شقیقه: »ص فزاید چین عارض هر دقیقه          نخوابد موي ص  

  )76: 1353ایرج میرزا،(                                                                    

فـاه ندارد:  »شفاه« - 8 فاه بیفتد             بنده تسلّط کـه بر ش من چه کنم شعرم از ش  

  )  175: 1353ایرج میرزا،(                                                                           

هاي شعر  و برگزیده ها جنگاست و در  جالب اینکه این لغت مشکل در شعري آمده که بالنسبه در بین خوانندگان عام مشهور
  .531: 1386یی،وفا نیافش: مثالً نک. شود یممعاصر از آن استفاده 

بقه در رقاب کند شان کهرسول دید که جمعی گسسته افسارند        به چاره خواست : »ربقه« - 9    رِ

  )                179: 1353ایرج میرزا،(                                                                                      

باب و هوام            به هم نهد مژه و سر به زیرِ آب کند کاسهچو گشت : »میهوا« - 10   ي چشمش پر از ذُ

  )179: 1353ا،ایرج میرز(                                                                                             

اي در متقاعد یا مجبور ساختنِ شاعر به  ي شعري نقش عمدهها ضرورتکه  شود یمبا تأمل در همین ده مورد، مشخّص     
عاملِ دیگرِ انتخابِ کلمات . ي بیت آمده است هیقافکلمه در ) 8، 4، 2، 1ي  شماره(در چهار مورد . انتخاب چنین کلماتی دارد

به عمد، در جهت » اعناق«بیت داراي موازنه است و  3ي  شمارهدر . دانست توان یماستخدامِ صنایع ادبی نادر را میل شاعر به 
ل است» اعناق«ي  نهیقرکه (» اعالم«تناسب و هماهنگی با  ي دیگري را  کلمه توانست یمانتخاب شده و الّا شاعر ) در مصراع او

معلوم است که رعایت جناس شبه اشتقاق، بین  9و  6ي  شمارهدر . »دشمنتو باشی جازم سرهاي «: به کار ببرد و مثالً بگوید
ي دیگر این است که درصد استفاده از لغات عربی نادر در  نکته. مورد نظر بوده است» رقاب«و » ربقه«و » عوري«و » عوار«

با (البته در اشعار نوع دوم . بیشتر است.) که قبالً توضیح دادیم و مراد اشعار مدحی و قصاید قدمایی ایرج است(اشعار نوع اول 
  .آمده است نامه عارفدر  7مثالً مورد . یافت توان یمها را  هم این واژه) گرایش اجتماعی و سیاسی و تجددطلبی

و دیوان ا 87ي  صفحهبه طور مثال تنها در . اند رفته کار بهجمالت دعایی و تعبیرات عربی زیادي هم در دیوان ایرج میرزا     
م منَ » «صحیح الفعل«، »رشید القد«: این تعبیرات عربی وجود دارد) نامه عارفي  منظومهقسمتی از ( ظْه ف أح م یالْغَاللّه« ،
ل«، »صحیح البنیه« وبارِز«، »الح ن ملْ مالح تحت«، »ه نک. به معنی مسلّح، که در عربی معاصر رایج است(» الس :

ي شعري نقش ها ضرورتدر انتخاب یا بهتر است بگوییم تحمیلِ این تعبیرات و ترکیبات هم . )»تحت«ذیلِ : 1379آذرنوش،
عبارات ) 52-50: 1353ایرج میرزا،(اند  سروده شده» آه«ي  هیقافبه طور مثال در دو قصیده که با هجاي . اي دارند قابل مالحظه
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فاه«، »ا اللّهالّ«، »طاب ثَراه«: رفته است کار بهعربی ذیل به عنوان قافیه  لْ«، »اللّه ءإن شا«، »وا اَسعداهجف طالَ «و » الاله الّااللّه«، »ت
  .»بقاه

  :مثالً. رسند یماند و از این جهت، آشناتر به نظر  رفته کار بهبعضی از عبارات عربی مستعمل در دیوان ایرج، در شعر بزرگان نیز 

لّه گفت  نَّۀ ل کنون فهمیدم دیدم             معنی هیچالم  

  )125: 1353ایرج میرزا،(                                     

نَّۀ للّه« در شعر حافظ هم هست) شود یمخوانده » لَه«به ضرورت عروضی » اله«که آخرین هجا یعنی (به همین شکل » الم:  

نَّۀ للّه کـه در میکـده بـاز است            ي نیاز استکه مرا بر در او رو رو زآنالم  

  )98: 1362حافظ،(                                                                          

  از آن خوي خوش و روي نکو               این دو گوهر که خدا داده تو را ارزان نیست» لَوحش اللّه«

  )170: 1353ایرج میرزا،(                                                                                             

در عین اینکه از  -بعضی عبارات هم . سابقه دارد) 564: 1362(و حافظ ) 407: 1385سعدي،(در شعر سعدي » لَوحش اللّه«
اقل در نظم، نادر محسوب  -تعقید خالی هستند شوند یمحد:  

ی التَّوالی در کار تربیت بودي      لَ ی التَّوالی را      ع   به جان خریدي رنج علَ

  )5: 1353ایرج میرزا،(                                                                

ی التَّوالی« البته شاهد . شده، نادر است) 18: 1362وطواط،: نک(» رد العجز علی الصدر«که تکرار آن عامل ایجاد صنعت » علَ
  :شعر قدما وجود دارداستعمال آن در 

  جامی به وظایف تضرّع                مشغول بود علی التَّوالی

  ) 799: 1378جامی،(                                              

  :در دو مورد ذیل، معلوم است که ایرج به متنِ خاصی نظر داشته و عبارت عربی را از آنجا اخذ کرده

لمی ایا منازلَ«هر سو گردم  گویم و گریم چنانکه آرم وابل»                  س  

  )  34: 1353ایرج میرزا،(                                                              
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لماك«: مأخوذ از این مصراع است     لمی فأینَ سکه حافظ هم آن را از شریف رضی اخذ ) 920: 1362حافظ،(» ایا منازلَ س
در بیت دوم از دو بیت زیر مأخوذ از » َقصب الجیب«و ) 427: 1381و مهدوي، 160: 1387،پور انیسبز: نک(ست کرده ا

فی کرده   :گلستان است و در بیت اول نیز اشاراتی به همان متن دارد و ایرج به نوعی خود را سعدي زمان معرّ

  ـاقـان چون کـاغـذ زري وقتم که برند          منشـآتم را مشت سندهینومن همان طرفه 

ب الجیب«ي دهرم که خورند          ندهیگومن همان دانا  حدیثم را همچون شکّر» َقص  

  ) 22: 1353ایرج میرزا،(                                                                        

منتشر گشته و ) زمین(ت و صیت سخنش که در بسیط ذکر جمیل سعدي که در افواه عوام افتاده اس«: در گلستان چنین آمده
  ).51: 1374سعدي،(» ...برند یمي منشآتش که چون کاغذ زر  رقعهو  خورند یمقصب الجیب حدیثش که همچون شکر 

را با ذکر صفحاتی از ...) ترکیب اضافی، جار و مجرور، جمله و شبه جمله و (در اجتناب از تطویل، دیگر عبارات عربی     
، ابهی من نور بصر )19(، ابدالدهر )13(اهللاُ معک : میآور یمآمده است و بدون ذکر بیت،  ها آنوان ایرج که عبارات در دی
اللّه  )77( القبول سهل، )44و  41(،  ذوالمن )35(، العلیک سبیل )34و  22(، باللّه )21( رُ سا )77(، اَستغف رقُ النِّ ه  )79(، ع ، اللّه اللّ
)80(اکبر  ، اللّه)ه )81 األمر )101(، یاللعجب )84(، تعالی اللّ ه )135و  117(، علی اللّه )115( الجمال عیبد، )114(، عاقبۀُ ، بسم اللّ
لطنه )122(، دام إجاللُه العالی )121( قبلُ الس علیک )139(، ذي فن )179و  138(، نعوذ باللّه )138(، ذي شرف )122(، م ،

الم  اجی )158(ه ، وجیه الملّ)139(الس ه الرّ بد نْ)159(، ع رِف ، الی 175(، وامصیبتاه )175(، وا اسفا )168(ص( مولی النِّع ،)176( ،
ی األعلی )198(، علی الیقین )190(، فی امان اللّه )179(، عبدالبطن )178(، ام المکارم )178(اخ الفضایل  223(، سبحانَ رب.(  

 که بر اساس علم صرف و  شود یمیی ها يپرداز نکتهي و ساز مضمونزبان عربی، مربوط به ي ایرج از  استفادهي  خالقانهقسمت
  :میپرداز یمذیالً به بررسی این موارد معدود . اند نحو شکل گرفته

نْ الی ف استنشود منصرف از سیر فرنگ                  این همان احمد رِ ص  

  )  168: 1353ایرج میرزا،(                                                           

در زبان عربی غیرمنصرف » احمد«بیت مذکور در مورد احمدشاه قاجار است و ایرج در آن با توجه به این نکته که اسم 
در . است، مضمونی جالب ساخته و دلیل عدمِ انصراف احمدشاه از سفر فرنگ را  با عدم انصراف اسمش مربوط دانسته است

  :یگر از همین نکته چنین استفاده کرده استجاي د

  است پدرسوختهة احمد و از مهر چنین منصرف           خصم نحا

  ) 202: 1353ایرج میرزا،(                                                
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تیِ شخص مذکور(در بیت باال هم به تناسبِ منصرف بودن از مهر      د که غیرمنصرف استاحم(و اسم آن شخص ) بی محب (
زیرا از نظر علم . دارد یاد کرده است ها آنو خصومتی که احمد با ) ةنحا(توجه داشته و در مصراع دوم هم از عالمان نحو 

ة نحاي عامِ قبولِ کسره در حالت اضافه مستثنی است و این نوعی خصومت با  قاعدهصرف و نحو، احمد غیرمنصرف از 
  :ي شاعران عرب براي ابداع مضمون بوده است هیدستماف بودنِ احمد همچنین غیرمنصر. باشد تواند یم

 لْت فَضَّ راففَإنْ تَ نْ بِإْنص م تَه دد ی               عک نْ دا لَد   رِفْ

ی،(                                           323: 1861متنب(  

منصرف (انصراف داراي دو معناست یکی نحوي «و در بیت فوق ) 431: فاخوري، بی تا : نک(اسم متنبی، احمد بوده است 
که غیرمنصرف است با ) احمد(پس معناي قریب و غیرمراد این است که نام شاعر ). بازگشتن(و دیگري لغوي ) گشتن
محفل را ي انصراف و بازگشت از  اجازهاما معناي بعید و مراد این است که ممدوح به شاعر . ي ممدوح، منصرف شود اجازه
  ).254: 1388منوچهریان،(» بدهد

  »                                              لن«و » لم«باشد             به قانون عرب حرف » نصب«و » جزم«اال تا حرف 

  تـو بـاشــی نـاصب اَعــالمِ دولت              تـــو بــاشی جــازمِ اعناقِ دشمن

  )46: 1353ایرج میرزا،(                                                                    

و در بیت ) معناي نحوي(اشاره کرده » لن«و ناصب بودنِ » لم«در بیت اول از لف و نشر مرتّب استفاده کرده و به جازم بودن    
تا وقتی که لم و لن  کنم یمدعا : دیگو یمدر مجموع . را اراده کرده است) معناي لفظی(دوم از ناصب و جازم معناي دیگر 

با ایهامی هنري در (ي بعد از خود را مجزوم و منصوب کنند، تو نیز ناصب اعالم دولت  کلمهچنین قدرتی در اختیار دارند که 
بال و ي اقها علمو  ها درفشي  دارندهبرپا  -2ي مقامات حکومتی  کننده نصبو  گمارنده شغلبه  -1: دو معنی استعمال شده

  .ي دشمنان باشیها گردني  برندهو  کننده قطعو ) نیکبختی

نگ کالچه کچلگر شعرِ دگر کالن جفنگ است               شعر تو  جفَ   اَ

  )31: 1353ایرج میرزا،(                                                           

فعل استکه در م(ایرج به شوخی و طنز از وزنِ صفت تفضیلی عربی  ر، اَ ي عامیانه و فارسیِ جفنگ  کلمهاستفاده کرده و ) ذکّ
فاتی از این نوع، در دیوان ایرج شواهد دیگري هم دارد. تر جفنگ: را به اجفنگ تبدیل ساخته؛ یعنی   :تصرّ

  ی نه تبعید           نه دیگر بایدت هر سو فراریدنیب یمنه دیگر حبس 

  )96: 1353ایرج میرزا،(                                                        
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» .یدن دارد ساخته است...ایرج فعلِ جعلی فراریدن را از فرار، براي تمسخرِ عارف و براي ایجاد جناسی که آن فعل با «
  )491: 1383فرشیدورد،(

  دندیجهنّم یممـردم همه                  شد یمدرهاي بهشت بسته 

  )178: 1353ایرج میرزا،(                                                   

م «یا » شدند یمجهنّمی «را با تمسخر به جاي » دندیجهنّم یم«ایرج      . جعل و استفاده کرده است» رفتند یمبه سوي جهنّ
اقل در مقام هزل و طنز، قبول کرده -دستوریان  جا هرچند چنین کاربردهایی را حد معتقدند که  -اند ز دانستهاند و به نوعی م

ی کنیم  ها آننباید  ي تلقّ عیان انقالب ادبی در عصر خود ). 491: 1383فرشیدورد،: نک(را جد در بیت زیر نیز براي تمسخر مد
ایرج : نیز نک(ي فارسی درآورده است  کلمهعربی را بر سرِ  میالاند، به عمد الف و  ي اندکی داشته بهرهکه از سواد و علم 

  ):261: 1353ا،میرز

  ي من کارِ بدي است         کارِ انسانِ قلیلُ الخردي است امروزهکارِ 

  ) 121: 1353ایرج میرزا،(                                                  

ثلِ جمع اغالط به حساب آورد؛ ولی در مواردي نیز با غلط دستوري مواجهیم؛ مء بدیهی است که مورد فوق را نباید جز    
  :اند کرده ینملی از این نوع، توجه ئبستنِ اسم فارسی با عالمت جمعِ عربی که ظاهراً در آن عصر به مسا

  ي مستمـندیـن بــودها دلکلیــد محبس          ختیر یم هم بهنه شانه بود که آن گیسوان 

  )15: 1353ایرج میرزا،(                                                                                      

  :هم ذکر شده است در بیت نافصیحِ ذیل»وحدت ءیا«در مقامی که » یک«یا ذکر 

  عالمشان دل فتهیش جان باختهاند            باشدي  نه به تنها من و یک مملکتی شیفته

  )47: 1353ایرج میرزا،(                                                                           

ی که در این مقام باید به آن اشاره کنیم این است که علم صرف و نحو و آشنایی دقیق و عمیق ایرج  نکته     ي بسیار مهم
میرزا با ادبیات عرب، او را صاحب بصیرت و معرفتی در این طریق کرده بود؛ به شکلی که در مواردي، عامدانه و عالمانه از 

و به نظر ما این موارد را نباید به حساب خطا و سهو شاعر  کرد یمایت نکاتی که ظاهراً قانون صحیح هستند، اجتناب رع
برخورد کرده است و » همزه«مثلِ » عین«با حرف ) 122: 1353ایرج میرزا،(» دام إجاللُه العالی نشود«گذاشت؛ مثالً در مصراع 
  :ایضاً در بیت ذیل). dâma ejlâloholâli nashavad: (مصراع را چنین باید خواند

ین بود الممالک جاللمن و بتول به جاي دگر شدیم ولی             بتول بکر و    عنّ
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  )15: 1353ایرج میرزا،(                                                                      

» خارج آهنگ«و دکتر محجوب این موارد را  گردد ینم، ادا شود یمکه باز هم عین به صورتی که در زبان عربی تلفّظ     
که در این مقاله  -ی دان یعربکه ایرج میرزا با وجود مراتب فضل و  رسد ینمبه نظر ) 262: 1353ایرج میرزا،. (خوانده است

» عین«نون رعایت تلفّظ ي ساده غافل بوده باشد؛ او به فراست درك کرده است که قا نکتهاز این  -آن را آشکار ساختیم
ی ندارد؛ زیرا در تلفّظ  شاید در . این حرف، با همزه مساوي است زبانان یپارسخاص زبان عربی است و در تلفّظ پارسی محلّ

  :و گمنامی چون عبهر شیرازي هیما کماند، مثالً بیت زیر از شاعر  دیگر شواهد نادري که شاعرانِ پیش از او سروده

  بگفت عبهرا خموش              کتّـان کجـا و پرتو انوارِ فخت مـا گفتم درآ ز پرده

  )                                                                28: 1387حنیفی،(                                                                           

عامداً به این  -که به ظرایف هر دو زبان آشنایی دارد-که ایرج میرزا  رسد یمه نظر چنین کاري را بتوان سهو خواند؛ ولی ب
که در آن تلفّظ حروف در زبان پارسی مالك قرار -او در مواردي دیگر نیز به کارهایی از این نوع . کار پرداخته است

). 202: 1353ایرج میرزا،: نک(کرده است  قافیه» دوات«و » نحات«، »حرکات«را با » لواط«پرداخته مثالً در شعري  -گرفته
این اقدام ایرج را تسامحی دانست که بر اثرِ شناخت و  توان یماینکه او خود به غلط بودنِ قافیه اشاره کرده است،  رغم یعل

ي نگرفته . ي صوتیِ حروف در دو زبان عربی و فارسی به وجود آمده استها تفاوتعلم به  و ایرج کار خود را چندان جد
اقل  ا حد بحث و مجادله شود؛ ام انی دانست که با  بخشِ الهامکار او را  توان یمنخواسته بر سر مطلبی مختصر وارد متأخرّ

اند و آن را به زعم خود  در زبان فارسی، تأکید کرده» مناص«، »اثاث«، »اساس«بودنِ کلماتی مانند  هیقاف همجسارت بر 
ا تلفّظ کردنِ  قاعدهدکتر محجوب، ) 235-228: 1363سهیلی، :مثالً نک(اند  خوانده» سابقه یب« را چنان » عین«ي لزوم مجزّ

  :که در شرح بیتی از ایرج، قضاوتی غیرمنطقی و عجیب کرده است پنداشته یمبدیهی 

اب             کند اقرار که بنوشته   اي از او بهتر خط نویسی که اگر بیند امیرالکتّ

  )25: 1353ایرج میرزا،(                                                                  

امیرالکتّاب و عمادالکتّاب دو خوشنویس نامدار عصر بودند و «: سدینو یمي این بیت چنین  دربارهدکتر محجوب     
ا چون نام وي با حرف  اب مشهورتر از امیرالکتّاب بود؛ ام در شعر، وزن را مختل  و آوردن آن شد یمشروع » ع«عمادالکتّ

اب را که نامش با همزه آغاز ساخت یم ایرج (» ، در شعر نام برده استکرد ینمو در وزن اخالل  شد یم، شاعر امیرالکتّ
اوالً چرا شاعر حتماً باید از شخصِ مشهورتر اسم ببرد؟ ایرج . نظر ایشان از چند جهت، دچار اشکال است). 231: 1353میرزا،

به صرف مشهورتر  توان ینم، یاد کند و پسندد یمرساندنِ مفهومِ مورد نظر خود از هر شاهد و مصداقی که  مختار است براي
ثانیاً اینکه به فرض اگر قبول کنیم که شاعر مجبور است از . بودنِ عمادالکتّاب، ایرج را نیز مجبور به انتخاب نام او دانست

اي  قاعدهرج شاعري نیست که به سخن بگوید، ای -است رکه مشهورت-عماد الکتّاب  معتقد باشد و به خاطرِ » عین«ي تلفّظ مجزّ
دو شاهدي که قبل از این . ، صرف نظر کند)چنین باشد الواقع یفاگر (رعایت این قاعده از امرِ واجبِ ذکر اسمِ شخصِ اشهر 
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ترجیح داده ) شعر شخصِ ایرج(ی متن ندرودکتر محجوب فرضیات خود را بر شاهد . کند یمذکر شد هم این نظر ما را تأیید 
 .دانسته که قضاوتی عجوالنه است) امیرالکتّاب(و به زعم خود، ایرج را مجبور به انتخاب لفظی خاص 

  

  يریگ جهینت

ی دان یعرببا استخراج شواهد متعدد اثرپذیري شعر ایرج از قرآن، حدیث، امثال و ابیات و لغات و تعبیرات عربی، مراتب  - 1
  .به شکلِ مستند اثبات شد ایرج

تی و مضامینِ تکراري مدح و(معلوم شد که درصد استعمالِ عبارات عربی در اشعار نوع اول   - 2 بیشتر است ...) با دیدگاه سنّ
نیز شواهد زیادي در این مورد ) حاوي مضامین تجددطلبانه و انتقاد سیاسی و اجتماعی و طنز و هزل(ولی در اشعار نوع دوم 

  .دارد وجود

وجود عبارات و لغات نادر عربی و اثرپذیري لفظی و معنوي از آثارِ عربی در دیوان ایرج که آشکارترین ویژگی شعر او  - 3
ي این فرض است که با وجود فصاحت  کننده اثبات) 324: 1383، پور نیام:نک(اند  دانسته» بیان سهل و ممتنع«و » زبان ساده«را 

تا آن حد ایجاد غموض و تعقید ...) آیات، احادیث، امثال و (ي او از لغات و عبارات عربی  ستفادهاو قابلیت ادبی شاعر، 
زبان «به داشتنِ  تواند یمکه شاعر  میریگ یمبه عبارت دیگر نتیجه . که مانعِ ارتباط عموم خوانندگان با شعر او باشد کند ینم

  .بارات فخیم ادبی و لغات نادرِ عربی نیز استفاده کندمشهور شود و در عین حال در مقامِ مناسب از ع» ساده

  

  نوشت یپ

ي حاضر، فقط به مواردي پرداخته شده که مثل یا بیت عربی، در لفظ ایرج میرزا  مقالهذکر این نکته الزامی است که در  -1
ي  مقالهدر . عربی نظر داشته است اثبات کرد که ایرج به آن مطلب خاص در زبان توان یم» لفظ«هم اثر نهاده؛ و با استناد به 

ر شده است، استخراج و شرح شده  مفید دکتر سبزیان پور، تمامی مواردي که ایرج از مفهوم یا مضمونِ بیت یا مثلی عربی متأثّ
که اساس تحقیق ما در این قسمت بوده  -» تضمین«و » حل«را نیز عالوه بر » تلمیح«و » اشاره«به عبارت دیگر ایشان . (است
ل ) 52-42: 1374حلبی،: ي اصطالحات مذکور نک درباره. مورد بررسی قرار داده است -است ر و تخی بدیهی است که تفکّ

نی ندارد؛ اشتراك مضمون  و مرزِ مشخّص و معی اتفّاقی و بر سبیل توارد باشد و عالوه بر این، در همه حال  تواند یمحد
ي ارزشمند به  مقالهیعنی ممکن است ایرج، بسیاري از مطالبی را که در آن . درو یم تر یمیقداحتمالِ اخذ مضمون از منبعِ 

اساس کار ما . اخذ کرده باشد -جز آن منابع مذکور-عنوان اخذ از ادب عربی آمده است، خود ساخته باشد یا از جایی دیگر 
است و در آن، عالوه بر امثال و  -طور توأم به -در این مقاله، بررسی تأثیر زبان عربی و ادبیات عرب در لفظ و معنی شعر ایرج
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ي ایرج بر اساس دانش صرف و نحو عربی نیز پرداز مضموني  نحوهابیات عربی، به مآخذ قرآنی، احادیث، لغات عربی و 
 .سازد یم، کامالً متمایز پور انیسبزي دکتر  مقالهپرداخته شده که این خصایص آن را از 
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ل، تهران1ج. خراسانی علمی و فرهنگی و میراث مکتوب: ،چاپ او.  

د، وفا نیافش سخن: چاپ دوم، تهران. صد شعر از این صد سال، 1386یی، محم.  

  .انجمن تاریخ ترك: آنقره. به کوشش تحسین یازیجی. مناقب العارفین، 1980-1976، نیالد شمسافالکی، 

به اهتمام محمدجعفر محجوب، . تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او، 1353ایرج میرزا، 
  .گلشن: چاپ سوم،بی جا

ت و نوآوري در شعر معاصر، 1383، قیصر، پور نیام   .علمی و فرهنگی: چاپ نخست، تهران. سنّ

دتق ل،تهراندیوان اشعار، 1381ی،بهار، محمعلم: ، چاپ او.  

ل،تهران. یاد بعضی نفرات، 1378بهبهانی، سیمین،  البرز: چاپ او.  

ل،تهران. ام ابري است خانه، 1377پورنامداریان، تقی، سروش: چاپ او.  

ل، تهران. مقدمه و تصحیح اعالخان افصح زاد. یجام وانید، 1378، عبدالرّحمن،یجام مطالعات ایرانی و  مرکز: چاپ او
  .میراث مکتوب

  .مهتاب: چاپ هفتم،تهران. یالنیگی مدرس مرتض حیتصحبه . ي هفت اورنگمثنو، 1375ـــــــــــــــــ ،
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ل ناشر(چاپ پنجم . مقدمه،تصحیح و تعلیقات محمود عابدي. نفحات االنس من حضرات القدس، 1386ـــــــــــــــــ ،  او( ،
  .سخن: تهران

  .امیرکبیر: چاپ سوم،تهران. با اهتمام و تصحیح و تعلیق ذبیح اللّه صفا. دیوان عبدالواسع جبلی، 1361بدالواسع، جبلی، ع

اب قزوینیابه سعی و . تاریخ جهانگشاي جوینی، 1385جوینی، عطاملک،  د بن عبدالوهچاپ چهارم، . هتمام و تصحیح محم
  .دنیاي کتاب: تهران

د،  ین محم خوارزمی: چاپ دوم، تهران. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلري. دیوان حافظ، 1362حافظ، شمس الد.  

د بن ابی طالب،  ل، تهران. تصحیح و تحقیق ذبیح اللّه صاحبکار. ، دیوان حزین الهیجی1374حزین، محمسایه و : چاپ او
  .میراث مکتوب

  .اساطیر: اپ سوم، تهرانچ. تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، 1374حلبی، علی اصغر، 

  .دانشگاه علّامه طباطبایی: تهران). ي کارشناسی ارشد نامه انیپا( تصحیح دیوان عبهر شیرازي، 1387حنیفی، میثم، 

ین سجادي: تصحیح و مقدمه و تعلیقات. دیوان خاقانی، 1357خاقانی، بدیل بن علی،  د ضیاءالدار: چاپ دوم، تهران. سی زو.  
ل ناشر(چاپ دوم . به تصحیح احمد سهیلی خوانساري. دیوان اشعار خواجو کرمانی، 1369 خواجوي کرمانی، تهران)او ، :

  .پاژنگ
  .امیرکبیر: چاپ ششم، تهران. امثال و حکم، 1363، اکبر یعلدهخدا، 

  .نگاه: چاپ اول،تهران. براگینسکی.ي سعید نفیسی و ي نسخهبر اساس . دیوان رودکی سمرقندي، 1373رودکی سمرقندي،
درضا،  ل غزل فارسی، 1379روزبه، محمل، تهران. سیر تحوروزنه: چاپ او.  
  .ابن سینا: تهران. ي آثارش نخبهایرج و ، 1342ریاضی، غالمرضا، 

  .17ي  شماره. سال نهم. کاوش نامه. مضامین شعر و ادب عربی در دیوان ایرج میرزا، 1387، وحید، پور انیسبز
  .سخن: چاپ دوم، تهران. ییوفا نیافشمقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد . ي سپهساالر رساله، 1387حمد، سپهساالر، فریدون بن ا

  .خوارزمی: چاپ چهارم، تهران. تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی. گلستان، 1374سعدي، مصلح بن عبداللّه، 
ـ ،  ــــــ ـــ ــ ـــــ   .سخن: چاپ اول، تهران. یوسفی تصحیح و توضیح غالمحسین. ي سعديها غزل، 1385ــــــ

  .صفی علیشاه: چاپ اول، تهران. به اهتمام منصور مشفق. دیوان سلمان ساوجی ،1336سلمان ساوجی، 
  .سنایی: تهران. به سعی و اهتمام مدرس رضوي. دیوان سناییسنایی، مجدود بن آدم، بی تا، 

  .وپک و سناییپ: چاپ دوم، تهران. ، بیا با هم بگرییم1363سهیلی، مهدي، 
  .سخن: چاپ اول،تهران. شهریار شهر سنگستان، 1387ي، شهریار، دژ نیشاه

درضا،  آگاه: چاپ دوم، تهران. هاي سلوك تازیانه، 1376شفیعی کدکنی،محم.  
  .سخن: چاپ چهارم،تهران. ادوار شعر فارسی، 1387ـــــــــــــــــــــــ ، 

  .فردوس: چاپ سیزدهم، تهران. نگاهی تازه به بدیع، 1381شمیسا، سیروس، 
یات سبک شناسی ،1384ــــــــــــــ ،    .میترا: چاپ نخست از ویرایش دوم،تهران. کلّ
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  .علم: چاپ اول، تهران. ي حافظها ادداشتی، 1388ــــــــــــــ ، 

دحسین،  د محم ین و نگاه: ،چاپ شانزدهم،تهران1ج. دیوان شهریار، 1374شهریار، سی زر.  

د و محمد فهیم ابوعبیه، طنطاوي د سی ل، قم. ، معجم اعراب الفاظ القرآن الکریم1385، محمنوید اسالم: چاپ او.  

د روشن. )ع(ي یوسف قصه، 1382طوسی، احمد بن محمد،  علمی و فرهنگی: چاپ چهارم،تهران. به اهتمام محم.  

د فؤاد، اسالمی: چاپ نهم، تهران. ریمالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الک، 1387عبدالباقی، محم.  

یات عراقی، 1372عراقی، فخرالدین ابراهیم،    .سنایی: چاپ هفتم، تهران. ي سعید نفیسی مقدمهبا تصحیح و . کلّ

د بن ابراهیم،  علمی و فرهنگی: چاپ پنجم، تهران. به اهتمام و تصحیح تقی تفضّلی. دیوان عطّار، 1368عطّار، محم.  

مه، تصحیح و تعلیقات .اسرارنامه، 1386ــ ، ــــــــــــــــــــ درضا شفیعی: مقد سخن: چاپ دوم، تهران .کدکنی محم.  

  .توس: تهران. ي عبدالمحمد آیتی ترجمه. دب العربیتاریخ األفاخوري، حنّا، بی تا، 

د دبیرسیاقی. دیوان حکیم فرّخی سیستانی، 1380فرّخی سیستانی،  ار: چاپ ششم، تهران. به کوشش محم زو.  

  .جاویدان: تهران. به اهتمام حسین مکّی. دیوان فرّخی یزدي، 1376فرّخی یزدي، 

  .سروش: چاپ اول، تهران. فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان فارسی، 1383فرشیدورد، خسرو، 

  .امیرکبیر: رانچاپ چهارم، ته. ترجمه و تنظیم حسین داودي. احادیث و قصص مثنوي، 1387، الزّمان عیبدفروزانفر، 

  .ارشد: چاپ اول، تهران. شرح جامع نظم فارسی، 1388فیروزیان حاجی، مهدي، 

یات اشعار موالنا فیض کاشانی، 1354فیض کاشانی،  د پیمان مقابلهبا تصحیح و . کلّ سنایی: تهران. ي محم.  

دعلی،  اللّه بیحبقاآنی،  چاپ . ي مجید شفق مقدمهیح و مقابله و به تصح. دیوان کامل حکیم قاآنی شیرازي، 1387بن محم
  .سنایی: اول، تهران

ازي، میر جالل ین،  کزّ ل ویرایش دوم، تهران. ي دیوان خاقانیها يدشوارگزارش ، 1385الدمرکز: چاپ او.  

درضا برزگر خالق. مفاتیح اإلعجاز فی شرح گلشن راز، 1381الهیجی، محمد بن یحیی،  مه، تصحیح و تعلیقات محمت مقد ی و عفّ
  .زوار: چاپ چهارم، تهران. کرباسی

ی1861متنبی، احمد بن حسین،  ب متنبنا یب: برلین. شرح واحدي. ، دیوان ابی الطی.  

د،  امیرکبیر: چاپ دهم، تهران. فرهنگ فارسی، 1375معین، محم.  
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ار: چاپ اول،تهران.قیبه اهتمام سید محمد دبیرسیا. دیوان منوچهري دامغانی، 1370منوچهري، احمد بن قوص، زو. 

ی 1388منوچهریان، علیرضا،  ل،تهران)جزء دوم از شرح برقوقی(،ترجمه و تحلیل دیوان متنبار: ، چاپ او زو.  

ین  جاللمولوي، د، الد مان با تصحیحات و حواشی بدیع. فیه ما فیه، 1362محم   . امیرکبیر: چاپ پنجم، تهران. فروزانفر الزّ

  .توس: تصحیح نیکلسون، چاپ افست، تهران. مثنوي معنوي، 1375ـــــ ، ــــــــــــــــــ

درضا غزلیات شمس تبریز، 1387ـــــــــــــــــــــــ ،  مه،گزینش و تفسیر محمل، تهران2، جکدکنی شفیعی، مقدسخن: ، چاپ او.  

  .سروش: ول، تهرانچاپ ا. به اهتمام علی محمد سجادي. حاصل اوقات، 1381مهدوي دامغانی، احمد، 

ین عبدالحمید. مجمع األمثالمیدانی، بی تا،  د محیی الدبیروت: 2ج. به سعی محم.  

  .علمی و فرهنگی: چاپ هفتم، تهران. به اهتمام محمدامین ریاحی. مرصاد العباد، 1377نجم رازي، عبداللّه بن محمد، 

  .توس: چاپ دوم، تهران. امیرحسن یزدگردي تصحیح و توضیح. نفثۀ المصدور، 1385نسوي، محمد بن احمد، 

  .ارمغان: تهران. با حواشی و تصحیح وحید دستگردي. خسرو و شیرین، 1313نظامی، الیاس بن یوسف، 

  . امیرکبیر: تهران. ي حسین نخعی راستهیو. دیوان وحشی بافقی، 1339وحشی بافقی، 

ین، })؟(ورامینی{وراوینی  شاهیعل یصف: چاپ دهم، تهران. کوشش خلیل خطیب رهبر به. نامه مرزبان، 1384، سعدالد.  

د، ین محم حر فی دقایق الشّعر، 1362وطواط، رشیدالداس اقبال، تهران. حدایق السح عبسنایی و طهوري: مصح.  

  .نگاه: چاپ اول، تهران. ي وحید دستگردي شده حیتصحي  نسخهمطابق . دیوان هاتف اصفهانی، 1373هاتف اصفهانی، 

  .سروش: چاپ اول، تهران. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدي. المحجوب کشف، 1383یري، ابوالحسن علی بن عثمان، هجو

  .سنایی: ، به تصحیح و مقابله و مقدمه و فهرست از سعید نفیسی، تهراندیوان هاللی جغتایی، تا یبهاللی جغتایی، 

ین، جاللهمایی، ل،چاپ  .ادبیفنون بالغت و صناعات  ،1367الد هما: تهران او.  

: چاپ چهارم، تهران. ي و تدوین سیروس طاهبازبردار نسخهگردآوري، . ي کامل اشعار نیما یوشیج مجموعه، 1375یوشیج، نیما، 
  .نگاه
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 گنجوي در لیلی و مجنون نظامی »میل«بررسی مفهوم و کارکرد 

  )لکانی(رهیافتی روانکاوانه  

  

  1نژادعاطفه قاسم

 کیدهچ

  در هر دلی از هواش میلی     گیسوش چو لیل و نام لیلی

اي از  ي نقد ادبی ، تنها نمایانگر گوشه ي بی نظیري است که رویکردهاي نوین در عرصه ادبیات فارسی گنجینه
اریخ و ي ت جستار پیش رو، ضمن بررسی مفهوم میل در عرصه. هاي ادبی، فلسفی و روانکاوانه آن است ها و ظرافت پیچیدگی

در این راستا، .نماید بررسی میلیلی و مجنون فلسفه، این واژه را بنا به تحلیل رویکرد ژك لکان روانکاو معاصر فرانسوي در 
تحلیل فرهنگ عام بر مبناي رویکرد روانکاوانه ي لکانی، از طریق فیلسوف و جامعه شناس معاصر اسلواي ژیژك در ادبیات 

این بررسی بر آن است تا  به این پرسش که قیس، شخصیت اصلی داستان . شود کار گرفته میبررسی گردیده و در این اثر ب
مجنون، نامی که قیس . یابد را از طریق مفهومی روانکاوانه بررسی نماید منظوم لیلی و مجنون، از چه رو به این نام شهرت می

جنون ، در این بررسی، نه به . نماید انکاوانه را توجیه مییابد، خود به تنهایی لزوم بهره گیري از رهیافتی رو بدان اطالق می
  .گردد ي وجودي مجنون در امتدادي الیتناهی بررسی می عنوان نوعی بیماري روانی که به عنوان جزء الزمه

  

  .میل، لکان، مجنون، هدف میل، گفتمان خرد گریز، خرد محور :کلید واژه ها

  

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ شیراز  - 1
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  :مقدمه

 و تمثیلی بزرگ سرایان داستان از گنجوي نظامی مؤید بن زکی بن یوسف بن یاسال محمد ابو الدین جمال حکیم
 باقی خود وطن در گنجه، نزدیک نواحی از یکی به کوتاهی سفر جز به را عمر همه و شد متولد گنجه سال است که در  بزمی
ر ممتاز ساخته آن است که نظامی آنچه مقام نظامی را در شع). 315، 1385زرین کوب(شد سپرده خاك و همانجا نیز به ماند

ي  ، داستان پر آوازهلیلی و مجنون.متأخر خود بوده است)1385،316زرین کوب ( "غالباً منبع و تقلید تعداد زیادي از شاعران"
این اثر پرمایه روایت گر . یابد عشقی که هیچ گاه به وصال دست نمی. ي مجنون از براي دختري به نام لیلی است عاشقانه

از طرفی خواهان وصال است و از هجر یار از خود بی خود : ونی است که در مقابل عشق لیلی عملکردي دوگانه داردمجن
. ورزد کند که گاهی تعمداً از رویارویی با وي نیز اجتناب می گشته و از طرفی دیگر نه تنها تالشی قاطع از براي وصال نمی

به . باشد ي تداوم میل می ز متن برمی خیزد، و چه از جانب مجنون، الزمهلزوم اجتناب از لیلی، چه از سوي تحمیلی که ا
ي دیگري که در این اثر گرانقدر  نکته. بایست بدان دست یابد عشق، هیچ گاه نمی عبارتی دیگر، مجنون براي باقی ماندن در

بعد نبرد دو گفتمان یکی خردگریز و حایز اهمیت است آن است که با بررسی مفهوم روانکاوانه ي متن، این اثر ماندگار، از 
 .دیگري خرد محور قابل بررسی است

  

  از افالطون تا نوزایی : از منظر فلسفه) desire(تعریف میل 

ي چیزي را در )yearning(و آرزو و تمنا) passion( در این جستار، شور و احساسات) desire(منظور از میل 
ترین فیلسوف  افالطون مهم. ز دوران باستان همیشه مورد نقد قرار گرفته استاز نقطه نظر فلسفی، میل ا.  سر داشتن است

از نظر . باشد ، به دنبال دربند کشیدن میل از براي تحقق کمال مطلوب میجمهوريي خود به نام  دوران باستان، در اثر جاودانه
ي  ي فاضله نه که شاعران را از مدینهافالطون همان گو. افالطون میل و احساسات، دشمن تفکري خرد مدار و منطقی است

هر چند،  وي شاعران را تحت تأثیر الهامات مقدس ایزدي . راند، از نشان دادن احساسات و عواطف انزجار دارد خویش می
ي احساسات و جنون  از این رو، واژه. کند ها را مضر و خطرناك تلقی می ي مجنون به شاعر آن دانسته، اما با نسبت دادن واژه

 - همراه با نوعی تغییر پارادایم  -حال آنکه، شاگرد وي، ارسطو . گردند اي منفی با یکدیگر همنشین می در افالطون به گونه
این مسئله، تداعی گر . داند احساس و میل را در راستاي خرد و به واسطه ي آن براي دستیابی به هدف میل ضروري می وجود

آن دو اسب یکی سیاه نشانگر احساسات و دیگري سفید به مثابه عقل هدایتگر ارابه  افالطون است که درفائدروس ارابه در 
زند  و عقل را معیار محک  سقراط خواستار کنار گذاشتن نفس و احساسات فرد نیست اما میل را توسط عقل لجام می. اند

ي شرق که در بودا به  حتی در فلسفهجالب اینجاست که . تا میل انسان، میلی درست و قابل قبول گردد. داند صحت میل می
بر طبق این دیدگاه، نیروانا یا ). desire( "اش رنج و عذاب است اندیشه ایست که نتیجه"یابد نیز میل  طور خاص نمود می

  .گردد که فرد رنج و عذاب را به طور کامل از زندگی خود بزداید ، آن هنگام حاصل می)همان( "نهایت خرسندي"
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فیلسوفان در طول تاریخ به دلیل پیروي از خرد ورزي از بزرگترین دشمنان احساسات  شتر گفته شدهمانگونه که پی
اي که فیلسوف معاصر بریتانیایی به نام آلفرد نورث وایت  گفته. افالطون اولین منتقد ادبیِ بنام تاریخ از آن جمله است.اند بوده

نقل در ( "ي غرب در حکم پانوشتی بر افالطون است تمامی فلسفه". تي افالطون ابراز کرده چندان هم بیراه نیس هد درباره
به نظر . تواند کل تمدن غرب را در بر گیرد تواند فراتر رود تا آنجا که می ي وایت هد حتی از این هم می این گفته). برسلر
سته به این متفکر بزرگ باز رسد تمامی دستاوردي که حاصل اندیشه بشر است مدیون واکنش هاییست که خواسته و ناخوا می
هاي  توان به استفاده سنت اگوستن از آراء افالطون براي مخالفت  کلیسا با ادبیات و بهره گیري رژیم از آن جمله می. گردد می

ي میل و احساسات از آنجا  اهمیت ارتباط افالطون با مقوله).11هال (کمونیستی و فاشیستی قرن بیستم از رویکرد وي  نام برد 
افالطون شعرا را به این دلیل که هنرشان . شود که وي بزرگترین دشمن تفکري است که در مقابل خرد موضع گیرد ناشی می

حقیقت تنها از "از نظر وي . راند ها را از ویرانشهر خود می از طریق منبع الهام و نه خرد و منطق دانسته مطرود دانسته و آن
  :دارد ي ایون بیان می از آن جمله در رساله). 12 هال( "آید طریق عقل و منطق بدست می

هیچ ]تأکید از من [است  و از حاالت معمولی خود خارج نگشتهشاعر موجودي مقدس است و تا زمانی که به او الهام نشده 
نیافته  مادامی که شاعر به این حالت دست. ]تأکید از من[در نتیجه هیچ خردي در وي نیستنیست و  ابتکار و ابداعی در او

توانند کلمات متعالی را بر زبان جاري سازند  تنها زمانی شاعران می  .]...[ناتوان بوده و قادر نیست االهامات خود را بیان نماید
شاعري که در سرودن نوع بخصوصی ]....[قرار گیرد ]الهه شعر و موسیقی[ها را تحت تسخیر و الهام میوز که تعمق شاعرانه آن
- 13نقل در هال . (ي دیگر ناتوان است چون سرایش او نه از طریق هنر بلکه بواسطه ي الهام است ش گونهماهر است در سرای

12(  

. کند همان طور که مالحظه گردید، افالطون شاعر را عاري از ابتکار و خالقیت دانسته و هنرمندي وي را رد می
مول خود و خارج شدن از حالت معمول را برابر با بی خردي زیرا که افالطون شاعر را به هنگام الهام شدن، خارج از حالت مع

بروز  از نظر وي شور و هیجانات مانع از).13هال ("دانست الهام و جنون را یکسان می"ناگفته نیست که افالطون خود . داند می
ان را به دلیل آنکه خورد که افالطون شاعر احساس و شورو هیجان از آنجا به جنون پیوند می. گردد اندیشه خرد مدار می

. راند آنان را از آرمانشهر می شان رخت بسته است مجنون دانسته شده و باشند و خرد گرایی از اندیشه دستخوش احساسات می
  .اند اي که جنون را مطرود دانسته و آن را رد کرده پس از افالطون، تاریخ پر است از نام فالسفه

شود که آنجا که افالطون از الهام و از خود بی خود شدن و  از افالطون از آنجا ناشی می ي قابل تأمل در این نقل قول نکته     
ي  تنگاتنگ جنون  اساسات  این نکته کافیست تا قدمت رابطه. گردد گوید، ادبیات مورد بحث واقع می تلویحاً جنون سخن می

  .و ادبیات، به عرصه نمایش گذاشته شود

هاي بشري محسوب می  کري در اروپا، پیام آور انقالب جدیدي در نگرش در تماي حوزهف)رنسانس(ي نوزایی  دوره     
ي جدید، بسط و گسترش  توان به اختصار به استفاده از صنعت چاپ، حس میهن پرستی، کشف قاره گردد که از آن جمله می

تر از همه به گذر از  ارتین لوتر، و مهمکند، رفرماسیون مذهبی م جغرافیایی، اهمیت بخشی به دنیایی که بشر در آن زندگی می
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هایی معتبر به عنوان  خرافه پرستی و موهوم پرستی تفکر قرون وسطایی و تکیه زدن بر مسند دانش و خرد به عنوان تکیه گاه
  . این مورد اخیر سبب شده است که از دوره رنسانس به عصر روشنگري یاد شود. معیار سنجش درستی و نادرستی اشاره کرد

سیاسی  –اجتماعی  -جنبشی فکري و نهضتی فرهنگی"دهد، این جنبش،  بنا بر تعریفی که نوذري از روشنگري ارائه می     
است که ایمان به عقل به عنوان کلید اصلی دانش، شناخت و پیشرفت بشري، مفهوم تساهل دینی و مبارزه با هر گونه خرافه 

افزاید،  این مفهوم می"در ادامه، نوذري ضمن بررسی تعریف ) 49("دشون محورهاي اصلی آن محسوب می... پرستی و 
دانند که به مفاهیم به هم پیوسته و داراي ارتباط متقابل متعدد نظیر خدا، عقل،  اعتقادي می] ي[را جنبش  ]جنبش[معموال آن 

عقل سلیم، قادر به کشف و ارائه دانش  اعتقاد به اینکه"توان در  هدف غایی این اندیشه را می). 50("پردازد طبیعت و انسان می
تا با فراهم ساختن بسترهاي "گردد  دانست که این امر به نوبه خود موجب می "مفید و شناخت سودمند براي انسانهاست،

  ).50("را محقق سازد] خویشتن[...بتواند سعادت و خوشبختی  ]انسان[مناسب آزادي،

توان به فرانسیس  ر مسند فکر و اندیشه را پیام آور رهیافت فکري خود ساخته بود میترین فیلسوفانی که تکیه زنی ب از مهم     
اش به رویکردي تجربه گرایانه و علمی به عنوان عیار  هاي پژوهشی فرانسیس بیکن در رهیافت. بیکن و رنه دکارت اشاره کرد

افق فکري جدیدي را به مفهوم  "هستماندیشم پس  می"رنه دکارت نیز با بیان عبارت معروف خویش . سنجش بهره جست
ي چارچوب جهان بینی وي پیش روي بشر  ي خرد مدار و تفکر انسان به منزله سازنده نفی واقعیات بیرونی و تأکید بر اندیشه

پردازد این است که از نظر بسیاري از  ترین دالیلی که جستار حاضر به بررسی عصر روشنگري می یکی از مهم. قرار داد
توان در دوران رنسانس و تغییر ذهنیت بشر از تفکر خرافه پسند به تفکر خرد مدار  ي آغازین مدرنیسم را می ن نقطهمنتقدی

 . جستجو کرد

 

  

  :میل از دیدگاه فیلسوفان ما قبل افالطون: گذري به ما قبل تاریخ فلسفه

را مفاهیمی غیر قابل دسترس که اسلواي ژیژك فیلسوف بنام معاصر اسلوانیایی، نظریات روانکاوانه ي ژك لکان 
پردازد، مسائل  پندارد بالعکس، از نظر وي، موضوعاتی که ژاك لکان بدانها می مانع از بهره مندي از تفکري ساده باشد نمی

توان به نخستین فیلسوف تاریخ یونان  از آن جمله می. نماید اي ساده و روشن توضیح می ي فلسفی را به گونه کامالً پیچیده
باشد به جا مانده است، شعریست که در آن  تنها اثري که از وي که فیلسوفی ما قبل سقراطی می. تان، پارمنیداس اشاره کردباس

دنیا در معناي حقیقی آن، دنیایی است که در آن تغییر و تحول نا ممکن است و وجود : شود واقعیت بدین گونه شرح داده می
  .تحول است نیز الیتناهی و یکپارچه و بی تغییر و

آنچه در واقع افالطون از . باشد لیک، دنیا در مفهوم نظري آن، دنیاي ظاهرست که دنیایی دروغین و پر نیرنگ می
کنیم و صرفاً تقلیدي از دنیاي  کند، و دنیاي ظاهري اي که در آن زندگی می آن به عنوان دنیاي مثل، یا کمال مطلوب یاد می
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ي غرب تحت تأثیر این فیلسوف بزرگ از طریق آراء افالطون  پس، فلسفه. ردیده استمثل تحت تأثیر پارمنیداس بیان گ
  .باشد می

وي اولین فیلسوفی است که . نماید، امپداکلس است فیلسوف ما قبل سقراطی دیگري که ذکر نامش اینجا ضروري می     
دنیا از چهار عنصر اصلی و اولیه تشکیل از نظر وي، . کند ي منشأ هستی مطرح می خود را درباره cosmogeneticنظریه 

از این رو، عشق و میل در فیلسوفان ما قبل . ها حاصل نفاق ها حاصل عشق است و جدایی آن گردیده است که ادغام آن
رسد که افالطون، عشق و  به نظر می. سقراطی در مقابل افالطون که فیلسوفی ما بعد سقراطی است، منزلتی در خور توجه دارد

زند و بدان وسیله، راه را براي هر گونه ارتباط و دیالوگ بین  ها را توسط عقل لگام می کند بلکه آن را نه تنها طرد میمیل 
 .داند جان کالم اینکه مونولوگ خرد تنها چیزي است که افالطون آن را مشروط می. کند عشق و خرد از هم جدا می

   

  کاربرد لکان در فلسفه و ادبیات: میل

بخش از جستار، ضمن بررسی نظریات پارمنیداس، مفهوم میل لکان را با زبانی ساده شرح نموده و با بررسی در این 
زیرا که بررسی رفتار . گردد ي روانکاوانه ي میل، این واژه به تفصیل شرح می مثالهایی فلسفی و ادبی، پیش از رسیدن به نظریه
  . در این جستار، نیازمند رسیدن به درك عمیقی از این معناست جنون آمیز مجنون، از نقطه نظر تحلیل روانکاوانه

شاگرد وي به نام زنو، براي . داند پیشتر بیان گردید که پارمنیداس  تمامی دنیا را ثابت و بی هیچ تغییر و تحولی می
هدف وي از . مشهور استآنکه فهم ابن امر دشوار را ساده نماید، از پارادوکس هایی استفاده برد که به پارادوکس هاي زنو 

ها آن بود تا تضادي را که در دنیاي کثرت و تغییر و جنبش است و استادش آن را به صورت وحدت و  آوردن این مثال
توان در قالب پارادوکسی که به پارادوکس آشیل و الك پشت  هاي وي را می یکی از بهترین مثال. بیند توجیه کند سکون می

، ضمن اقتباس از این داستان، آن را در قالب داستان خرگوش و افسانهایزوپ در کتاب خود به نام . شهرت دارد، مشاهده کرد
همان داستان معروفی که در آن خرگوش چابک مسابقه را به الك پشت کند رو ). 3-4ژیژك (گنجاند  الك پشت می

، آنجا که آشیل تیز پا و هکتور، در 22صل هومر فایلیاد داستان . ي این داستان در جاي دیگري نهفته است ریشه. بازد می
  :رسند تعقیب و گریزشان، هرگز به هم نمی

به همان سان که سگی در کوهسار، در میانه . شتافت با این همه،آشیل تیز پوي بی گسست و نزدیک به هکتور، در پی وي می
شود و از  کند؛ آهو بره در پی بوته اي نهان می هاي تنگ و خرد، آهو بره اي را که از کنامش برخیزانده است، دنبال می ي دره

پوید؛ تا سرانجامش فرا چنگ بیاورد؛ به همان سان، هکتور  دود و در پی او می چنگ سگ بدر رود، بی امان و بی درنگ می
زیر دیوارهاي  افتاد که به رسید بر آن سر می هاي داردانی می هر بار که به برابر دروازه. توانست رست از پور تیز پاي پله نمی

نیکوساخت فرو جهد، با این امید که تیرهاي ترواییان که از فراز باروها می افشاندشان او را پاس بتوان داشت؛ هر بار که 
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هاي شهر  راند؛ زیرا خود همواره در سوي دیواره بست و به سوي هامونش باز می ایستاد راه را بر وي می آشیل در برابر او می
  ).488-489هومر ( "ییدپو تیز و تفت، می

البته . رساند ي آشیل و هکتور از آن نوعی است که هیچ گاه آندو را به هم نمی شود رابطه همانگونه که در مثال باال دیده می
هومر در تشبیه خواب، این مفهوم را به . این رابطه بدان معنا نیست که یکی سریع است و دیگري قادر به گرفتن او نیست

  :دهد، خوابی که در آن وضیح میبهترین نحو ت

تواند از دیگري رهایی  یکی نمی: گریزد بنهد تواند سر در پی دیگري که می به همان سان که در رویا، آنگاه که مردي نمی
توانست در تک و دو به هکتور برسد با هکتور نیز توان  به همان سان، آشیل نمی! یابد و دیگري نیز پی رفت او را ندارد، آري

  ).489هومر (را نداشت که از آشیل رهایی جویدآن 

دارد که مثال آشیل و هکتور، مثال سوژه ایست که به دنبال ابژه اي در تکاپوست تا  ژیژك در تفسییر این خواب بیان می     
ا کسی ی -هدف میل ساز یعنی ابژه اي. آشیل در نقش سوژه و هکتور مثال هدف میل ساز را دارد. آن را به دست آورد

کنیم چیزي را بدست  درست همانند خوابی که در آن هر چه بیشتر سعی می. که خود عامل پدید آورنده ي میل است -چیزي
در مثال آشیل . ماند همیشه فاصله اي بین ما و ابژه اي که به دنبالش هستیم باقی می. آوریم، هیچ گاه بدان دست نخواهیم یافت

اما این . زیرا از وي سریع تر هم هست -دود نه چون از وي کند تر می. به چنگ آورد و هکتور، آشیل، قادر نیست هکتور را
غیر یابد،  به عبارت دیگر، هدف میل که در این مثال در هکتور نماد می. دود هکتور است که یا بیش از حد کند یا تند می

  .است قابل دسترس

 :شود ي آشیل و هکتور بدین گونه ترسیم می لذا رابطه

  

  )    سوژه(آشیل .......................هکتور) ف میلهد( .1

  هکتور) هدف میل)...................... (سوژه(آشیل  .2

به بیان ساده تر، ابژه ي علت میل همیشه . دود در مثال اول هکتور بیش از حد تند و دذ مثال دوم بیش از حد کند می
ژیژك با بیان مدل پارادوکس زنو که ). 4ژیژك (تن آن نخواهیم گردیدماند و ما هیچ گاه قادر به در بر گرف گمشده باقی می

در اصل براي بیان مفهوم ثبات و عدم تغییر پارمنیداس ابداع گردیده، به مفهوم ژرف روانکاوانه اي که لکان از آن به ابژه ي 
 .بپردازیم aاینک الزم است به تعریف ابژه ي کوچک . برد اشاره دارد نام می aکوچک 

  

  :aعریف میل به مثابه ابژه ي کوچک ت
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. هر چند ظاهري نا متعارف دارد اما در مفهوم بسیار ساده است زیرا چیزي نیست جز خود فقدان aي ابژه ي کوچک  واژه     
عبارت از میل "میل). 121هومر ("فاقد موضوع است"به بیانی دیگر، میل، . نیست "ابژه اي خاص"این واژه به معناي فقدان 

). 121( "]تاکید از من[میل ورزیدن با جستجوي مداوم ابژه ي گمشده توأم استچیزیست که گم شده است و، بنابراین، به 
و ناملموس،  "شبه ریاضی"دهد تا با صورتی  می "انتزاعی"در وهله ي نخست، به کلمه، تا حدودي بار  aحرف کوچک 

تواند هر آنچه در جستجویش هستیم را دربر گیرد، از  این فقدان می ).67لوین (را بهتر نمایان سازد  "فقدان ابژه ي گمشده"
. ي این فقدان این است که هیچ گاه پر نشود و یا به دست نیاید اما الزمه). 122هومر( "دارایی"و  "دانش"گرفته تا  "عشق"
دانیم که  آن نیستیم اما می حتی اگر به آن برسیم، باز چیز دیگري هست که به آن میل بورزیم؛ ما قادر به تصاحب کامل"

دارد که  لکان ابراز می). 20("گردد آن چیزیست که توسط درخواست معلوم نمی"ي ساروپ، میل  به گفته). همان("هست
  یابد که  و آن زمانی نمود می). 21( "بزرگ است "دیگري"میل، میل به "

میل از فقدان ارضا بر . توان آن را مسدود کرد میارضاي نیاز کافی نباشد، آن هنگام که شک یا شکافی موجود است که ن
درخواست پایه ي توسعه ] رسیدن به میل[به عبارتی دیگر، نا امیدي از . دهد خیزد و فرد را به سوي میل دیگري سوق می می

  )21. (ي میل است

ص به حساب این فقدان با وجود اشغال فضایی خالی عمالً یکی از اساسی ترین و الزم ترین وجوه زندگی شخ
اما در عین حال هیچ   –بایست بدست آید  از آن جمله که تصور ایده آل از وجود چیزي، هدف، یا شخصی که می. آید می

هایی واهی و  گاه حاصل نخواهد شد، لزوماً بوجودآورنده ي فضایی فانتزیست که شکاف روان زخم زاي امر واقع را با وعده
  وین آدامز،ي پار بنا به گفته. کند پوچ پر می

حفره اي در قلمرو باز نمایی است، اما . اي در آن زنجیره است» حفره«بخشی از زنجیره ي دالی نیست، ]aکوچک[ابژه ي 
کند و هم آن چیزي  ابژه هم حفره اي تولید می. کند کند، بلکه در عین تخریب، مرمتش می صرفاً بازنمایی را تخریب نمی
  ).122نقل در هومر (ا آن را بپوشاند شود ت است که وارد موضع فقدان می

از طرفی فقدان است و چیزي  aابژه ي کوچک . گردد رؤیت می aدر این جاست که عملکرد دوگانه ابژه ي کوچک      
آن چیزیست که فقدان را "و از طرفی دیگر نیز، )123هومر ("گیرد نظم نمادین گرداگرد آن شکل می"نیست جز فقدانی که 

] هم[فراسوي باز نمایی "، که "گریزد نمادسازي می"امر واقع، نه تنها از  "پسماند"این به اصطالح ). همان( "کند پنهان می
ي است "ناممکن"ي  شود رابطه تهریف می aي لکان، رابطه اي که بین سوژه و ابژه ي کوچک  بنا به گفته. "گیرد جاي می

 ).همان(کنیم یا تخیل تعبیر می "فانتزي"که آن را به 

 

  :aهدف از وجود ابژه ي کوچک 
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شود این است که اگر قرار نیست هیچگاه این خأل پر شود پس کارکرد این فقدان  از چه  حال پرسشی که اینجا مطرح می     
ي  شود تا بنا به گفته شود با این فرضیه شروع می روست؟ مثال ادبی دیگري که براي روشن شدن این امر در اینجا مطرح می

براي اثبات این معنا . ثابت گرداند هیچ جابجایی اي حتی در  صورت تحرك ظاهري صورت نخواهد پذیرفت پارمنیداس
داده شده نخواهیم بود، چرا که براي انجام این کار،  xما هیچ گاه قادر به طی مسافت "بایست این امر را ثابت کرد که  می

بایست ابتدا، یک چهارم مسیر را تکمیل کنیم و اال آخر  صف مسیر میو براي پیمودن ن. بایست نصف مسیر را بپیماییم ابتدا می
  ).5ژیژك ("تا بی نهایت

این مفهوم، در ). همان("کند هدف یکبار که طی شد، دوباره براي همیشه پسروي می"افزاید  ژیژك در ادامه می
شود، در این دنیا، سیزیوف  ر کشیده میشود نیز به تصوی تصویري که در دنیاي جهنمی اي که در آن ادیسه تا ابد محکوم می

بایست تخته سنگی را از کوه باال برده و  از آن جمله سیزیوف، می. و تانتالوس تا ابد محکوم اند کاري را مداماً تکرار کنند
 . پس از طی مسیر تا قله محکوم است که باز گردد و سنگ رها شده را دوباره به جاي اول برساند

  

  :جستجوي میل مجنون، سوژه ي  در

ي میل بودن آن  زیرا الزمه. هاي پیشین گفته شد، میل آن چیزي است که هیچگاه ارضا نگردد همانطور که در مثال
گرسنگی، تشنگی و یا نیاز جنسی  امیالی . تمامی امیال از این دسته اند. است که عدم ارضاء شدن بخشی از وجود آن باشد

به گفته ژیژك هدف پس از .سازد اي میل هیچ گاه به ماهیت میل خدشه اي وارد نمیها یک بار ارض فیزیکی اند که در آن
  یک بار طی شدن، 

دهد که به انجام نرسد مثال تشنگی  یعنی میل تنها زمانی به بقاي خود ادامه می. دوباره براي همیشه عقب نشینی کند
گردد باز هم دوباره بارها و بارها به  بلکه باعث میدهد  یک میل است اما یک بار آب خوردن به وجود این میل خاتمه نمی

  . کند ارضاي میل تشنگی روي آوریم در حالی که میل باز هم براي همیشه پسروي می

 :میل دارم "دیگري"من به 

به نوعی درك از میل که در فروید و هگل » اندیشم من می«ي دکارتی  لکان در تحلیل خویش از تئوري فلسفه
عبارت معروف دکارت به این معنا بود که انسان هویت اصلی . شود سوق داده می» من میل دارم«عنی، جلوه گر گشته ی

پس . به عبارت دیگر، هیچ چیز به طور قطع واقعیت ندارد مگر فکر و اندیشیدن انسان. خویش را در پس اندیشه اش دارد
نسان را در تمایل و جذبه ي وي به همذات پنداري با حال آنکه لکان، پایه ي بودن ا. گیرد بودن انسان از تفکرش شکل می

در این رابطه شخصی به نام . گردد پندارد که از آن به مرحله ي آیینه اي تعبیر می تصویري خارج از بدن خویشتن می
ز میل خود را ابرا[...] ي آیینه ايِ  هدف میل خودآگاهیست که در رابطه"همان  "دیگري". شود نیز وارد می "دیگري"

این بدان معناست ). 28روبینسکو نقل در راباته (دهد تا خویش را در پس آن تصویر ببیند  اجازه می) ego( خودکند و به  می
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انسان که ناقص و تکه تکه است تمایل خویش را در دیگري کامل می کندکه همان تصویر آیینه واریست که  خودکه 
اندیشم  ي کژوو را از خاطر برد که در این گذار از من می ایست این گفتهب لذا نمی. شخص به مدد آن هویت خویش را میابد

، که منبع صرف خطا و نمودهاست )moiیا   ,ego( خوداندیشد و میل دارد با  شکافی بین منی که می"به من میل دارم، 
ر توصل وي به تصویریست منظور از وجود خطا و نمود در خود، توهم یکپارچگی و انسجام انسان به خاط). همان("باشد می

در نتیجه درك سوژه بی . ي نهاد خود یا اگو است تمایل انسان به دیگري سازنده. دهد که خارج از خویشتن بدان ارجاع می
در کنار این مفاهیم، . این میل به دیگري از طرفی تالشی است براي یکی شدن با وي. مفهوم دیگري امري غیر ممکن است

 .شود ي مرحله ي آیینه اي آغاز می ي روانشناسی، و همچنین بررسی ذهنی فرد، با نظریه ورود لکان به عرصه

  

  :ي مرحله ي آیینه اي نظریه

بدین گونه که کودك در مرحله اي از رشد خویشتن . شود مرحله ي آیینه اي با آزمایش برروي کودك انجام می
به مثابه فردي دیگري که در عین حال خودش نیز هست،  قادر است تصویر خود را در آیینه -بین شش تا هجده ماهگی –

البته در بیان این اصطالح نباید تصویر صرف آیینه ي معمواي را در نظر داشت بلکه، این اصطالح به معناي .تشخیص دهد
... ،و غیرهپذیرفتن تصویر خویشتن به جاي خود و یا دیدن خود در وراي تصویر ایده آلی که از دیگري داریم مثل مادر، پدر

 .باشد می

  

  گسست در شخصیت فرد -- ي مرحله ي آیینه اي  نظریه

کند بلکه خودي که ما براي  را کامالً یکپارچه و منسجم فرض نمی) ego(لکان، بر خالف فروید، مفهوم خود 
  ). 50لکان (باشد  می "تنش در سطح"سازیم یا با وجود یکپارچگی ظاهري  دچار نوعی  خود فرض می

یکی که من به عنوان مثال به نام مرحله ي آیینه اي برایتان ارائه داده ام، از طرفی دیگر بر پایه ي سري تمایالتی است دیالکت
به صورت منقطع، ناسازگار، و تکه تکه تجربه  -حال، در برهه اي از زمان در زندگی شخص -بهتر است گفته شود–که 
  ).همان(گردد  می

ها به عنوان خود نام  زاي وجودي شخص که به آن اشاره گردید همان است که لکان از آنهاي منقطع و مج این تکه پاره
  . سازد منسجم می (ego)خود   ها را در تصوري خیالی و غیر واقعی از خود خویشتن تحت مفهومی به نام فرد آن. برد می

و از طرفی  -ماند باقی می] قطعي من[ها همیشه بخشی از آن خواسته: افزاید از این روست که لکان در ادامه می
سوژه ي ). 50("ادغام شده و جفت و جور شوند] هاي منقطع تمایل دارند با آن این بخش[یکپارچگی است که ] هم[ -دیگر

.  بیند کند همانند تصویري که از خود در آینه می لکانی در این فضاي خیالی خویش را موجودي کامل و یکپارچه تصور می
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ك در مقابل عدم توانایی وي در ایجاد ارتباط، تکلم، حفاظت ازخویشتن و ایجاد توازن کافی بین اعضاي تصویر آینه کود
در ". دهد این تصویر، به وي نوید بخش وجودي یکپارچه در ابژه اي  بیرونی، و وجودي کامل می. ناموزون خویش قرار دارد

 "یابد نوان یک واحد، و نه واحدي بیگانه و مجازي باز میاین یکپارچگی است که سوژه براي نخستین بار، خودش را به ع
  ).همان(

این توهم تصویر کامل از خویشتن . بیند کامل می "دیگري"به عبارتی دیگر، از نظر لکان، فرد خود را در تصویر  
از . یابد یز معنا مینه صرفاً در مفهوم تصویر واقعی کودك در آینه که به مفهوم استعاري خود را در آیینه ي دیگري دیدن ن

طرفی دیگر، این جزبه ي تصویري که نوید بخش توهم یکپارچگی است، توانایی آن را دارد که بر عدم وجود خودي 
 .  منسجم غلبه کند

  

  : امر خیالی

براي کودك چیزي به نام خود و یا . امر خیالی مرحله ایست که در آن فرد دچار توهم انسجام و یکپارچگیست
هر چیزي جزیی از خویشتن است، مادر، پستان مادر، شیر، .  ندارد زیرا وي قادر به تمایز خود از دیگري نیست دیگري وجود

یعنی چیزي نیست که به انجام برسد و یا کنار "این توهم فرایندي از مرحله ي رشد کودك نیست، ... . دنیاي پیرامون، 
این توهم انسجام در امر . گیرد ست که بعدها در سوژه شکل میبلکه بخشی اساسی در روان او). 52هومر ( "گذاشته شود

گردد چرا که بعدها با ورود به دنیاي نمادها و تفکیک خویشتن  در خویشتن فرد می "ناسازگاري بنیادین"خیالی باعث ایجاد 
. رچه و منسجم را دارداز دیگري یعنی گذار از توهم انسجام به سوژه، شخص تمایل به بازگشت به این دنیاي توهم زاي یکپا

پس شکل گیري سوژه پایه در عدم وجود نخستین وي را دارد یعنی انسان در . کند یاد می فقدان هستیلکان از امر خیالی به 
مرحله ي نخست از عدم وجود بهره مند است و بعدها با ورود به زبان نمادها، خود را از دیگري تفکیک ساخته و باز 

رود و به مانند نوعی حس  مرحله ي شناختی با ورود انسان به دیگر مراحل شناختی از بین نمیاین ). همان(شناسد  می
 .سازد نوستالژیک و به صورت مرگ خواهی و یا در قالب هنر، موسیقی در مقابل علم خود را نمایان می

  

 :امر نمادین و کارکرد زبان

درك انسان از دنیاي بیرونی بی پاالیش . یابد راه می امر نمادین، نظامی است که انسان پس از یادگیري زبان بدان
هر . امر نمادین، که از همه جاه طلب تر است شامل زبان، قانون، و ساختارهاي اجتماعی است. رسد زبان غیر ممکن بنظر می
اسمی در نظر زمانی که براي ما . گیرد دهیم، تخیالت ما، عقاید و وجود ما در این حوزه صورت می عملی که ما انجام می

درك ما . گردیدیم در این امر ثبت گردیده ایم "....صادي اجتماعی کوچکی، نژادي توارد خانواده اي، گروه اق"گرفته شد، 
لغزد و در نتیجه فهم  هاست، یعنی زنجیره ي فهم که بر روي آن معنا از دالی به دال دیگر می از این دنیا بر پایه ي قانون دال
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به این مرحله ي شناختی قانون پدر نیز ).  22مایرز (ایم  به عبارت دیگر ما در امر نمادین زندانی شده. ودش هیچگاه حاصل نمی
  .یابند اما منظور از پدر تصویر یکپارچه از بایدها و نبایدهایی اي است که توسط سنت انتقال می. گردد اطالق می

  

  :امر واقع

این امر شامل . امر واقع در مقابل باامر خیالی جاي دارد. ار تر استدرك امر واقع نسبت به دو امر پیشین قدري دشو
از آنجا که زبان تنها رابط میان ما و دنیاست، دسترسی به امر واقع . تمامی چیزهاست آن هم قبل از ورود به زبان و امر نمادین

درحال کار برروي امر واقع، نام  شود که دریابیم امرنمادین دایما زمانی اهمیت واقع مشخص می. عمالً غیر ممکن است
. شود هر نوع تالش براي یافتن دلیل و توجیه امر واقع به امر نمادین مربوط می. باشد گذاري، تعریف، و تصحیح این امر می

براي مثال، دالیل وجود بیماري ایدز از مجازات الهی گرفته تا طرح سیا براي ریشه کنی جمعیت رو به افزایش آفریقاییان تا 
در عین حال امر واقع نیز به عنوان آنچه بی . گردد مسائل علمی و یا دستکاري بشر در طبیعت همه و همه به امر نمادین باز می

در امر . شود امر واقع تمام رخدادها، دنیاي بیرونی را شامل می). 25مایرز (یابد  معنا و مفهوم است در امر نمادین فوران می
امر واقع زمانی که بشر . دهند مسائل متضاد در کنار هم رخ می. بی قانونی حکمفرماست. واقع قانون خاصی حاکم نیست

این وقایا به خودي خود . دهد را به خوبی شاهدیم زند، یا اتفاقات غیر مترقبه و غیر منتظره رخ می متمدن دست به توحش می
  .، گرفتار آمده در صدد یافتن مفهومی براي آن استها و مفاهیم مفهومی ندارند اما انسانی که در امر نمادین، امر نشانه

  

  کاربرد نظریه: بررسی میل در لیلی و مجنون نظامی

در ابداع اصل این "هر چند که نظامی . بنام شروانشاه نوشته شده است) 584(نظامی لیلی و مجنون منظومه ي 
لیلی و مجنون در داستان منظوم ). 1386صفا ( "ستداستان هم مبتکر نبوده ولی خود هنگام نظم در آن تصرفات بسیار کرده ا

مجنون، عاشق دیوانه اي است که در اصل قیس نام . کند نظامی گنجوي، مجنون نقش سوژه ي در جستجوي میل را بازي می
بازي لیلی نقش هدف میل را از براي مجنون . بازد دارد و از ده سالگی، یعنی دورانی که با لیلی در مکتب است به وي دل می

آهو چشمی که ": آن هم بسان آهو.  هدف میل مجنون بارزترین و ویژگی دلنشینی که دارد آن است که زیباروست. کند می
استعاره ي ). 82( "هم نافه هم آهوان شکارش/ و یا از آهو چشم نافه وارش ). 53("کشتی که به کرشمه اي جهانی/ هر زمانی 

اما کارکرد این مفهوم به چه معناست؟ براي پاسخ به این پرسش . یابد تن ادامه میآهو در رابطه با لیلی چندین بار در م
مجنون سوژه اي است . صادق استلیلی و مجنون نیز بایست بیان داشت که مثالی از آشیل و هکتور نقل گردید، در مورد  می

تی یگر استعاره آهو، معشوق را به شکاري به عبار. رسد دود به ابژه ي عشق خود یعنی لیلی نمی که هر چه می -همچون آشیل 
گریز هدف . ماند گرداند شکاري تیز پا که هر چه صیاد بیشتر در صید آن بکوشد بیشتر عقب می غیر قابل دسترس بدل می

 طالیه دار غزل در"نظیر همین استعاره را در شعر تغزلی سر تامس وایات . میل و نرسیدن به آن، موجب بقا و  تداوم میل است
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پترارك نیز هست، وایات با بیان  90در این غزل که خود اقتباسی از غزل شماره . توان دید ام می 16در قرن  "انگلیس
ترجمه ي منثور . گیرد هاي پترارك فاصله می از عاشق در غزل) 133ابجدیان ("بیهودگی در مداومت و وفاداري در عشق"

  :این شعر بدین گونه است

  دانم آن گوزن کجاست،  ر گوزن ماده اي باشد، من میهر آنکس که خواهان شکا

  اما در مورد خودم متاسفانه دیگر عالقه مند به چنین کاري نیستم

  زجر و زحمت بیهوده چنان فرسوده ام کرده است

  .که از آنان که پس از من آمده اند، عقب مانده ام

  توانم  با این وجود به هیچ وجه ذهن فرسوده ام را نمی

  کند،  معطوف سازم بلکه همان گونه که در پیشاپیشم فرار میبه گوزن 

  . کنم با ضعف و خستگی او را دنبال می

.......................................................  

  چنان است که بخواهم باد را در تور نگه دارم

  با حروف روشن و نقر شده با الماس

  :گرداگرد گردن زیبایش نوشته شده

  ).همان(نمایم، در به دام افتادن وحشی ام  رام می گرچه

خواهد گشت، به ناچار دست از ) قیصر(داند  غزال از آن شاه  دارد خوب می) غزال(هر چند وایات دل در گرو آن بولین 
ونمایه کشد اما تصاویر آهو و گوزن ماده اي که از دام گریزان است در هر دو اثر نشانگر تکرار این در هدف میل خود می

  :شود ي غیر قابل دسترس می "ماه "از این روست که لیلی بدل به استعاره ي.  ادبی است

نه کارتو، کار هیچ کس / کس را سوي ماه دسترس نیست / لیلی نه کلیچه قرص ماه است / داند جواب کین نه راهست 
تو دیو رجیم و او / ا چه بري؟ که آفتاب است او ر: شود که قابل دسترس نیست نیست  و در ادامه لیلی به آفتابی تشبیه می

جالب اینجاست که جولیا . سازد که به دست آوردنش محال است ها لیلی را به هدف میلی بدل می این استعاره. شهاب است
د توان دی کند که نورش را می کریستیوا رنج روان پریشانه ي سوژه اي که به دنبال هدف میل است را به خورشیدي تشبیه می

آن چیز ": اما این گلوله ي آتشین جز ستاره اي پر از گازهاي داغ و فضایی خالی که هیچ گاه به چنگ نخواهد آمد نیست
و در ادامه ). 62کریستیوا نقل در مک آفی ("خورشیدي تخیلی است که هم زمان هم روشن و هم تاریک است] هدف میل[
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در به دیدن خورشید در خواب نیست، هر چند، وي نسبت به انوار بسی مشهور است که انسان هیچ گاه قا": افزاید نیز می
  ).همان("روشن آگاهی داشته باشد

طمع وصال ابن سالم با وجود ازدواج وي . کند را نه تنها براي مجنون که براي ابن سالم نیز بازي می "دیگري"لیلی کارکرد 
این نکته  مگر شدش فراموش؟ لیلی نه تنها براي مجنون که  /مه را نگرفت کس در آغوش : شود زیرا که با لیلی باطل می

  . گردد براي هر مرد دیگري هم  همچو ماه آسمان غیر قابل دسترس می

از آن جمله در توصیف نوفل از مجنون آمده . می دانیم که جنون مجنون، وي را به دامان طبیعت و صحرا کشانده است  
/ دشمنکانی ز دوستان دور / محنت زده اي غریب و رنجور / ویی ز مویه بندي بر هر م/ دید آبله پاي دردمندي ": است

گه کوه / چون وامق از آرزوي عذرا ": و یا آمده است که) 92("وحشی دو سه اوفتاده در دم/ وحشی شده از میان مردم 
با دام و / دد و نه حیطه ي دام نه خوي / با بیخ نباتهاي خضرا / خو کرده چو وحشیان صحرا "و یا ) 64( "گرفت و گاه صحرا

در خدمت او / هر وحش که بود در بیابان / از شیر و گوزن خواجه ي تاش  /دور باش  آورده به حفظ/ ددش هماره آرام 
نهایت اینکه وي آنقدر با حیوانات وحشی ). 147( "لشگر گاهی کشیده بر راه/ از شیر و گوزن و گرگ و روباه / شده شتابان 

  ).148( "توان رست کز وحش به وحش می/ با وحش چو وحش گشته هم دست ": دارد است که چنین بیان میعجین گشته 

علت هم نشینی مجنون با وحوش آن است که وي به عنوان سوژه اي که هرگز به هدف میل خود نخواهد رسید، دچار   
گردد، سوژه از دنیاي نمادین که دنیاي  از آنجا که هدف میل وي هیچ گاه حاصل نمی. نوعی افسردگی ژرف گردیده است

جوید که در آن فرد در  شوید و به امر خیالی لکانی یا همان دنیاي پیش زبانی پناه می هاست دست می زبان و فرهنگ و نشانه
دوران پیش زبانی همان دورانی است که وي زمانی بدون تمایز من از . برد توهم یکپارچگی با هدف میل به سر می

طبیعت بکر و حیوانات . بیند، از پستان مادر گرفته تا دنیاي پیرامون همه چیز و همه کس را از آن خود می ،"دیگري"
تند تا به دوران پیش زبانی، دوران  اي اند که مجنون به عنوان پیله اي آن را به دور خود می تصویرگر فضاي زهدان گونه

ها، در  بریدن مجنون از دنیاي نمادها و نشانه. باز گردد - (chora) دان و به تعبیر کریستیوا زه –یکپارچگی با مادر و دنیا 
دهد که وي شخصی  ها از مننظر لکان به فرد این احساس را می دنیاي نمادها و نشانه: یابد تعبیر جولیا کریستیوا اینگونه معنا می

پذیرش من از جانب سوژه بدان معناست که وي . شود چرا که از وي به عنوان نوعی نماد و نشانه یاد می. است مجزا به نام من
حال آنکه براي سوژه اي که در حسرت وصال با هدف میل خویش است  . "دیگري"موجودیست مستقل، یکپارچه و جدا از 

 "دیگري"از آنجا که وجود سوژه به . آورد این جدایی نمادین سوژه از هدف مفهوم یکپارچگی و وحدت را به همراه نمی
از این روست که وي . گردد ست، وجود وي هیچگاه به سوژه اي تمام و کمال که از آن به من اطالق شود منتهی نمیوابسته ا

چون دنیاي نمادین قادر به نشان دادن وي به عنوان موجودي  مستقل، یکپارچه، به نام من . شوید از دنیاي نمادین دست می
یابد به مجنون  د که به منزله ي وجودي مستقل است به مجنون بدل میاز این روست که قیس از نام خو). 63مک آفی (نیست

رابطه اي که در آن بدون وصال لیلی، قادر به . ي دو جانبه نهفته است زیرا در بطن مفهوم دوم نوعی نیاز به رابطه. یابد بدل می
انی را داراست که در آن فرد به قیس، بدین ترتیب، کارکرد امر نمادین لک. بدل شدن به شخصی مستقل به نام قیس نیست

، میلی است تخیلی که بسیار نزدیک اما بسیار aاز طرفی دیگر، لیلی، ابژه ي کوچک . یابد عنوان موجودي مستتقل هویت می
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ي عشقی  مانند تصویري خیال انگیز از کمال مطلوب نزدیک بودن لیلی در جوار مجنون از آن روست که رابطه. دور است
عشق پیش از نوجوانی . لیلی، همیشه در کنار مجنون بوده اما مجنون هیچ گاه او را نداشته است. کشد صویر میدیرین را به ت

آن هم میلی که درش کامجویی نبوده است و فاصله ي هدف میل . کند شود که همیشگی بودن نیاز میل را ثابت می آغاز می
  :و سوژه را همواره رعایت کرده است

دل داده و کام و / این جان به جمال آن سپرده / ... افتادن نا فتاده سخت است / سخت است مستی به نخست باده 
لیلی به دیگر سخن تصویرگر، ایده آلی از عشق است، ایده آلی که با وجود تظاهر بسیار زیاد و خواهش ). 54( "کام دل نداده

فقدان حضور . داند ر بودن و دست نیافتنی بودنش میو تمناي مجنون از براي وصال وي، لذت مالیخولیایی مجنون را در دو
بایست  یعنی لیلی براي آنکه لیلی بماند، هرگز نمی. کند لیلی، فضاي فانتزي ایست که تمامی لذت وصال وي را حاصل می

یا ": رددا از آن روست که مجنون بیان می. ي وجود میل، آن است که هیچ گاه ارضا نگردد بدست بیاید، همانگونه که الزمه
گوید میلی است که لیلی را بدل به هدف  میلی که مجنون از آن سخن می ."هر لحظه بده زیاد میلی/ رب تو مرا به روي لیلی 

  ."میلی دایمی، همیشگی، و کمال مطلوب گرداند

کایت ها ح تخیلی مشهوري به قلم رابرت شکلی با عنوان انبار غله -اسلواي ژیژك با نقل از داستان کوتاه علمی
کرد بدهد تا آن مرد، به  خواست با ارزش ترین چیز خود را به پیرمردي که در مخروبه اي زندگی می نماید که می فردي را می

مرد قبل از پذیرش این مبادله نیاز داشت اندکی . داشت برایش به تصویر کشد ازاي آن چیز، آن چه را که مرد آرزویش را می
خواست بیاید مسئله اي پیش آمد از جمله سالگرد ازدواج وي با همسرش، سفر  ار که میفکر کند به خانه رفت اما هر ب

داند همه ي آنچه دیده بود  گشاید و می تابستانشان، مدرسه پسرش و اما در نهایت براي لحظه اي مرد چشمان خود را می
دهد و در میان  راکه داشته به پیرمرد، می به پیرمرد با ارزش ترین چیزي. خیزد وي خوشحال از جا بر می. خوابی بیش نبوده

این داستان تصویرگر دنیاي پس از جنگ جهانی است که از آن چیزي جز ویرانه اي باقی نمانده . گردد ها روانه می مخروبه
کرده، چیزي نبوده جز همان تعویق در رسیدن به میل، که خود همان میل واقعی بوده  در اصل، آنچه مرد طلب می. است
لذت واقعی انسان در همان خاطرات روزمره ي زندگی و تالش براي رسیدن به اهداف نهفته است نه صرف رسیدن به . است

هاي  گیریم، جست و جو و دودلی ما عقب افتادن خود چیز را به جاي آنچه خود چیز از قبل بوده اشتباه می": آن هدف
همین تصویر در مورد لیلی نیز ). 20-21ژیژك ( "گیریم ت میمخصوص به میل را به جاي آنچه در واقع امر تحقق میل اس

کند و در نتیجه لیلی باید آهویی گریز پا و ماه آسمان ي غیر قابل دسترس باشد چون بیشتر از آنکه رسیدن به لیلی  صدق می
. شود وان آهو نام برده میپیشتر بیان گردید از لیلی به عن. به وي است که اهمیت دارد) همان("بازتولید میل رسیدن"مهم باشد

ها را بریزد  خواست خون آن شود که روزي صیادي چندین آهو گرفته بود و می در بخش رهانیدن مجنون آهوان را، نقل می
دل چون دهدت که / بر هر دو بنفشه غیر مغضوب / چشمی و سرینی این چنین خوب ": اما مجنون خواستار رهایی آهوان شد

چشمش / آن کس که نه آدمی است، گرگ است، آهو کش، آهویی بزرگ است / بی گنه بریزي؟  خون دو سه/ بر ستیزي 
شود به عبارتی دیگر جنون از  در ا ین گفته صیاد به مثابه گرگ یاد می "رویش نه به نو بهار ماند؟ / نه به چشم یار ماند؟ 

  :کند سوژه اي که به هدف میل خود رسیده با عبارت گرگ یاد می
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  )مجنون(سوژه.........   فضاي غیر قابل دسترس)   .....لیلی(آهو 

  آهو+ سوژه                          سوژه : گرگ   

وي . کند پس این رهایی آهو بدان معناست که مجنون براي آنکه لیلی هدف میل باقی بماند فاصله ي خود را با وي حفظ می
افتد و اگر نیافتد خود او موجبات شرایطش را  ي کاملش مدام به عقب میلیلی را به عنوان هدفی غیر قابل دسترس که ارضا

  .سازد باید دید فراهم می

  

  : خودکامگی مجنون

کامل  "دیگري"است به عبارتی هویت  وجودي وي با  "دیگري"پیشتر بیان گردید که مجنون براي سوژه بودن نیازمند 
امري است که در حد خیال و فانتزي  "دیگري"د فرض یکی شدن با رس اما از آنجا که هیچ وجودي به کمال نمی. شود می

پذیرد و مجنون را  به هنگام خواستگاري پدر مجنون از پدر لیلی، پدر لیلی تقاضاي پدر مجنون را نمی. ماند باقی می
دیوانه حریف ما / دیوانگی اي همی نماید / فرخ نبود چو هست خودکام / فرزند تو گرچه هست پدرام : خواند می "خودکام"

را بخشی از وجود خویش  "دیگري"شود که سوژه،  این خودکامگی از نقطه نظر روانکاوي لکان از آنجا ناشی می.  نشاید
دهد، شیفتگی و  داند و البته این فانتزي تا زمانی که سوژه را به هدف میل خویش در فضاي ناممکن، پیوند فرض می می

خود به دنبال دارد و کارکردش نیز تا زمانی که این تخیل در حد خیال باقی بماند تداوم عشق را با  لذت دیوانگی یا همان
نوعی .  به کام نرسیدن، نبض تخیل یگانگی با هدف میل است. اما عدم وصال عنصر اصلی بقاي این فانتزي است. یابد می

حال آنکه . یافت بود لذت کمال می می ي خودآزارانه که در آن دیگري غیر قابل دسترسی هست که اگر در دسترس رابطه
انباشت و جایگاه حقیقی لذت در جاي دیگري سکنی دارد و آن همین شیفتگی و دردمندي مجنون است که پدر لیلی آن را 

کند در دستیابی به میل نهفته  یعنی لذت حقیقی براي فردي که براي رسیدن به میلی تالش می. کند به خودکامگی تعبیر می
  . ه در همان تالش و فراق از آن میل جاي داردنیست بلک

آنجا که عامریان مجنون را اندرز : کند را تداعی می "دیگري"ي بیگانه در مقابل آشنا به خوبی نقش و کارکرد  واژه  
ستی؟ بیگانه چرا همی پر/ در پیش صد آشنا که هستی : سراید دهند تا نگاري از قبیله ي خود را بر گزیند نظامی چنین می می

نبودن قادر است کارکرد خودآزارانه ي هدف میل ي را که هم  "آشنا"چون واژه بیگانه از خودي بسی دور است و به دلیل 
  . باید وجود داشته باشد و هم نباشد را دارا باشد تا التزام تداوم رویا را تضمین نماید

  

  :بررسی امر نمادین
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اي  ي فرزند با والدین را به گونه لکان رابطه. کنند والدین را ایفا میپدر و مادر در مفهوم لکان مفاهیمی فراتر از 
بررسی ) در ارتباط با پدر(نمادین  –و سپس ورود به زبان و فرهنگ )در ارتباط با مادر( -ي پیش زبانی نمادین به رابطه

ی براي انسان قایل است که آن را لکان خود مرحله ي دیگر شناخت. کند به اولی امر خیالی، دومی نمادین اطالق می. کند می
، را نهاد، خود، و فراخود فرویدي مرتبط )فرانسوي  jeانگلیسی و I(نه تنها من  لکان در تحلیل خویش،. نهد امر واقع نام می

کند بلکه نظریه اي از سوژه ي میل دار مبنی بر نظریات فروید و تحلیالت فلسفی هگل که از طریق کژوو با آن آشنایی  می
  ). 27رودینسکو نقل در راباته (دهد  شت ارائه میدا

همان طور که سعیدي سیرجانی بیان . رسد ، گفتمان عشق در فضایی خفقان آور نا ممکن به نظر میلیلی و مجنوندر داستان 
سقوطی اش  پندارد که نتیجه لیلی پرورده ي جامعه اي است که دلبستگی و تعلق خاطر را مقدمه اي انحرافی می"دارد،  می

و به عبارتی رساتر آتش  –و به داللت همین اعتقاد همه ي قدرت قبیله مصروف این است که آب و آتش را ... حتمی است 
در ).11( "از یکدیگر جدا نگه دارند تا با تمهید مقدمات گناه، آدمیزاد طبعا ظلوم و جنون در خسران ابدي نیافتد –و پنبه را 

دارد براي به دست آوردن دختر حتی به جنگ هم  ن آنگاه که پاسخ منفی دریافت میچنین جامعه اي نوفل دوست مجنو
  : متوسل ي شوند

حتی مراسم لطیفی چون خواستگاري هم . در دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشیر بسته است
گیرم در : شود که ل این سوال مطلقا مطرح نمیروند، و در ذهن جوانمرد آزاده اي چون نوف با طبل جنگ و تیر خدنگ می

جنگ پیروز شدي و قبیله ي لیلی را به خاك و خون کشیدي و دخترك را تحویل مجنون دادي؛در این صورت رفتار لیلی با 
  ).15سعیدي سیرجانی (مردي که باعث قتل پدر و برادر و کسانش شده است چگونه خواهد بود؟ 

امر نمادین وظیفه دیکته کردن سنت و نظام فکري و . برد همان امر نمادین لکان است سر میجامعه اي که مجنون در آن به 
اي جداي از خود باشد، نظم  "دیگري"سوژه هر چند هم متمایل به تعریف خود در قالب  . زبانی خاصی را بر فرد دارد

توهم هویت آن چیزي است که . دارددهد و از وي انتظارات و توقعات خاصی  نمادین سوژه را در جهت ي خاص سوق می
از این روست که در نصیحت پدر به مجنون، به حفظ آبرو و آشکار نکردن عیب و . کند نظم نمادین براي وي تعریف می

شود که این در راستاي سرزنش و عتاب امر نمادین در راستاي وادار کردن فرد به پیروي از قوانین  پرهیز از رسوایی تاکید می
بس کن هوسی که / زنده نشدي بدین قیامت؟ / دلسیر نگشتی از مالمت؟ : ست که فرد در آن هویت یافته استو نظمی ا

عیب ارچه درون / عیبی است بزرگ بی قراري/ در خرگه کار خرده کاري / کاب من و سنگ خویش بردي / پیش بردي 
  آیینه ي دوست، دوست بهتر / وست بهتر 

شود  ي خرد مدار است که به هر بهانه اي راه را بر گفتمان خرد گریزي که به میل منتهی میامر نمادین همچنین گفتار     
/ ... تا بگذري از چنین شماري / مشغول شو اي پسر به کاري ...کو نآوردت به سالها یاد؟ / دل را به کسی بایدت داد : بندد می

/ میدار زهر دو چشم بر راه / ین ره است و هم چاه جز آب که آن ز روي ریزد؟ هم سنگ در/ از کوه گرفتنت چه خیزد 
زنجیر بریدن که کنایه از دیوانه شدن است بارها در دیوان نظامی . زنجیر مبر که آهنین است/ مستیز که شحنه در کمین است 
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چنین را رد پندارد و عشق ي  گردد و از این رو گفتمان بر پایه ي خرد گفتمان خرد گریز را شدیدا خطرناك می نکرار می
  . کند می

پدر مجنون نماینده نظم نمادین به خواستگاري . کند در نیمه ي نخست داستان، تسلط نظم نمادین بر مجنون خودنمایی می     
برد تا با بازتعریفی مجدد سوژه به مدد اتکاي  وي به مدلولی متعالی  این پدر است که مجنون را به کعبه می. رود لیلی می

از تعریف نماید، آگاهی پدر از تصمیم قبیله ي لیلی، پند دادن به پسر، پرسش و پاسخ میان وي و پدر همگی هویت وي را ب
خواهد مورد تایید امر  چالشی که شخص درگیر و دار آن هم می. نشانگر نوعی چالش و درگیري سوژه با امر نمادین است

دانیم امر نمادین شامل کلیه نهادهاي بشري و  همان طور که می. نمادین باشد و هم خواستار نوعی استقالل نسبی از آن است
در داستان نظامی نخست لیلی و مجنون بی راه نیست که . باشد نیز می... اجتماعی و فرهنگی از جمله مدرسه، دین، دانشگاه و 

و همه جا نظاره گر اعمال امر نمادین همیشه : شوند در مکتب که خود عامل هویت ساز امر نمادین است با یکدیگر روبرو می
  ..زند و کردار فرد است و به اعمال و امیال وي لجام می

  

  :دوگانگی رفتاري در مجنون

مجنون پس از آشنایی با نوفل و پیمان نوفل مبنی بر جنگ با قبیله لیلی براي ستاندنوي از براي مجنون پس از چندي مجنون 
بی یار منم، ضعیف و / از چون تو کسی روا نبینم / قولی که در او وفا نبینم : کند پس قول فراموش شده را به وي یادآوري می

/ گر لیلی را به من رسانی /...گنجی به ده خراب دادن / شرط است به تشنه آب دادن / چون تشنه زآب زندگی دور / رنجور 
  ورنه، نه من و نه زندگانی

ک مجنون، که تا کنون نوفل را به وفا به عهد تشویق کرده بود حال بیکباره رود لی نوفل نیز با لشکري به مبارزه با قبیله لیلی می
هر / مجنون به حساب جان سپاري / هر کس به مصاف در سواري : دهد دگرگون گشته و رفتاري متناقض از خود نشان می

  .لشگر خویشتن زدي تیغبر / گر شرم نیامدش، چون تیغ / ... خواند او جمله دعاي صلح می/  راند  کس فرسی به جنگ می

میل :  دارد گشاید از مجنون چنین پاسخ دریافت می آنگاه که شخصی به این رفتار دوگانه مجنون در سپاه زبان اعتراض می     
چون / زو جان ستدن ز من سپردن /  شرط است به پیش یار مردن / آنجا که دل است، جانم آنجاست / دل مهربانم آنجاست 

بر جان شما چه رحمت آرم؟ پس از شکست و صلح اجباري نوفل بار دوم به درخواست و کنایه / ن سپارم جان خود این چنی
  .  برد شود و این بار جنگ را می ي مجنون وارد پیکار می

حال پرسش اینجاست که این دوگانگی رفتار مجنون از چه روست؟ چون وي اگر با جنگ مخالف است از چه روي با      
یعنی a   کند؟ جواب در ماهیت دورانی ابژه ي کوچک  زند و نوفل را وادار به پیکاري دیگر می ک وي دم میکنایه از کم

بایست همیشه غیر قابل دسترس باقی بماند تا میل بماند در نتیجه  لیلی به عنوان هدف میل مجنون می. همان لیلی نهفته است
. ي بر این عدم وصال و کامجویی ناخودآگاه اصرار و استمرار ورزددهد که و اي سوق می فضاي داستانی مجنون را به گونه
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ي لکان این نکته را نباید فراموش کرد که لیلی همچون یک میل  بر طبق گفته. گوید میلش در لیلی است مجنون خود می
  . زتولید وي استچراکه شرط میل ماندن لیلی همان جلوگیري از با. بایست به ارضا رسد تا هدف میل وي باقی بماند نمی

شود گفتگوي پدر لیلی و نوفل رنگ و بویی  رود و در جنگ پیروز می حتی زمانی که براي بار دوم نوفل به جنگ می     
  : پدر لیلی حاضر است دخترش را به هالکت رساند اما به دیوانه ندهد:  گیرد کامال سمبلیک به خود می

در پیش سگ / برم سر آن عروس چون ماه  : نماید که که در بند و چنین تهدید میدیوانه به بند به / اما ندهم به دیو فرزند 
وي . پدر لیلی کارکردي چون پدر مجنون را دارد. آزاد شوم ز صلح و جنگش/ تا باز رهم ز نام و ننگش / افکنم در این راه 

همین . بندد مجنون متجلی گردیده میحافظ گفتمان خرد مدار است و راه را بر هر دیالوگی با گفتمان خرد گریز که در 
شوریده دلی چنین / دارد منشی عظیم ناپاك / آن شیفته خاطر هوسناك : شود گفتمان در سپاه نوفل علیه مجنون نیز دیده می

  . بر هر چه دهیش، اگر نجات است، ثابت نبود که بی ثبات است/ تن در ندهد به کدخدایی / هوایی 

من گرچه سرآمد : داند ماینده ي مجنون است گفتمان خرد مدار را بر خرد گریز ارجح میدر نهایت خود نوفل هم که ن
  .ستاند از تو بستم که می/ چون می ندهی دل تو داند / دختر به دل خوش از تو خواهم / سپاهم 

  

  :نقش و جایگاه لیلی

، بلکه ابن سالم را هم به جنون و کام مرگ لیلی به عنوان هدف دست نیافتنی اي منزل نهایی سوژه است ونه تنها مجنون     
او خود هم عشق است و هم به دام کشنده و مولد اندیشه . ي گفتمان جنون است به بیانی دیگر، لیلی عامل سازنده. کشاند می

ترس عجین او با طبیعت، آهو، و عناصر زنانه و غیر قابل دس. گشاید لیلی، گفتمان میل و تمنا را در مقابل خرد می. خرد گریز
گشته و مجنون را از قالب گفتمان خرد محور و امر نمادین به سوي امر خیالی که در قالب تصویر طبیعت بکر، دشت، صحرا، 

دامن طبیعت براي مجنون نوعی بازگشت زهدانی در جهت مقابل نمادین است و این بازگشت . کشاند حیوانات و ددان می
مرگی که در نهایت لیلی و مجنون . ن و مرگ خواهی و جدایی از خرد ورزي استزهدانی نوعی تخلف در مقابل امر نمادی

رسد حال آنکه در  رساند که آرزوي وصالشان با مرگ به انجام می ها را به عنوان شهیدان عشق ي می کشد، آن را در کام می
ن داستان نقش منفعلی نداشته و خود نیز جالب اینجاست که لیلی در ای. رویارویی با امر نمادین خود نیز جاودانه گردیده اند

آید ودر عشق خود  او کنش گر است و هر چند خاموش و منفعل به نظر می. کند در نقش سوژه و نه فقط هدف میل عمل می
او . دهد و این رفتار خود نوعی جنون ورزي در قالب چهار چوب زناشویی است گزیند اما تن به وصال نیز نمی پرده پوشی می

او فقدان . یابد کوشد بلکه مجنون را هدف میل خود قرار داده و فعلیت می ها در گسترش گفتمان غیر خرد و ضد خرد مینه تن
  . ماند شود و همیشه خالی می لکان است که هیچ وقت پر نمی aیا ابژه ي کوچک 

او با طلب کردن مجنون به عنوان  .از این رو، اهمیت لیلی در آن است که صرفا به مفهوم هدفی نا متناهی و انتزاعی نیست
یابد و پا به پاي  براي ابراز هویت خویش فعلیت می "دیگري"هدف میل خویشتن و با عاشق شدن و به قول لکان درخواست 
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زیرا که با مرگ خود کام . گیرد یک مرد و همگام با او در مقابل امر نمادین سر بر افراشته است و حتی از مجنون نیز پیشی می
زمین فضاي  گفتگوي خرد گریز را در ادبیات تغزلی جاودانه  -را در بازگشت خویش به دوران پیش زبانی و بطن مادر جویی

میرند او را از این شیدایی باز  پدر و مادر مجنون که دور از او و در غم او می"در انتهاي داستان، نه مرگ  .سازد می
از  juissance)(لیک در تمام این مدت لذت واقعی . بن سالم رقیبو نه مرگ ا)  1384،197زرین کوب 197("آورند می

برده  که همان تعویق ارضاي کامل میل بوده در  گردیده که فرد در حالت شیدایی و غم فراق به سر می آن رو حاصل می
  . سازد نهایت نیز مرگ لیلی، میل به رسیدن به وي را امري جاودانه می

  

  نتیجه گیري

، هدف بررسی ماهیت و کارکرد میل لیلی و مجنوندر تحلیل روانکاوي افسانه ي : در برابر گفتمان خرد مدار گفتمان خرد گریز
لکان، علت تداوم چنین داستان عاشقانه اي از منظر روانکاوي بررسی شده  و این سوال مطرح گردید که چرا داستان عشقی که به 

ارسی زبانان راه یافته و به نظم و نثر در آثار بسیاري از شاعران و ادبیان از نظامی، امیر وصال نرسید این چنین از ادبیات عرب به اندیشه پ
- 17ستاري (خسرو دهلوي، جامی، مکتبی شیرازي تا به اشاراتی از آن رابعه بنت کعب قزداري، و سعدي و حافظ بازتاب یافته است 

اولی : دهد ه هاي درون متنی است که مجنون را به رفتاري دوگانه سوق میبه بیانی دیگر هدف از این مقاله تحلیل رانه ها و مولف). 13
یا  aاین رفتار دوگانه به آن دلیل است که لیلی همان ابژه ي کوچک . تمناي لیلی و دوم او را غیرقابل دسترس دیدن و حتی نگاه داشتن

دهد که خود نیز در  ا زمانی به این کارکرد خود ادامه میفضاي خالی یا فقدانی است که جایگاه فانتزي یا تخیل در امر واقع است و ت
.  داستان عشق مجنون، افسانه ایست که بارها و بارها توسط ادیبان و راویان تازي و پارسی ساخته و پرداخته شده است. دسترس باشد

ابل باوري در نمایش جنون که خود بررسی ماهیت مجنون از آن رو بحث برانگیز است که داستان مذکور به طرز اغراق آمیز و غیر ق
دست به دست شدن این . پس بهتر است این اثر را بررسی گفتمان خرد گریز مجنون دانست. دهد نوعی گفتمان خرد گریز است تن می

افسانه خود دلیل محکم دیگري است که عشق به وصال نرسیده ماهیتی فراسوي احساس صرف خودآزار و تراژیک را در خود نهفته 
به عبارتی . آنچه این داستان غم انگیز  را ماندگار ساخته است دستگاه تولید معنایی در پس داستان است که خود مولد لذت است. رددا

  .باشد به عنوان محصول اولیه ي خود می - لذت دیگر، این دستگاه تولید معنا، مولد

زیرین این اثر، تالشی ظریف و چالشی ژرف در ادبیات پارسی براي  هاي در الیه. ، افسانه اي صرفا عاشقانه نیستلیلی و مجنونداستان 
. رسد ي ظهور می مبارزه میان گفتمان خرد گریز که به ویژه در قالب شخصیت مجنون جلوه گر گشته با گفتمان خرد مدار به عرصه

جنون، روان پریش و شدیدا بدبین در هاي م گفتمان خرد گریز جایگاه خود را به ویژه در ادبیات پسامدرن گشوده که در آن شخصیت
زنند که جز با  فضایی نیمه واقعی و نیمه خیالی بی آنکه قابلیت تمایز بین آن دو را داشته باشندبا ادراکاتی مغشوش به حقایقی چنگ می

رسیدن به حقیقت را ادبیات پسامدرن با ایجاد چنین فضایی سعی در نشان دادن عدم توانایی گفتمان خرد مدار در . جنون میسر نیست
یکی از دالیل این ناکارامدي ادبیات خرد مدار آن است که همواره با بستن و راندن گفتمان خرد گریزسعی در مغلوب ساختن . دارد

مونولوگ گفتمان خرد مدار از طرفی دیگر، همیشه در معرض . آن داشته و هیچ گاه حاضر نشده است به دیالوگ با آن تن در دهد



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

601 

 

در این اثر، مجنون، یک تنه . مثال بسیار واضحی است از این مضمون لیلی و مجنونارض گفتمان خرد گریز بوده و داستان تهدید و تع
مقابله با پدر . پردازد و به تنهایی سوژه اي است که براي رسیدن به هدف میل خود، که بدان لیلی اطالق شده به نبرد با این گفتمان می

هر چند این . تن به کوه و بیابان و زاري و مرثیه بر قبر لیلی همگی تجلی جلوه ي جنون در مقابل خرد استخویش، پدر لیلی، نوفل، رف
گفتمان در نبرد با فضایی که در آن همه چیز رنگ و بوي خرد دارند محکوم به فناست لیک مجنون از یک سو بیشتر فضاي داستانی را 

فتمان باز کند و از طرفی با شهرت خویش در هر کوي و برزن در فضاي داستانی حتی دهد تا راهی را براي این گ به خود اختصاص می
پس از مرگ خویش و همین طور با تکرارهاي متناوب این مضمون در دیگر آثار گرانقدر پارسی، گفتمان خرد گریز همواره در تالش 

جنون و شیدایی در این داستان در . ی و تازي حفظ سازدبوده تا جایگاه خود را چه در وجه تغزلی و چه عارفانه چه در ادبیات پارس
اغتشاش ضد خرد پدر و مادر مجنون را . این بیماري مسري اي است از مجنون به لیلی و لیلی به ابن سالم: حال انبساط و گسترش است

ها را در قالب سوداي میل  ، آنهاي عمده ي داستان اغتشاشی که با مرگ تمامی شخصیت. کشاند نیز به کام دردمندي و داغ و مرگ می
  .سازد در این گفتمان جاودانه می
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337  
  طرح ساختار قصیده در دیوان انوري

  1سعید قاسمی پرشکوه   

  چکیده

ة گذار از سبک خراسانی به عراقی است و در واقع از جمله شاعرانی انوري از شاعران قرن ششم هجري و از شاعران دور     
ن مایه هاي وي می از این روي در سروده. برد است که در دورة بینابین یا حد واسط به سر می هاي سبک خراسانی و  توان ب

ین بیلقانی . هایی از سبک عراقی را جستجو کرد نشانه و دیگر شاعران سبک بینابین در حقیقت کسانی چون انوري و مجیرالد
افزون بر تغییر و تحول مضامین و مفاهیم . اند هاي سبک خراسانی استفاده و زمینۀ پیدایش سبک عراقی را فراهم کرده از مایه

توان شاهد دگرگونی  هاي شاعران در دورة واسطه، می و تغییر نسبی دیدگاه) خراسانی(=  رایج در دورة نخست شعر فارسی
هاي بعدي مثل عراقی  ها مانند مسمط در دورة میانین و پس از آن، در دوره برخی از این قالب. هاي شعري نیز بود البساختار ق

اند، تغییر شکل  بند که از قالب اصلی قصیده پدید آمده بند و ترجیع و هندي بسیار کمرنگ شده است و برخی نیز مانند ترکیب
ل برونی . هاي اصلی و اولیه است یافتۀ قالب مورد أخیر نوعی تغییر در ساختار برونی قالب شعري است و در حوزة تحو

اي از تحول برونی  ها به یکدیگر، گونه شود، اما افزون بر این گونه دگرگونی برونی و تبدیل قالب هاي شعري ارزیابی می قالب
ده است که در دوره ي حد واسط و در اشعار شاعران ها قصی از جملۀ این قالب. توان دنبال کرد هاي شعري می را نیز در قالب

التی دیده می در این جستار تالش بر این است . شود این دوره در ساختار آن تغییراتی حاصل شده است و در اجزاء آن تحو
دیوان ها در قصاید دیوان انوري مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت نگاهی است به ساختار قصیده در  که این دگرگونی

انوري و در آن نخست به ساختار و اجزاء اصلی قصیده در شعر شاعران پیش از وي پرداخته شده است و سپس ساختار قصیده 
شود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت طرح  هاي انوري دیده می و انحراف از معیارهایی که بویژه در ساختار قصیده

  .رائه شده استساختار قصاید انوري با نامگذاري آنها ا

  

   . ، انحراف در ساختار قصاید انوري، طرح ساختار قصاید انوري، اجزاي اصلی قصیدهانوري، قصیده: هاکلید واژه     

                                                        
ات فارسی دانشگاه عالّمه طباطبایی تهران            - 1 دانشجوي دکتري زبان و ادبیsaeedghpo@yahoo.com  

mailto:saeedghpo@yahoo.com
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مه مقد  

ین      د بن  بن علی اوحدالدواسط ادب پارسی است که در قرن ششم هجري قمري اسحاق محم ابیوردي از شاعران دورة حد
سرایی شاعري زبردست بود، تا آنجا که وي را از انبیاء شعر فارسی و به طور خاص پیغمبري با معجزة  در قصیدهزیست و  می

  :اند قصیده دانسته

  »ال نبـی بعــدي«در شعـر سـه کس پیمبـرانـنـد       هـرچنـد کـه «
  »را       فـردوسی و انـوري و سعـدياوصــاف و قصیـده و غــزل 

  )105: 1372جامی،(                                                           

اند، تکیه و تأکیدشان بر قصاید او بوده  ظاهراً کسانی که انوري را یکی از سه پیامبر شعر و شاعري شناخته«به عبارتی دیگر 
ریم، این نکته را تأیید خواهیم کرد که است و اگر بافت تاریخی ظهور انوري و استاندارهاي ذوقی عصر او را نیز در نظر بیاو
تی که او داشته است، در حوزة قصایدش بوده است ا این ). 39: 1384شفیعی کدکنی،(» در نظر معاصران او، بیشترین اهمیام

پردازي نیست، بلکه وي در هر دو زمینۀ لفظ و معناي  زبردستی او تنها به خاطر تقلید وي از گذشتگان و مهارت در قصیده
. قصیده صاحب اندیشه است و ابتکارهایی در این هر دو حوزه دارد که او را در چنین جایگاهی صاحب صدر کرده است

یکی از این . هاي وي بویژه در حوزة لفظی پس از او چندان متابعت نشد، با این حال در جاي خود ستودنی است هرچند ابداع
ن وي چشمگیر و قابل بررسی است و در اینجا تالش بر این است که هاي او در ساختار قصیده است که در دیوا نوآوري

هاي دیوان انوري در حوزة ساختاري مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در کُل طرحی براي ساختار  هاي چکامه برخی از ویژگی
مقاالت مختلف نکات ها و  هرچند در این زمینه گاهی به گونۀ پراکنده در کتاب. بیرونی قصاید انوري ارائه داده شود

ا در این باره سخنی تدوین نشده است؛ به عنوان نمونه مؤلّف کتابِ  درخوري یاد شده است، ولی به صورت مستقل و مجزّ
یاد کرده است که در آنجا بیشتر به جنبۀ بالغت و نحو » ها و بدایعِ انوري بدعت«بخشی را با عنوانِ  مفلس کیمیافروش

براي همین ). 44ـ 45: ك؛ همان.ر(شود  اخته است و تنها بخشی از نوآوریهاي انوري را شامل میجمالت در اشعار انوري پرد
شود تا بدین گونه نخست مقایسه و سنجشی میان قصاید انوري و شاعران  ضرورت پژوهش و تحقیق در این باره احساس می

اي پیامبري وي در این زمینه اشاره شود و سوم اینکه هاي و یکی از رازه پیش از وي پدید آید و دوم اینکه به ابداع و نوآوري
  .طرحی براي قصاید دیوان او یاد شود

  

  طرح مسأله. 1

شناسی متون نظم او را در دستۀ شاعران سبک میانین یا  چنانکه در مقدمه یاد شد، انوري از شاعرانی است که در سبک     
هاي شعري است که در  از طرفی قصیده نیز از قالب. ز دنیا رفته استوي در اواخر قرن ششم هجري ا. دهند بینابین قرار می
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دورة پیش از انوري یعنی در دورة سبک خراسانی وارد ادب فارسی شده است و در نزد کسانی چون فرّخی سیستانی و 
ت در . اند منوچهري دامغانی و دیگران بسیار مورد توجه بوده است و در راستاي مدح ممدوح خود از آن بهره برده اما با دقّ

ی تشکیل شده است و همۀ شاعران بر اساس همین ارکان  دورة پیش از انوري قصیده ساختاري منسجم دارد و از اجزاء خاص
سرایی،  معاصران انوري و بویژه خود او عالوه بر تقلید از شاعران گذشته در قصیده. دادند قصاید خود را ترتیب و سامان می

مفاهیم و ساختار چکامه نیز پدید آورده است و با این کار راه را براي پیدایش سبکی جدید یعنی سبک تغییرهایی را در 
به سخنی دیگر، چکامه در دورة پیش از انوري دورة جوانی خود را گذرانده و در دورة انوري دورة . اند عراقی هموار کرده

سد و به عبارتی افزون بر اینکه خود انوري شاعري با سبک حد ر میانسالی و در دورة عراقی به دورة احتضار و مرگ خود می
واسط است، قصیده نیز در هر دو زمینۀ درونی و برونی در این عصر، حالت بینابین سبک خراسانی و عراقی دارد و برخی از 

ها  این دگرگونی در این مجال این هدف منظور نظر است که. 1هاي قالب قصیده در این دوره در حال دگرگونی است ویژگی
در حوزة برونی یعنی ساختار قصیده در دیوان انوري مورد بررسی قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که این انحراف 

توان براي ساختار قصیده در این دوران و بویژه در دیوان انوري ارائه داد یا  از معیارها در دیوان انوري چگونه است و آیا می
به همین منظور، نخست به قصیده و ساختار . پذیر است یجۀ این جستار آشکار خواهد شد که چنین امري امکانخیر؟ که در نت

فی و سپس در ادامه به انحراف از معیارهایی که در قصاید  آن در دوران پیش از انوري پرداخته شده است و اجزاء آن معرّ
  .شود، واکاوي شده است انوري دیده می

  قصیده. 2

است، پس قصیده یعنی قصد کرده 2فعیلی است به معنیِ مفعول و هايِ آن تخصیص اسم«شود که  بارة قصیده گفته میدر    
ی باشد و آن قصد در اصل مدح است خاص؛ یعنی شعري که در آن قصد خاص ه . شده و مقصودقصد در عربی به معنی توج

» در قصیده، روي آوردن شاعر به ممدوح و مدح اوست کردن و روي آوردن به کسی یا چیزي است و این توجه و قصد
اشعاري است بر یک وزن و قافیه با مطلع مصرّع و مربوط به «از لحاظ صورت و قالب نیز قصیده ). 273: 1368شمیسا، (

نی سروده می) 39: 1382رزمجو،(» یکدیگر از سویی در تعریف قصیده آن را سخنی . شود که دربارة موضوع و مقصود معی
راودیانی، : ك.ر(هاي دوم ابیات در قافیه یکسان باشند  دانند که دو مصرع بیت مطلع با تمام مصرع منظوم با وزنی یکسان می

1339 :98.(  

  

  ساختار قصیده . 3

شود که به ترتیب در یک  قصیده از آغاز شعر فارسی ساختاري منسجم دارد و از اجزاء مختلف و گوناگونی تشکیل می     
  :امل اجزاء زیر را شاهدیمقصیدة ک
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شریطه : بخش چهارم) د. موضوع قصیده: بخش سوم) ج. تخلّص: بخش دوم) ب. تشبیب و نسیب و تغزّل: بخش نخست) الف
  .و تأبید

  .شود در اینجا هر یک از این اجزاء براي روشن شدن بهتر موضوع شکافته و تعریف می

ل: بخش نخست) 2ـ1   تشبیب و نسیب و تعزّ

ا مشهورِ مستعمل آن «: ـ تشبیب حالِ معشوق و حالِ خویش در عشق او گفتن باشد و این را نسیب و تغزّل نیز خوانند، ام صفت
ل شعر و هر حالی را کی شرح دهند االّ مدحِ ممدوح، آن را تشبیب خوانند هرچِ کنند در او است کی در میان مردم صفت «

  ).85: 1362وطواط،(

الرّسم آن را مقدمۀ شعر خویش سازد تا به سببِ میلی که بیشترِ نفوس را به استماع احوالِ  عر علیغزلی باشد که شا«: ـ نسیب
محب و محبوب و اوصاف مغازلت عشق و معشوق باشد، طبعِ ممدوح به شنودنِ آن رغبت نماید و حواس را از دیگر شواغل 

مع، و نفسی مطمئن، ادراك کند و موقعِ آن به نزدیک او باز ستاند و بدین واسطه آنچِ مقصود قصیده است به خاطرِ مجتَ
  ).406: 1335قیس رازي، (» مستحسن افتد

  تخلّص: بخش دوم) 2ـ2

ب بالغی در تعریف تخلّص چنین گفته شده است     تُ کلمۀ تخلّص در این مورد مرادف لفظ خروج به معنیِ انتقال «: در کُ
ل(پیش درآمد یافتن از مقدمه به مقصود یا گریز از    ).99: 1354همایی، (» به مدیحه یا مقصود دیگر است) تشبیب و تغزّ

در صورتی که این گریز از بخش نخست به بخش سوم یعنی تنه و بدنۀ قصیده با مهارت و استادي صورت گیرد،      
سنِ تخلّص است می د کی شاعر از غزل یا از معنیِ«: گویند قصیده داراي حودیگر کی شعر را بدان تشبیب  این صفت چنان ب

» تر و در آن سالست لفظ و نفاست معنی نگاه دارد کرده باشد، بمدحِ ممدوح آید، بوجهی خوبتر و طریقی پسندیده
  ).31: 1362وطواط،(

  

  بدنه و مقصود قصیده: بخش سوم) 2ـ3

مدح و «شود؛ از قبیلِ  آورده می هاي گوناگونی مقصود اصلی از قصیده همین بخش است و در این بخش موضوع و مضمون  
ا ). 39: 1382رزمجو،(» تهنیت یا شکر و شکایت و فخر و مرثیه و تعزیت و مسائل اخالقی و اجتماعی و عرفانی و امثال آن ام

  .دانند اند، معموالً بخش سوم قصیده را مختص مدح می از آنجا که شاعران در این بخش به مدح پرداخته

  

  ریطه و تأبیدش: بخش چهارم) 2ـ4
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این بخش معموالً با اغراق و . کند هایی براي ممدوح خود دعاي جاودانگی می در این بخش شاعر با آوردن شرط     
رسم شعرا این است که قصاید مدحیه را به ابیاتی که مشتمل بر دعاي ممدوح باشد ختم «: هاي شاعرانه همراه است گزاف

شریطه معموالً به صورت دعاي تأبید یعنی : اند گفته ادباي قدیم آن را مقاطع قصیده می نامند و کنند، این قسمت را شریطه می
و چون دعاي ! تا آسمان برپاست، کاخ دولت تو بر پاي باد: متضمن معنی دوام همیشگی است، به این طور که مثالً بگویند

  ).110ـ111: 1354مایی، ه( 3»اند شود، آن را شریطه نامیده تأبید به گونۀ شرط و تعلیق گفته می

  

  ساختار قصاید دیوان انوري. 3

ت شود، به نکات بسیار جالب و درخوري دست خواهیم یافت      این نکات قابل بررسی است . اگر در قصاید دیوان انوري دقّ
تار کامل قصایدي که  فاقد ساخ) ب. قصایدي که ساختار کامل دارند) الف: توان آنها را در دو حوزه بررسی کرد و می
  .هستند

  قصاید داراي ساختار کامل) 3ـ1

به عبارتی . توان مشاهده کرد که تمام اجزاء یک قصیدة کامل را داشته باشد اي را می در دیوان انوري کمتر چکامه     
ي، حدود قصیدة دیوان انور 207قصایدي که در آنها تمامی اجزاء چهارگانۀ یاد شده دیده شود، بسیار اندك است و از کلِّ 

  .چکامه ساختار کامل دارند 32

  

  قصاید فاقد ساختار کامل) 3ـ2

چنانکه یاد شده بیشتر قصاید انوري فاقد یکی از اجزاء چهارگانۀ معمول براي قصیده است و در این دسته از قصاید نیز      
؛ یعنی قصایدي که بخش نخست یک کنند جدا از مضامین آمده در آنها، بیشتر در ساختار قصیده به قصاید مقتضب اشاره می

نخست اینکه باید به دخل و : ها باید به چند نکته توجه کرد اما در این گونه چکامه. شود قصیدة کامل در آنها دیده نمی
بندي کرد و در  هاي وي را دسته کاري هاي انوري در ساختار قصیده توجه کرد و دیگر اینکه باید انواع این دست تصرّف
فات انوري در ساختار قصیده و انواع . راي هر دسته از آنها نامی برگزیدنهایت ب براي روشن شدن مطلب بهتر است به تصرّ

  . قصیده در دیوان او اشاره گردد

  

  پردازي تصرّفات انوري در قصیده. 4
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زیست، باید گفت  عراقی می با توجه به اینکه انوري از شاعران دورة بینابین است و در مرحلۀ گذار از سبک خراسانی به     
پردازي  که افزون بر تقلیدهاي وي در سرودن چکامه از شاعران سبک خراسانی، در بسیاري از موارد از سبک و سیاق قصیده

اي ایجاد کرده است و این انحراف از  هاي قابل مالحظه آن دوره عدول و در معیارهاي ساختار قصیده و مضامین آن انحراف
  :توان با توجه به ارکان چهارگانۀ قصاید کامل مورد بازبینی و بررسی قرار داد به شرح زیر معیارها را می

  انحراف از معیار در بخش نخست قصیده) 4ـ1

ب و محدود هستند و : شود در این بخش دو گونه چکامه در دیوان انوري دیده می      نخست قصایدي که به قول قدما مقتضَ
ب . د و داراي بخش نخست هستنددوم قصایدي که چنین نیستن تُ ب در کُ بر طبق تعریف و سخن قدما دربارة قصیدة مقتضَ

هر قصیده کی از حلیت نسیب عاطل باشد، «: گفتند اي فاقد بخش نخست بود، بدان مقتضب و محدود می بالغی، اگر قصیده
ب نیز گویند؛ یعنی ب قتَضَ ؛ یعنی )408: 1335قیس رازي، (» ازبریده از نسیبآن را محدود خوانند؛ یعنی بازداشته از نسیب و م

ل، وارد مدح یا مقصود دیگر شود و در این صورت قصیده را  سرا، بدون زمینه ممکن است شاعر قصیده« سازيِ تشبیب و تغزّ
: 1354، همایی(» نیز خوانند) باز بریده: یعنی(محدود یعنی بازداشته از تشبیب و تغزّل گویند و آن را به اصطالح مقتضب 

هاي فاقد بخش نخست تنها بر این اکتفا  نکتۀ جالب توجه در این تعریف این است که در گذشته براي چکامه). 110
ب و محدود است و بس، اما به نظر می می ب  کردند که مثالً فالن قصیده مقتضَ رسد که باید در نامگذاري همین قصاید مقتضَ

ی بر آنها نهاده شودنیز بازنگري شود و به نوعی الزم است  از سویی دیگر، در نامگذاري قصاید گاهی آنها را بر . نامی کلّ
قصاید را از سه جهت «: نهادند نام می... کردند و آنها را قصاید الفی، بائی و  حسب حروف قافیۀ مطلع چکامه نامگذاري می

ف الف باشد؛ آن را قصیدة الفی نامند و چون باء از نظر ردیف و قوافی؛ که چون قافیه مبتنی بر حر. 1: کنند نامگذاري می
مۀ  از نظر تشبیب و تغزّلی که براي زمینه. 2... باشد، بائیه و تاء باشد، تائیه گویند و بر این قیاس سایر در حروف سازي در مقد

زان باشد، آن را اند که مثالً اگر تشبیب قصیده در وصف بهار باشد، آن قصیده را بهاریه و چون در وصف خ قصیده گفته
از نظر موضوع و مقصود اصلی شاعر و مضامین قصیده؛ چنانکه اگر در مدح و ستایش باشد، آن را مدحیه . 3... خزانیه گویند

: همان(» هاي وطنی و سیاسی و اجتماعی و امثال آن گویند و همچنین قصاید حبسیه و شکوائیه یا بثّ و شکوي و چکامه
ع نامگذاري قصاید که از نظر ردیف و قافیه است، بیشتر مربوط به تصحیح دیوان شاعران است شیوة نخست این نو). 115ـ16

دهد و این روشی است که از گذشته تا کنون  که مصححِ دیوان معموالً اشعار را به ترتیب حروف الفبا در قافیۀ شعر سامان می
م شده استمرسوم بوده و است چنانکه دیوان بسیاري از شاعران از جمله انور ب و منظّ اگر قرار باشد . ي نیز بر همین شیوه مرتّ

توان به آسانی شمار  دهی آنها می اي نامگذاري کنیم، چندان دشوار نیست و پس از سامان که اشعار شاعران را با چنین شیوه
قصیدة بائیه  7قصیدة الفی،  8ي توان گفت در دیوان انور قصایدي را که مثالً قافیۀ الف دارند، احصاء کنیم؛ به عنوان نمونه می

ی بدون رجوع به خود قصاید و تنها با استفاده از فهرست اشعار در آغاز یا پایان  ... قصیدة تائیه و 26و است و شمارش آنها حتّ
تر از این روش باشد و هر چند بدان به صورت صریح در  اما روش دیگري که شاید مناسب. دیوان به راحتی ممکن است

تُب  شود نامگذاري  بالغی گذشته اشاره نشده است، آن است که قصاید بر حسب حروفی که مطلع قصیده با آن آغاز میکُ
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ف کتاب . شوند ا بر این پنج قسم که «: گوید دربارة اقسام حسن مطلع می حقائق الحدائقمؤلّ د است، امسن مطلع متعداقسام ح
ل: رود، اختصار گردد ذکر می منباید که افت: اوی تاحِ مطلع بِاَلف کند جهت :  

  »فخرِ جهانِ پیر به بخت جوانِ تو!         ي قبلۀ ملوك جهان آستان توا
  )37: 1384رامی، (                                                           

از جمله انوري ابیوردي فراوان است و ها که نامگذاري به حروف اول مطلع قصیده است، در آثار شاعران  این نوع چکامه     
رد  با وجود این می. ترین نوع نامگذاري است البتّه باید گفت که این گونه نامگذاري حرفی ساده توان از این نکته کمال بهره ب

ی حروف ندا هایی که با  تر قصاید این مطلب را در نظر داشت؛ بدین گونه که در میان قصاید انوري مطلع و براي نامگذاري کلّ
رسد که براي اینگونه قصاید که با حروف ندا آغاز  به نظر می. رسد چکامه می 75شود بسیار است و شمار آنها به  شروع می

در ! شود تر باشد تا مثالً بگوییم قصیده، الفی است چون با حرف الف آغاز می زیباتر و مناسب» قصاید خطابی«شود، نام  می
نیه نام  لباً یا مستقیم به مدح ممدوح میها شاعر غا این گونه چکامه پردازد و در همان بیت نخست از ممدوح به اسم یا لقب و کُ

اکثر پس از دو تا پنج بیت نام و نشانی از ممدوح می می غیر «قصیده از کلِّ قصاید انوري نیز  78حدود . آورد برد یا حد
بنابراین از نظر نحوة . هستند» قصاید تشبیبیه«اصطالح جزو  قصیده نیز داراي بخش نخست هستند و به 19هستند و » خطابی

ـ قصاید 3. ـ قصاید خطابی2. ـ قصاید تشبیبیه1: هاي موجود در دیوان انوري را در سه دسته زیر قرار داد توان چکامه آغاز می
داد؛ به عنوان نمونه برخی از بندي کرد و جاي  هاي کوچکتري دسته توان در گروه البتّه قصاید غیر خطابی را می. غیر خطابی
اي  توان این موارد را در دسته شود که می آغاز می... ها با کلمات نظیر زهی، مرحبا، حبذا، و آفرین، مبارك باد و این چکامه

ر ها نیز چشمگی در میان قصاید غیر خطابی شمار اینگونه چکامه. قرار داد» قصاید تبریک و تأسف«فرعی با نامی خاص مثالً 
» آفرین«، )قصیده2(» حبذا«، )قصیده 2(» مرحبا«، )قصیده 9(» زهی« هاي رسد که اغلب با واژه قصیده می 20است و به حدود 

و در نهایت ) قصیده 1(» خوشا«، )قصیده 1] (براي اظهار شگفتی و تعجب:[یا رب«، )قصیده 2(» مبارك باد«؛ )قصیده 2(
یده از قصاید دیوان انوري نیز ساختاري کامل با تمام اجزاء چهارگانه دارند که از قص 33. شود شروع می) قصیده 1(» ویحک«

هایی هستند که  تر گفته شود، غزلواره اند و اگر دقیق نام داده» قصاید تشبیبیه«چکامه داراي تشبیب هستند و بدانها  10این میان 
گانۀ خود را به ماجرا و داستانی  ه این بخش قصاید دهدر آنها سخن از معشوقی بوده و این ابتکار و ابداع انوري است ک

نکتۀ قال توجه این است که داستانهایی که انوري با معشوق خود دارد، غالباً . اختصاص داده که با معشوقۀ خود داشته است
شاعر دقیقاً  85و  69هاي مختلف رنگ و لعاب تقریباً یکسانی دارد؛ به عنوان نمونه در دو قصیدة  مانند هم است و در چکامه

  :کند ماجرایی شبیه به هم را تکرار می

  

  دوش از درم درآمـد سرمست و بی قــرار
  بــا زلـف تـابـــدارِ دالویــزِ پـرشکـن     

  جستم ز جاي و پیش دویدو سالم کرد  
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رسم و خود کی رسیده اي     گفت از کجات پ  
  

  همچون مه دو هفته و هر هفت کرده یار
رخُماربا چشم  نیم خوابِ جهانسوزِ پ  

نگ شکر تنگ در کنار   وآوردمش چو تُ
  چونی به ماندگی و چگونست حال و کار

  )69ق (                                        

  مست شبـانه بـودم افتـاده بـی خبــر
  صـوت طریقِ ِ هوا از و قرع چون اصطکاك

  بر عادتی که باشد گفتم که کیست ایـن
  ر وثـاق کـه دلبـــر بکـوفت دردي د

ستم چنان زِجاي که جانم خبر نداشت ج  
مـــاغ مــرا خبـــر مــاخ دص داد  از  ره  

  در غم و شادیت ازو گذر گفت آنکه نیست
  روم از عشق یا به سر کان دم به پاي می

بر نگ شکر بِ نگش چو خرمن گل و تُ   تَ
  در باز کرد و دست ببوسید و درکشید  

  )83ق (                                                                                                                                                           

ت این معشوق است که دو گمان در این باره به ذهن می      که انوري از او نخست اینکه این معشوقی : رسد نکتۀ دیگر در ماهی
گوید، واقعی باشد و به عبارتی تصویري از زن و همسر حقیقی و واقعی اوست که در شعرهاي وي در چهرة معشوق  سخن می

ی شده است هاي خود تصاویري زیبا و در عین حال نزدیک به  این گمان از آنجاست که گاهی شاعر در تصویرسازي. او متجلّ
کشد، گویی در حال وداع  که شاعر هنگام سفر خود را به تصویر می 85کند؛ مثالً در قصیدة  واقعیت از چنین معشوقی یاد می

  :گوید با همسر خود است که این گونه سخن می

  

  فلک به لعبت مشغول و من به توشۀ راه
  در این هوس که خرامان نگارِ من برسید
  ! بطعنه گفت که عهد و وفاي عاشق بین
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  دشمـن وار نبـود هیچ گمـانی مـرا کـه
اي مـاه رويِ غالیـه مـوي جواب دادم ک  
  وداع کرد بدین گونه چون برفت جهان
  به شکلِ عـارضِ گلرنگ او همی تابیـد

  

  جهان به بازي مشغول و من به عزمِ سفر
  ... بدان صفت که برآید ز کوه پیکرِ خور

  !به طیره گفت که مهر و هواي دوست نگر
  ...کمر بدین مثال ببندي به هجرِ دوست

  ... صبـور باش و زِ فرمـانِ ایـزدي مگـذر
  بـه سیـمِ خـام بیـنــدود گنـبـد اخضـر
ارگان به مشرق در فروغِ خسرو سی  

  )85ق(                                          

  

معشوق او حقیقی و مثالً  در این گونه قصاید معاملۀ و مکالمۀ بین شاعر با معشوق وي چنان زیبا و طبیعی است که گویی     
شود که معشوق هنگام وداع بر آستان و درگاه خانه ایستاده و نور  همسر اوست، چنانکه در بیت آخر همین ابیات دیده می

خورشید در حال طلوع بر چهرة او تابیده است و شاعر هنگام وداع، او را بر آستان خانۀ خویش چنین به تصویر کشیده است و 
نیز داراي ) دیالگ(شیوة اداي حکایت و گفتارِ متقابل «که این گونه گفتگوي میان شاعر با معشوقش؛ یعنی شود  گفته می

شفیعی (» توان سراغ گرفت سرایان، جز در انوري، در کمتر شاعري نمونۀ آن را می برجستگیهایی است که در زبان قصیده
بخصوص در بخش ) قصیده(معشوق درونی را در این اجزاء بازتاب نقش «در حدس دوم از آنجایی که ). 45: 1384کدکنی، 

ات و فلسفه، (» توان نادیده گرفت تغزّل و مدح نمی ق و نوآفرین ، )79: 1384کتاب ماه ادبی این معشوق برساختۀ ذهنِ خالّ
یمی و مرسوم در انوري است و جنبۀ رؤیایی و خیالی و یا به سخن بهتر جنبۀ درونی دارد؛ بدین معنی که انوري از باوري قد

اي که به باور  این باور قدیمی همان اعتقاد به تابعه است؛ تابعه. میان شاعران پیش از خود چنین معشوقی را پدید آورده است
گیرد که خود شاعر بیشتر قصایدي را که در آن  این گمان زمانی قوت می. گرِ شعر به شاعر است قدماي عرب و عجم الهام
گوید،  داند و می ارد و به بیان دیگر در قصاید داراي غزلواره و تغزّل، قصیده را از زبان این معشوق میچنین معشوقی حضور د

  :گوید نویسد، چنانکه به عنوان نمونه می یا این خود معشوق  است که دست به قلم شده و شعرِ مدح را براي انوري می
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  اي اگــرت امتحــان کنم  گفتم قصیده
  توانـد نمـود؟ گفت طبعت بـدان قیــام

ردمش به پیشبرخاستم دوات  و قلم ب  
ر فرو نوشتو برداشت کلک  رفکاغذ و ف  

  در مدحِ این خالصۀ مقصود روزگار
  کم گوي قصه، خیز دوات و قلم بیار
  آن یارِ ناگزیر و رفیقِ سخن گزار
  ...بر فور این قصیدة مطبوعِ آبدار

  

  )69ق(                                                                                                         

  :گوید نویسد، چنانکه می کند و انوري آن را می یا او قصیده را براي انوري خوانده و امالء می

  

  دهد یاري به شرم گفتم طبعم نمی
  به نـامِ دولت مودود شـاه بِن زنگـی

ابه مدحِ شاه بخواند این    قصیدة غـرّ
  

  ز گفتۀ تو اگر مدحتی بود در خَور،
  بیار و مردمی و دوستی به جاي آور
  ... ز نظمِ خویشتن آن رشک لعبت آزر

  )85ق (                                          

  کاري دگر نداري بنشین و خدمتی... 
  چکید خوناندیشه رگ  ازدوش آنچنانکه 

  از آن، تـا ادا کنمگـر زحمتت نبـاشد 
  

  ترتیب کن هم امشب و فردا بگه ببر
  نظمی چنانکه دانی رفتست مختصر
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  آهسته همچنین به همین صوت پرده در
  )83ق(                                        

ق خود اشاره جالب است که در یکی از این قصاید حسب حالی شاعر با معشوق خویش، وي به اینگونه خیالی بودن معشو     
  :کند می

  

  هم در آن لحظه بفرمود یکی را که برو
  بخرید و بیاورد و به من بنده سپردو  رفت

  نه ولی نعمت من بـود و نـه معشوقـۀ مـن
  

  بخر این برده بیار و به ثناگوي سپار
  دست دلدار گرفتم شدم آنگه بیدار

  راست من با تن خود خفته چو با سگ شنغار
  )71ق(                                           

کنندة شعر به انوري است و شاعر از باوري کهن در  در هر صورت این گونه قصاید، الهام آن معشوق یا همان تابعۀ الهام     
ل  تی مستقل و برونی در بخش تغزّ م بخشیده است و از آن به عنوان شخصی ل و تجس نزد شاعران استفاده کرده، آن را تمثّ

 10(ها را که در برخی از قصاید  پردازي شد اینگونه داستانچنانکه گفته . هاي خود به بهترین وجه بهره برده است امهچک
یکی از شاعران که در پرداخت و «خوانند و قائل هستند بر اینکه  می» قصاید تشبیبیه«دیوان انوري آمده است، برخی ) قصیده

رم و باید  ... زد، انوري شاعر است) Innovation(رف گذشته خارج شد و دست به بدعت هاي متعا بیان تشبیب و تغزّل از نُ
  ). 150ـ51: 1384گرجی، (» آن را ابتکاري ویژه در طرح تشبیب قصیده شمرد و از آن با عنوان تغزّالت تشبیبیه یاد نمود

صورت حسب حال دارند و شاعر با گفتن توان گفت که این گونه قصاید معموالً  بندي قصاید خطابی نیز می در تقسیم     
خواهد و  از ممدوح چیزي می) 95و  93مانند قصیدة (مستقیم  یا شبه) 92مانند قصیدة (اي مستقیم  حسب حال خود به گونه

  :و نه صورت حسب حال دارد و نه سؤالی) 94مانند قصیدة (گاهی نیز فقط صورت خطابی دارد 

  :کند وح اظهار نیاز و احتیاج میکه در آن مستقیم به ممد 96ـ قصیدة 

  

  صاحبـا صـدرا خـداونـدا اگـر یابنـده را
  احتیاجِ او که هرگز جز بدرگاهت مباد
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  ناگزیر،جان از چو  خدمتاین از هست باشد  تا که
  طفل و شیرتو چون با انعام اضافت هست در 

  :  ستکه در آن شبه مستقیم از ممدوح چیزي خواسته ا 95ـ قصیدة 

  

  بزرگــوارا در حسـب حـال آن وعــده
  بوجه رمز در این شعر بیتکی چندست
  سزد ز لطف تو گر استماع فرمایی
  که شد بعونِ تو بیرون ز عقدة تأخیر
  که از تأمل آن هیچ گونه نیست گزیر

  ها کند تقریر بدان دقیقه که بیت

  :گوید می  88ثالً در قصیدة داند؛ م در برخی از قصاید انوري خود آنها را حسب حال می 

  

  خداوندا ز حسبِ حالِ بنده بشنو
  اگر من بنده را حرمان همی داشت
  تو دانی کز فرود چرخ گردون
  بحسبت بیت ده منظوم و منثور

  دو روز از خدمتت محروم و مهجور
  مخیر نیست کس االّ که مجبور

  :اش هرچند غیر مستقیم صورت حسب حال داده است هکند و به چکام دوباره تکرار می 91همین مضمون را در قصیدة 

  

  !اي بقـايِ تـو را خـواصِ دوام
  ام نـه بکـام وانکه من بنده بوده

  اي امروز وین که در کنج کلبـه
  تا بـدانی که اختیاري نیست

  اوستاز مشیت که  خدایی به
  همه جهان جانیست مرا درکه 
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  !وي عطاي تو را لزومِ وفور
تی دیر  از این سعادت دورمد  

  بر فراقِ تواَم چو سنگ صبور
ر کجا بود مجبور خود مخی  
  رنجِ رنجور و شاديِ مسرور
رمانِ خـدمتت رنجور وان ز ح...  

  :گوید از طرفی خود انوري اقرار به قصه بودن این موارد دارد و می

  

فَس ت خداي را که به هم باز یک نَ   منّ
  مان القصه از سخن به سخن شد چو یک ز
  دیـدار بـود بارِ دگرمان در این دیار
  ...گفتیم از این حدیث و گرفتیم اعتبار

  )69ق (                                                                                                               

  

  گفتم که حالم از غمِ تو بس تباه بود
  نیامدي، تا همچو چنگ، تو به کنارم

  روز، و ماجراي فراق از نخستبنشست 
  لیکن کنون ز شاديِ روي تو چون نگار

  هاي زار بودم چو زیرِ چنگ تو با ناله
  ...آغاز کرد و قصۀ آن گوي و اشکبار

  )69ق (                                                                                                               

ه تـو برنشین گفتم کلید حجره بـه من د  
  القصه بـازگشتم و رفتـم بـه خانـه زود

  بـر عـادت گــذشتـه  نـزدیـک  او   شـدم
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  در بـاز کرد و دست ببوسید و در کشید
  القصه انـدر آمـد و بنشست و هـر سخن

  

  این مـرده ریگ را تو بـه آهستگی بیار
  از پس استوار در باز کرد و باز ببست

  ...آغوش باز کرد که هین بوس و هان کنار
  )75ق (                                              

ه و شادي و خیر و شر ر گفت و شنید از اندشکر بـه ب نگ   ...  تنگش چو خرمنِ گل و تُ
  )83ق(                                            

لِّ  ه میان نسیب و تشبیب و تغزّل تفاوتی وجود نداشت، نمیبا توجه به اینک      توان نام درست و دقیقی براي این بخش و در کُ
تشبیب غزلی باشد که «: گوید در جایی از این کتاب می المعجمصاحب . قصایدي از این دست در دیوان انوري قائل شد

و ) 406: 1335قیس رازي، (» از عینِ واقعه و صورت حالِ ایشانستاند،  و آنچه گفته.... صورت واقعه و حسبِ حالِ شاعر بود
اغزالی که مقدمۀ مدحی یا شرح حالی دیگر باشد، آن را «: گوید آورد و می در جاي دیگر همین تعریف را براي نسیب می

ل را در کنار هم و در شود با زیرکی تمام هر سه واژة نسیب و تشبیب و تغزّ چنانکه مشاهده می). 409: همان(» نسیب گویند
اما با توجه به گفتار قیس رازي و از آنجا که حسب حال شاعر در تشبیب این گونه قصاید ذکر . واقع مترادف هم آورده است

گاهی نیز در بخش نخست قصاید انوري مباحثی غیر آنچه که . نام نهاد» قصاید حسب حالی«توان این گونه قصاید را  شده، می
ین بوبویه( 89شود؛ مثالً در قصیدة  شاعر و معشوقش است، مطرح می دربارة احوال شاعر مباحث ) در مدح وزیر عالءالد

ل را  حال این پرسش پیش می. نجومی را مطرح کرده است آید که آیا در این گونه قصاید نیز باید بحث نسیب و تشبیب و تغزّ
تر است و بهتر آن است که نام دیگري براي  که راه أخیر مناسب رسد به نظر می! پیش کشید و یا نام دیگري بر آنها نهاد؟

از آنجا که در قصاید نوع . ها در نظر گرفته شود؛ نامی که عام باشد و در برابر قصاید نوع نخست قرار گیرد اینگونه چکامه
مل انوري را در دو دسته نخست نیز نام عام برگزیده نشده و در نامگذاري آنها هنوز جاي بحث است، بهتر است قصاید کا

آنهایی که صورت حسب حال ندارند ) ب). قصاید حسب حالی(آنهایی که صورت حسب حال دارند ) الف: جاي داد
بدین معنا که در نوع حسب حالی شاعر از احوال خود و معشوق خویش و ). قصاید غیر حسب حالی یا قصاید حسبِ واقعه(

رسد که  به نظر می. گوید هاي غیر احوال خود در عشق به معشوقان سخن می واقعه در نوع غیر حسب حالی یا حسب واقعه از
ی براي قصاید کامل انوري شایسته چکامه  19قصیدة کامل دیوان وي،  32تر باشد که از حدود  این گونه نامگذاري کلّ

ت و تاریخ یاد که در آن نوعی حسب واقع 82مانند قصیدة (مورد صورت واقعه دارند  14صورت حسب حالی و  ه و بیان واقعی
الت تشبیبیه دارند، حسب حالی هستند و شاعر حال خود را با ) شده است و به عبارتی بیشتر قصایدي که به اصطالح تغزّ

  ).80مانند قصیدة ( 4گوید گذارد و از خود براي وي می معشوق خود در میان می
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  تخلّص: انحراف در بخش دوم) 4ـ2

شود، اما پیش از آن، این نکته  هایی از معیار قصاید پیشین دیده می گریز قصاید انوري نیز انحرافدر بخش تخلّص و      
پردازد، شاعر در آنها چیزي از ممدوح  شود که در اغلب قصاید مقتضب انوري که در آنها مستقیم به مدح می یادآوري می

در معناي (» قصاید سؤالی«توان  ین گونه قصاید را میا. درخواست کرده، یا خواهان عنایت خاص وي نسبت به خود است
 89و  88، 81نمونۀ بارز این گونه از قصاید، قصیدة. خواند) خواهش و درخواست، یا در برخی موارد، امور دنیوي و گدایی

ت و که خطابی است و فقط مدح اس 92هاي خطابی و غیر خطابی یکسانند؛ مثالً در قصیدة  است و در این مورد چکامه
  .سؤالی

بیت گریز یا تخلّص در قصاید مقتضب انوري غالباً یا وجود ندارد و به عبارتی از همان آغاز به یادکرد ممدوح به اسم یا       
نیه وي می توان گفت  پردازد، یا اگر هم در این قصاید وجود داشته باشد، چندان ماهرانه نیست و در واقع می لقب و کُ

از آن روي لفظ شاعرانه ذکر شد که شعر . برد، چندان شاعرانه نیست اي گریز به مدح اصلی به کار میهایی که انوري بر بیت
هرچند خود انوري . انگیزي است همراه با عنصر خیال و تخیل همراه است و از این روي شاعرانه بودن نیز مبتنی بر پایۀ خیال

  :گوید هاي خود را نظم خوانده است و می نیز سروده

  وا در همه انواعِ هنر دستت هستخسر
  گـر مکـرّر بود ایطاء در ایـن قـافیتم

ر رَ   خاصه در شیوة نظم خوش و اشعارِ غُ
  مدر نظمچو ضروریست شها پرده براین 

  )82ق(                                                                                                                     

شاید این نیاوردن حسنِ تخلّص بخاطر آن باشد که وي غالباً براي گریز به مدح از علوم مختلف مانند نجوم استفاده      
م می تر از دیگر شاعران است، ولی چشمِ شاعرانگی او ضعیف است و در مقایسه با شاعران پیش از خود  کند و گرچه عال

خی سیستانی بیت   :انگیز نیست و بیشتر عالمانه است تا شاعرانه ص او چندان خیالهاي تخلّ همچون فرّ

  یا همی گوید چرا در کُلِّ انسان بر دوام،
  بر زبان دور گردون در جواب هر که هست

  رود، از تحرّك میل و تحریک مجدد می
ین محمد می رود ذکرِ دورانِ عالء الد  

  )69ق(                                                                                                                 
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  گه به کلک شهاب دست اثیر،
  گفتیی کلک خواجه در دیوان،
  به فلک بر همی کشید ارقام

  دهد قرار و نظام ملک را می

  )120ق(                                                                                                                       

ها را از زبان خود و  هاي تشبیبی شاعر تخلّص هاي غیر تشبیبی بیشتر صادق است و در چکامه البتّه این سخن دربارة چکامه     
کامل، انحراف از سویی دیگر، در آوردن بیت تخلّص در قصاید . گوید و نوعی روایت داستان است بیشتر معشوق خویش می

رسد  کند که به نظر می ها شاعر در جایی بیتی را ذکر می شود؛ بدین معنا که در برخی از چکامه اي دیگر نیز دیده می از گونه
پندارد که  شود و مخاطب می نوعی بیت تخلّص و گریز براي رفتن به مدحِ ممدوح است و در آنها نشانی از ممدوح دیده می

بیند که چنین نیست و شاعر پس از سرودن چندین بیت دیگر به تخلّص اصلی  ده است، اما بناگاه میبیت گریز به مدحِ قصی
» تخلّص فرعی«توان نوع نخستین را  تر در این گونه قصاید شاعر قائل به دو تخلّص شده است که می رسد و به عبارتی ساده می

و  12در این چکامه دو بیت . توان شاهد بود دو نوع تخلّص را می این هر 68خواند؛ مثالً در قصیدة » تخلّص اصلی«و دومی را 
  :گوید توان تخلّص اولیه و فرعی در نظر گرفت که می را می 13

ر از طارمِ او سخت رفیع حضرتی بود ب  
رَد عادل و هشیار در او کی همچو خ لم  
  سقف او را نه ستون بود و نه دیوار بکار

  استظهارنیک مستظهر و زو یافته خاك 

  :بیت دیگر و سپس بیت گریز اصلی آمده است 13ولی پس از آن 

  راست گویی که ز بسیاري انجم هستی
  مجد دین بوالحسن عمرانی آنکه به جود،
  درگـه خواجه ز بسیاري شاهان گه بار
فَش ابرِ بهار   دل او بحرِ محیط است و کَ

تر از بیت گریز اصلی است که آشکارا ممدوح در آن یاد  نامرئی تر و هاي تخلّص فرعی معموالً پنهان این بیت یا بیت    
  :رسد نیز اینگونه است و خواننده در قرائت قصیده چون به بیت زیر می  56در قصیدة . شود می

ر دارد بلبل انـدر هواي بزمِ وزیر،         صد نواي عجب زِ ب  

ا ناگهان میپندارد که شاعر در حال گذر از بخش نخست به  چنین می      بیت دیگر  13بیند که  بخش سوم چکامه است، ام
  :آید پس از این بیت آمده است و سپس بیت تخلّص اصلی می



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

619 

 

  روز،همه زبان  برکه  الله گویی
  تا کـه اندر دعا و مدحِ وزیـر،

  ناصر دین که شاخِ دولت و دین،
  مدحِ دستورِ دادگر دارد
  لبِ لعلش همیشه تر دارد

  برگ و بر دارداز معالیش 

  :بدین گونه است 87ها نیز بیش از دوتاست، چنانکه در قصیدة  گاهی این تخلّص

  :هاي فرعی تخلّص

  )13بیت(خـرَد گفت این حریـمِ پادشاهیست      بشـاهی بـرتر از خاقان و قیصر .... 
  )20بیت(بـر از وي خواجـۀ چونـان ممکّـن       که تمکین بودش از تمکین مسخّر ....    

  :تخلّص اصلی

  )33بیت(وزیـرِ ملـک سلطانِ معظّـم        نصیرِ دینِ یزدان و پیمبر .....

  

  مدح: انحراف در بخش سوم) 4ـ3

در . مضمون این بخش چنانکه یاد شد بیشتر مختص مدح و ستایش است و قصاید انوري نیز از این قاعده مستثنی نیست     
هاي بخش مدح قصاید انوري این است  یکی از ویژگی. هایی پدید آورده است موارد انحرافاین بخش نیز انوري در برخی 

کند و در این باره هم فرقی ندارد که  که تقریباً در تمام قصاید از ویژگیها و صفات یکسانی براي ممدوحان خود استفاده می
شود که انوري در  است و البتّه گاهی دیده می. ..از جملۀ این صفات راي، عزم، حزم، جود و. ممدوح وي زن یا مرد باشد

به ترتیب راي،  48و 45، 44، 40هاي  در بیت 76گوید؛ مثالً در قصیدة  یک چکامه بارها دربارة یک ویژگی ممدوح سخن می
فات را ها و ص دوباره همین ویژگی 60و 59، 51، 49ستاید و باز در همین قصیده در ابیات  حزم و عزم و رایت ممدوح را می

اي را که مناسب  هاي مدح است و یا هر واژه دهد که شاعر تنها در پی افزودن شمار بیت این نشان می. شمارد براي او بر می
ی می می البتّه این موضوع در اینجا مد نظر نیست و آنچه مهم است انحراف یا به عبارت بهتر ویژگی . سازد بیند، با آن بیتی مقفّ

شود و آن اینکه گاهی وي در این بخش چندان  هاي انوري دیده می اي است که در برخی از چکامه هخاص و برجستگی ویژ
که در مدح  71تر است؛ به عنوان نمونه در چکامۀ  دهد و این بخش نسبت به بخش نخست قصیده کمرنگ جوالن نمی

مه و  54تعداد ابیات، بیت است که از این  64صاحب سعید جالل الوزراء عمر بن مخلص است، کلّ قصیده  بیت جزو مقد
در این موارد که مدح در . بیت آخر آن جزو متن و بدنۀ اصلی قصیده یعنی مدح است 10بخش نخست چکامه است و تنها 
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شود و کمرنگی بخش  تواند نشان آن باشد که مدح در قصیده از موضوع اصلی بودن خارج می قصاید انوري کمتر است، می
چنانکه در قرن هفتم که قرن مرگ قصیده . کند ر پررنگی بخش نخست قصیده این مطلب را تقویت میمدح ممدوح در کنا

اعالم شده، بخش نخست قصیده در قالب غزل نمایان گردیده است و همین غزل است که وظیفۀ اصلی قصیده یعنی مدح را 
ی  نیز برعهده می   ).283: 1386شمیسا، : ك.ر(شود  میگیرد و مدح به صورت هر چه مختصرتر در قالب غزل متجلّ

  

  شریطه و تأبید: انحراف در بخش چهارم قصیده) 4ـ4

هاي شریطه و تأبید در آنها رعایت نشده است و این رعایت نکردن به  شود که بیت هاي انوري دیده می در برخی از چکامه     
. 193و192، 189، 178، 172، 148، 135، 37مارة دو صورت است؛ یا شاعر اصالً این بخش را نیاورده است؛ مانند قصاید ش

این مورد شاید بدان خاطر است که خود چکامه به طور کامل به دست ما نرسیده است و بخشی از آن در دهلیز زمان از بین 
ت برخی از چکامه. رفته است در ( 107هاي انوري نیز است که نیازي به شریطه و تأبید ندارد؛ مانند قصیدة  البتّه این ماهی

ت شعر و شاعري و فضیلت علم و ( 184، قصیدة )در تفاخر و شکایۀالزمان( 127، قصیدة )مناجات باري تعالی در مذم
در برخی از موارد هم این بخش بسیار کوتاه ). سوگندنامۀ انوري در نفی هجو قبۀاالسالم و مدح اکابر بلخ( 190و) حکمت

توان به رعایت  در گونۀ دیگر آن می. اینگونه است 157و 155، 141، 82، 47، 45 هاي شمارة است؛ به عنوان نمونه در چکامه
رف مصطلح آن اشاره کرد؛ یعنی در برخی از قصیده هاي انوري تأبید به معناي جاودانگی  نشدن تأبید در معناي حقیقی و ع

  :شود؛ به عنوان نمونه خواستن براي ممدوح دیده نمی

  بحتا بود از پیِ هر شامی ص
  نهنگکامِ  تو چون بر خصمِگشته 

  هر چه تقدیر کنی، بی مهلت
  مسند صدر مقامِ تو مقیم

  بـاد بدخواه ترا صبح  چو شام
  همه آفاق، وزو یافته  کام
  و آنچه آغاز کنی،  بی انجام
  شربت عیش مدامِ تو مدام

  )121ق(

د وتا که فرجـامِ صبح شـام ب  
  محنت دشمنِ تـو بـی پایان

  رت سایۀ ملوك مقیمبر س
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  دوستت  دوستکام  باد  و مباد
  

  باد صبحِ مخالف تو چو شام
  مـدت دوست تـو بی فرجام
  بـر کفت ساغـرِ مدام مدام

  هیچ دشمنت جز که دشمن کام
  )123ق(                                            

پادشاهی یا وزارت دایمیِ ممدوح است و این آرزوي بقا  ، آرزوي»مقیم«گفتنی است که در این  دو مورد منظور از واژة [
  ].براي او نیست

  تا  نباشد  شام را  آثارِ صبح
رده قَدر درت از گردونِ گردان ب   قَ
دست   بخت را دست نکوخواهت بِ
  باد دایم صبحِ بدخواهت چو شام
رده نام رایت از خورشید تابان ب  
  چرخ را پاي بداندیشت به دام

  )122ق(

  :کند جاي آن در حقِّ دشمنان او نفرین می و به 

  ـ همیشه تا به جهان در کمی و افزونی است     حسود جاه تو کم باد و جاهت افزون باد
لک تو کم باد و ملکت افزون باد ـ همیشه تا به جهان در کمی و افزونی است     عدويِ م  

  )48ق(و ) 47ق(                                                                                                     

  :هاي شریطه و تأبید به گونۀ زیر است بیت 71کند؛ به عنوان نمونه در قصیدة  یا در حقِّ خود دعا می 

  تا به نزدیک سر و صدرِ اطبا آفاق،
  دلِ من باد گرفتارِ چنین بیماري

  عشق بیماري دل باشد و عاشق بیمار،
  خداوند مرا داشته هر دم تیمارتو 
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رف و مصطلح آن  هاي برخی از چکامه توان یکی دیگر از ویژگی بنابر این می  هاي انوري را نبودنِ بیت تأبید در معناي ع
  .دانست و در قصایدي که این چنین بیتی وجود دارد، بسیار کوتاه است

  طرح کلّی ساختار قصاید انوري. 5

ویژة خود بوده  بی از شعر است که در آغاز ورود خود ساختاري همانند قصیدة زبان عربی با اجزاءقصیده به عنوان قال     
ا و آشکار را تشخیص داد توان در چکامه است و می این ساختار در . هاي اولیۀ موجود در ادب فارسی چهار بخش مجزّ

باقی است، اما با گذشت زمان و عبور از این دورة هاي نخست ادب فارسی یعنی در سبک خراسانی همچنان به قوت خود  قرن
ی از ساختار معیار  ها و انحراف و نابهنجاري شود سبکی، هم ساختار قصیده و هم مضمون آن به تدریج دگرگون می هاي خاص

شود  یده میها بیشتر د هاي پسین مشهود است، بویژه در دورة گذار از سبک خراسانی به سبک عراقی این انحراف قصاید دوره
در این دوره که دورة . کند هاي بعد فراهم می ها شرایط جایگزنی غزل و قصیده را در دوره اي خود این دگرگونی و به گونه

واسطه و بینابین است، شاعرانی چون فلکی شروانی و نظامی گنجوي و ابوالعالء گنجوي در ناحیۀ آذربایجان و کسانی چون 
یستند که در جایگزینی غزل و قصیده نقش بسزایی ایفاء کردند و از این میان نقش انوري در ز انوري در ناحیۀ خراسان می

تر است و عالوه بر ساختار قصیده، در مفهوم و مضامین آن تغییرات قابل توجهی پدید  دگرگونی ساختاري قصیده برجسته
هاي مختلف آن دست به ابداع و ابتکار زده  شآورده است و ساختار آن را از حالت رسمی و پیشین خود خارج کرد و در بخ

حالت حد واسط دارد و حالتی میانِ قصیده به معناي خود قصیده و نیز غزل  5ـ6است و از آنجا که قصیده در حدود قرن 
  :توان روند گذر قصیده از دورة سبک خراسانی به عراقی را در دیوان انوري به گونۀ زیر ترسیم کرد دارد، می

  

  ].است) 164: 1384گرجی، (که  با نشان ستاره آمده است از  بخشی* [

ی ارائه داد رسد که می با توجه به آنچه یاد شد، به نظر می      البتّه این طرح . توان براي ساختار قصاید دیوان انوري طرحی کلّ
ت تعمیم دربارة قصاید برخی از شاعران پیش از انوري و بویژه هم د، هر چند در دیوان انوري این طرح از عصر او نیز دار قابلی

  :توان در قالب و شکل زیر ارائه داد این طرح را می. رنگ و لعاب بیشتري برخوردار است
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شود که این ساختار در قصاید دیگر شاعران تغییرات اندکی دارد؛ مثالً گاهی در قصاید کامل که غیر حسب  یادآوري می     
شود و افزون بر اینکه به عنوان نمونه در وصف بهار است، خطاب نیز در آن  اب نیز دیده میحالی یا حسب واقعه هستند، خط

بنابراین چنانکه گفته شد، این ساختار در دیوان شاعران دیگر مانند منوچهري دامغانی و فرّخی سیستانی و . شود دیده می
ررنگشود، با وجود این در میان قصاید انوري طرح ارائ عنصري نیز دیده می تر است؛ به عنوان نمونه دربارة  ه شدة باال پ

ل و بقیه با تغزّل است درصد قصاید او بی 5/28حدود «شود که  عنصري گفته می هاي کوتاه و  بسیاري از قصاید او تغزّل. تغزّ
ت یا یکی از مظاهر دارِ او در وصف معشوق و حاالت عشق است و بقیه در توصیف طبیع قصیدة تغزّل 36. نسبتاً کوتاه دارد

بنابراین، . اند، شریطه دارند هاي کامل او که در دیوان موجود آمده تمام قصیده. تغزّل یک قصیدة او لُغَزِ شمشیر است. آن
نیز  در قصاید کامل دیوان منوچهري ). 38ـ  39: 1385غالمرضایی، (» هاي مدحی در دیوان او کامل است ساختار قصیده
  :دامغانی داریم

د قصای
  تشبیبیه

قصاید 
  خطابی

قصاید 
  تشبیبی و 

  خطابی

  سؤالی  حسب واقعه  حسب حالی

9 ،13 ،20 ،
21 ،25 ،27 ،
28 ،29 ،32 ،
37 ،39 ،44 ،
48 ،51 ،54 ،
59 ،66 ،67 ،

17،22 ،26 ،
34 ،36 ،38 ،
42 ،43 ،56 ،
60 ،61،71 ،
79.  

33 ،35 ،62 ،
64 ،74 ،77 .  

52 ،53 ،55 ،
63 ،68 ،72.  

50 ،75.  16.  
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69 ،70 ،73 ،
76.  

شود شمار قصاید تشبیبی در دیوان منوچهري بیش از دیگر انواع است و قصاید حسب حالی نیز بیشتر  چنانکه مشاهده می     
رنگی ندارد و بیشتر در آنها معشوق مورد خطاب قرار گرفته  دربارة حال خود شاعر است و معشوق در آنها حضور بسیار کم

  :گوید می) ه در مدح ابوالحسن عمرانی است و تا بیت تخلّص آمده استک( 72مثالً در قصیدة : است

ود گردانی! صنما سرم چند همی گردانی    زشتی از روي نکو زشت ب رد گ  

  :گوید می 52و در قصیدة 

  !حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چنین        داد مظلومـان بـده اي عـزِّ میـر مـؤمنیـن

  :گوید یم 54یا در قصیدة 

ین و وايِ او      کـه در نـوا فکنـدمـان نـواي او رابِ ب   فغان از این غُ

بندي  هرچند این گونه قصاید بیشتر به حسب واقعه مانند هستند تا حسب حال، اما بهتر است آنها را جزو دستۀ اخیر دسته     
و ) 50قصیدة (واقعه که یاد شد، دربارة لغز شمع کرد، چون شاعر در پیِ بیان اوضاع و احوال خود است، ولی قصاید حسب 

تفاوت بخش حسب حال قصاید انوري با دیگر شاعران پیش از وي نیز همین است؛ یعنی . است) 75قصیدة (وصف اسب 
ررنگ و  قصاید حسب حال انوري بیشتر داستانواره است؛ داستانی که میان او و معشوقش روي داده است و این بخش بسیار پ

توان پرتوي  است و این گونه داستان سرایی از ابتکارهاي خود اوست، هر چند در قصاید برخی دیگر از شاعران نیز میلعاب 
  . از این شیوه را مشاهده کرد

  گیري نتیجه

گردید و در این مقاله تغییرات ساختاري قصیده با توجه به اجزاء چهارگانۀ اصلی ساختار اولیۀ آن در دیوان انوري بازبینی     
ی می در جمع. چندان که مقدور بود در جاي خود بررسی و احصاء شد توان گفت که هر یک از این تغییرات را  بندي کلّ

اي خاص با نامی ویژة خود جاي داد و در دیوان شاعران این دورة حد واسط که هم عصر انوري هستند  توان در دسته می
الت )زیستی آنها حال بدون در نظر گرفتن منطقۀ جغرافیایی( براي ساختار قصیده نموداري ارائه کرد که نمایانگر تحو ،

هاي گوناگون ادب فارسی، سیر دگرگونی قصیده  موجود باشد که بررسی خود این مسأله در دیوان شاعران و به تبع آن دوره
  .را به خوبی نشان خواهد داد
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  :ها پی نوشت

هاي  هاي پسین قالب یرونی ساختار چکامه است، چون از خود قصیده در دورههاي ب این تغییرات افزون بر دگرگونی. 1
اند، از قبیلِ  هایی پدید آورده سرا براي تفنّن و تنوع در شکل قصیده دگرگونی شاعران قصیده«: شود دیگري انتزاع می

  ).19ـ 25: 1370شکیبا، : ك.ر(» بند، تسمیط، توشیح، قطعه، رباعی و غزل ترجیع

گاهی نیز ). 105: 1352.همایی: ك.ر(اي دیگر نیز آمده است  موجود در واژة قصیده سخن به گونه» هايِ«ة این دربار. 2
لفظ قصیده در زبان عربی، فعیل به معنی مفعول است (قصیده به معنی قصد شده و مقصود است «: اند دربارة قصیده چنین گفته

نی مورد نظر شاعر  قصیده نامیده و بدین جهت آن را) و تاء آخر آن عالمت وحدت است اند که در سرودن آن قصد معی
  ).38ـ9: 1382.رزمجو(» است

» ...جاودانه کردن است و نزد بلغاء دعایی باشد که آن را تعلیق کنند به چیزي که بقاي ممدوح تا قیامت باشد«تأبید به معنیِ . 3
  ).41: همان(

هاي هنر انوري،  از ویژگی«اند و گفته شده که   ر دیوان انوري تعریف کردهپردازي را د اي دیگر از داستان گاهی گونه. 4
ت داستان پردازي، آوردن داستان و حکایت در ضمن شعر نیست؛ بلکه منظور جان تازه  منظور از داستان. پردازي اوست خالّقی

ی به توصیف گل، سبزه، بهار، اسب، او وقت. بخشیدن به توصیفات و مضامینی است که پیشتر در شعر فارسی وجود داشته است
کوشش ... هاي فردي انوري است این هنر از ویژگی. بخشد پردازد به توصیفات خویش سیاقت داستانی می می... هجر، فراق و 

ت خودش را دارد ها جدا از شکل داستان من در بیان این گونه خالّقی سرایی انوري در قصاید است که آن هم لطف خاص ....
  :هاي زیر سازي است مثلِ بیت اند، بلکه منظور من بیان سخن عادي با شیوة داستان خود قصه و حکایت اینها

  ...زان پس که قضا شکل دگر کرد جهان را           وز خاك برون برد قَدر امن و امان را
****  

لِ حالِ جهانیـان نه قضاست،          چرا مجاري احوال بر خالف رضاست؟ اگر محو!«  
  )3: 1384محمدي،(                                                                              

پردازي که مد نظر نویسنده است، چندان هنري و ابتکاري و خاص انوري نیست و در دیوان شاعران پیش  این گونه داستان      
  : گوید می)در ذکر وفات سلطان محمود غزنوي(تانی شود، چنانکه فرّخی سیس از او نیز بسیار دیده می

  چه فتاده است که امسال دگرگون شد کار!          ـ شهر غزنین همان است که من دیدم پار؟

****  

  سیمی       ز بهرِ بور بورانی چه گفت آن الل المانی رفت بی ـ آن شنیدستی که اندر مرو در می
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  )سنایی غزنوي(

****  

  ...استـان بزرگ،           که ارجاسب آن نامدار سترگـ شنیدستـی آن د

  )فردوسی(
سازي در آنها استفاده  سازي است، بلکه بهتر است گفته شود از عناصر داستان توان گفت که داستان این گونه موارد را نمی    

  !شده است و بیشتر نوعی یادآوري و خبر دادن و ذکر بدیهیات است

  :منابع

ین ـ انوري، اوحدال د بن بن علی د س رضوي، چاپ پنجم، دیوان انوري، )1376(اسحاق، محمدتقی مدربه اهتمام محم ،
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

  .انتشارات سخن: ، تهرانبهارستان، )1372(ـ جامی، عبدالرّحمن، 

  .ردینف: ، علی قویم، تهرانترجمان البالغه، )1339(ـ رادویانی، محمدبن عمر، 

د بن قیس،  ین محم د قزوینی، تهرانالمعجم فی معاییر األشعار العجم، )1335(ـ رازي، شمس الد دانشگاه تهران: ، محم.  

ین حسن بن محمد،  به تصحیح حقایق الحدائق؛ علم بدیع و صنایع شعري در زبان پارسی، )1384(ـ رامی تبریزي، شرف الد ،
  .شگاه تهران، مؤسسۀ انتشارات و چاپدان: سید محمد کاظم امام، تهران

  .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد: ، چاپ پنجم، مشهدانواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، 1382ـ رزمجو، حسین، 

  .انتشارات هیرمند: ، تهرانشعر فارسی از آغاز تا امروز، )1370(ـ شکیبا، پروین، 

درضا،  انتشارات سخن: ، چاپ سوم، تهران)نقد و تحلیل شعر انوري(افروش مفلس کیمی، )1384(ـ شفیعی کدکنی، محم.  

  .میترا: ، تهرانانواع ادبی، )1386(ـ شمیسا، سیروس، 

ین، )وطواط(ـ عمري  حر فی دقائق حدائق، )1362(، رشیدالدکتابخانۀ طهوري و : ، به تصحیح عباس اقبال، تهرانالشّعر الس
  .کتابخانۀ سنایی

نامۀ فرهنگستان،  24، ضمیمۀ شمارة هاي زبانی و سبکی اشعار عنصري طرز عنصري؛ ویژگی، )1385(، ـ غالمرضایی، محمد
  .تهران

تی منسجم در ساختار قصیده، )1384اردیبشت(ـ کتاب ماه ادبیات و فلسفه،  ی   .79ـ 76، صص کلّ

، »)س( لمی ـ پژوهشی دانشگاه الزهراءفصلنامۀ ع«هاي انوري،  ، نقد و تحلیل ساختگرایانۀ غزلواره)1384(ـ گرجی، مصطفی، 
  .149ـ 166ص 
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العات«، رازهاي پیامبري انوري، )1384(ـ محمدي، علی،    .»نشریۀ اطّ

د دبیر سیاقی، چاپ ششم، تهراندیوان منوچهري دامغانی، )1385(ـ منوچهري، احمد بن قوص،  ار: ، به کوشش محم زو.  

ین،  تهصناعت ادبی فنون بالغت و، )1354(ـ همایی، جالل الد ،  
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338  
 

   ي نظامی گنجويو خمسه) ع(مفاهیم مشترك در دیوان منسوب به امام علی 

  

  1سعید قاسمی پرشکوه

  چکیده

ر است از تعالیم و آموزه) ع(دیوان اشعار منسوب به امام علی       ن پ ي شعر فارسی بوده است و مایه هایی که در طول تاریخ ب
ی از این آموزهي بزرگان ادب فارسی همه اند و به قدر تشنگی خود از   ي توان و هضم خود بهره برده ها به اندازه از شیعه و سنّ

هاي بسیاري  ها و مقاله اند و این موضوع در آثارشان به خوبی روشن است و با وجود اینکه تا کنون کتاب این دریا چشیده
ي تحریر درآمده است، هنوز جاي تحقیق بیشتر در این زمینه خالی ي تأثیر سخنان آن حضرت بر ادب فارسی به رشتهدرباره

ات تطبیقی آثار هر یک از توان در حوزه از این روي می. شود است و ضرورت پژوهش در این زمینه احساس می ي ادبی
ژوهش حاضر نیز با توجه در پ. سخنوران این مرز و بوم را مورد بررسی قرار داد و این تأثیر پذیري را در آثار ادبی دنبال کرد

الم، که برخی آن ها و مفاهیم مشترك میان اشعار امام علی، علیه به موضوع مقاله تالش شد تا آموزه ها را منسوب به ایشان  الس
هاي مشترك میان کالم امام علی  ها آموزه ي نظامی جستجو و پیگیري شود و با در کنار هم قرار دادن آندانند، و خمسه می

هاي اخالقی و تعلیمی تأکید  ي آموزها نظامی گنجوي بررسی و روشن شود و در این میان بیشتر به همانندي در حوزهب) ع(
ت نظر در اشعار خمسه ر او از اشعار امام علی، علیهشده است  که با دقّ الم، بیشتر آشکار خواهد شد ي نظامی، تأثّ الس.  

  

  .ي نظامی، مفاهیم اخالقی و تعلیمی، ادبیات تطبیقی، خمسه)ع(دیوان منسوب به حضرت علی  :هاکلیدواژه

                                                        
  saeedghpo@yahoo.com دانشجوي دکتري دانشگاه عالّمه طباطبایی تهران    1

mailto:saeedghpo@yahoo.com
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مه مقد  

الم به زبان عربی از یک سو و  ي تدقیق نظر و بررسی در دیوان منسوب به حضرت امام علی، علیهپژوهش حاضر نتیجه      الس
الم، شعر  علی، علیه در اینکه امام. آثار حکیم نظامی گنجوي موسوم به خمسه در زبان پارسی از سوي دیگر است الس

ی نیست، همچنان می   :گوید ي خود مینامه که عطّار نیشابوري در مصیبت سروده، شکّ

  از ابوبکر و عمر هم شعر خاست      اشعر از هر دو علی مرتضی است

  )50ـ ص مصیبت نامه(

کر شاعراً و «: گوید ست که میا.) هـ 328.م(ي اندلسی این سخن عطّار گویا برگرفته از سخن کسی چون ابن عبد ربه انَ أَبوب کَ
راً و علی  ك؛ عقدالفرید، .ر(» شاعرین ایشان بود)ع(ابوبکر شاعر بود و عمر شاعر بود و علی : يأَشعر الثالثَه) ع(عمر شَاع

  ).141: 1379حسینی جاللی، : ؛ به نقل از88: 3، ج .ق1366

الم، نیز دیوان منسوب به امام علی، علیه      ط افراد بسیاري گردآوري و به نثر و نظم شرح و ترجمه السشده  تا کنون توس
توان به ابو احمد عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن  اند، می از جمله کسانی که دیوان آن حضرت را گردآوري کرده. است

از مشایخ شیخ ) 384. م(ی بغدادي ، ابوعبداهللا محمد بن عمران بن سعید بن عبیداهللا مرزبان)332.م(عیسی جلودي أزدي بصري 
ي حسنی بغدادي ي اهللا بن محمد علی بن محمد بن حمزه، ابوالسعادات هبه)چهل و پنج و چهل وشش: 1379میبدي، (مفید 

ین کیدري ) 542.م(معروف به ابن شجري  د بن حسن بیهقی نیشابوري معروف به قطب الدو در نهایت شیخ ابوالحسن محم
هایی که نام برده  از میان این مجموعه. و از شاگردان طبرسی اشاره کرد البالغه نهج، شارح )513یا  512. ي؛ مقرن ششم هجر(

ین کیدري است که امروزه در دست است که وي شد، تنها مجموعه اشعار را بر اساس جمع آوري ابوالحسن «ي قطب الد
رد آورده است 513علی بن احمد بن محمد فنجگردي نیشابوري، متوفّايِ  ین میبدي از علماي ... هجري گ حسین بن معین الد

ن نیز این دیوان را در سال  موسوي گرمارودي، (» ....هجري به شعر فارسی ترجمه و شرح کرده است 890بزرگ اهل تسنّ
  ). 198ـ 218: 1377، مهریزي: ك.اند، ر را گرد آورده) ع(ي کسانی که دیوان امام علی درباره براي آگاهی بیشتر) (19: 1387

. ي مصطفی زمانی اشاره کردي دکتر ابوالقاسم امامی و ترجمهتوان به ترجمه هایی هم که امروزه در دست است می از ترجمه
الم، را در خالل کتاب کسانی هم که اشعار حضرت علی، علیه قاضی «: اند که عبارتند از اند، چهارتن بوده هاي خود آورده الس

جواهر مؤلّف ....در شرح حال امیرالمؤمنین ي الخواصتذکرهسبط ابن جوزي در ... معالم الحکمابش دستور قضاعی در کت
ف.... المطلب حابه مؤلّ الم، نیز  از سوي دیگر، در انتساب برخی از اشعار به امام علی، علیه). 25ـ 26: همان(» ....حسن الص الس

، )26ـ 29: ك؛ همان.ر(اند  منسوب به آن حضرت را از دیگران دانسته بحث شده است و برخی از اشعار موجود در دیوان
ي وسروده) ع(دانند و برخی دیگر نیز آن را تنها انشاد آن حضرت  ها را از آنِ آن حضرت می که برخی تنها ارجوزه همچنان

دیوان منسوب به امام علی، ي شرح خود بر قاضی میبدي در دیباچه). چهل و پنج: 1379ك؛ میبدي، .ر(دانند  دیگران می
الم، می علیه مِ فصحاي مشرق و مغربست، التماس اسرار دین و «: گوید الس از سخن او که مقبول بلَغايِ مکّه و یثرب و مسلَّ
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 ي تصلّف آسمانیست، پر از کواکبي تکلّف و بی رایحهاشعار که بی شائبه اقتباس انوار یقین کنند، خاصه دیوانِ اشعار حقایق
ر از آللی معارف....حقایق، چمنی پر از شقایقِ دقایق ر از جواهر لطایف، بحري پو چنانکه مشاهده )4ـ  5: همان(» ....کانی پ

اما نظامی نیز حکیمی است که در آثار خود از بیان . کند شود اشعار آن حضرت را سرشار از معارف و لطایف معرّفی می می
ي وي این بیان فصیح زاهدانه به خوبی جاي اشعار و خمسه قی دریغ نکرده است و در جايهاي اخال ها و تعلیم آموزه حکمت

االسرار او، واقعیات  آثار ادبی نظامی مانند لیلی و مجنون، مخصوصاً مخزن«شود  و روشنی مشهود است، تا آنجا که گفته می
کمی را مطرح نموده است که آثار ادبی نظامی که به صورت داستانها سروده نباید چنین گمان کرد . بسیار مهم روانی و ح

شده است، خالی از حقایق سودمند در انسانشناسی است، بلکه بالعکس، مادر آن داستانها به اصول و مسایل بسیار عالی 
کمی و روانشناسی و سایر اصول مربوط به علوم انسانی می مسلمان نظامی « از سوي دیگر، ). 41: 1370جعفري، (» ....بینیم ح

ی ت  معتقدي است و از اشعار او کامالً روشن است که سنّ مسلک است، ولی روشن نیست که پیرو کدامیک از مذاهب اهل سنّ
یان کامالً مشهود است) ص(ایمان و اعتقاد او به رسالت نبی اکرم . باشد می » و خالفت خلفاي راشدین به طریق سنّ

ها نظامی خلفاي راشدین  تسنّن است، اشاره دارد به برخی از آثار وي که در آناینکه شاعر بر مذهب اهل ). 36: 1370ثروت،(
  : گوید گوید، چنانکه مثالً می را ستوده است و از آنان سخن می

  یا علیی در صف میدان فرست    یا عمري بر ره شیطان فرست

  )26االسرار ـ ص  مخزن(                                          

کند، چنانکه در جاي دیگر  لب اینجاست که وي علی را در اشعار خود همواره نخست و پیش از دیگر خلفا یاد میاما جا 
  :گوید می

ـم ـیـم        ز عشـق عمـر نیـز خـالـی ن یـ   به مهر علـی گـرچه محکم پِ

  دماغ        ابوبکر شمع است و عثمان چراغ همیـدون درین چشمِ روشن

  )24شرفنامه ـ ص (                                                          

) ع(ولی از آنجا که مقام علم و فضل علی «: گوید می 36ي در پاورقی صفحه ي حکمت در آثار نظامیگنجینهصاحب کتاب 
امی، بر مسلک شافعی باشد یا به هر روي، نظ). 36: 1370ثروت، (» کند را مقدم بر دیگران دانسته، با مسلک شافعیان تطبیق می

الم، را همانند دیگر پیروان اهل سنّت به عنوان یکی از خلفاي چهارگانه قبول دارد و قطعاً در  نباشد، امام علی، علیه الس
هاي مشترك میان  توان از مفاهیم و آموزه پروري به سخنان آن حضرت توجه دارد و این موضوع را می سخنوري و سخن

الم، و خمسه ر بجاي مانده از حضرت علی، علیهسخنان و اشعا ي نظامی دریافت که این پژوهش در پیِ اثبات همین الس
ر در و گوهر امیر مؤمنان علی، البتّه این کار به معناي مقایسه. موضوع است ي سخن و سخنوري نظامی گنجوي با سخنان پ

الم، نیست؛ زیرا آشکار است که مقایسه و سجشی  علیه اي جز اذعان بر ضعف کسی چون نظامی  پایه خواهد بود و نتیجه بیالس
که سید شریف  انگیز ایشان نیست، همچنان و فصاحت و بالغت شگفت) ع(ي آن حضرت العاده و امثال او و برتري فوق
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مه تَابٍ«: گوید می البالغه نهجي رضی در مقد ک یف تَأل ن أَبدأً بِ ک أَ ذَل ند ی ع لُون یرِ  و سأَ نَا أَم الَمِ موالَ ی مختَارِ کَ لَ ي ع یحتَوِ
ینَ  ن ؤمالم)الَم الس یه لَ نُ) ع تَضَم ی ک لماً أَنَّ ذَلع ، ابٍ آد ظَ واع وم بٍ و تُ ، من خُطَبٍ و کُ هونُغص آتب شَع تَ و م هنُون یعِ فُ می ج ف 

غَه الَ الب بائج اعالَفص بائ رَ یهحهي، و غَ بِ رَ رَ الع اه وهي، و جی ین مِ الد بِ الکَل اق ثَو هي، وی نیوِ الد ی ي و عاً فجتَم م د وجا الَ س ي، م
تَابٍ ی ک ف اف الَمٍ و الَ مجموع األَطرَ ینَ . الکَ ن ؤمیرالم إِذ کَانَ أَم)الَم الس یه لَ ه) عاح الَفص شرَع مهورِدم الَغَهي و نشَأَ الب م ا، و ي و

دها ولي فنون و گفتارهایی از همه. ي سخنان مولی امیرالمؤمنین را در آن فراهم سازمخواستند تا کتابی بپردازم و گزیده....:م
ت خواهد دانستند چنین کتاب طراز فصاح هاي کوتاه و بلند، که می از آداب و پند، یا نامه یا خطبه: اي از همه گون مجموعه

ت را بها فزاید و دین و دنیا را بکار آید؛ که بالغتی چنان نه در گفتاري فراهم آمده است و نه بود، و پیرایه ي بالغت، عربی
ا ). ص کح و کط/ البالغه نهج(» ....ي فصاحت است و آبشخور بالغتسرچشمه) ع(چه امیر مؤمنان . یکجا در کتابی به هم ام
هاي مشترك بسیاري در میان آثار نظامی گنجوي با  توان اندیشه یاس و سنجشی نامتناسب است، اما میبا وجود اینکه چنین ق

ها و این  توان مشاهده کرد و در این جستار هدف این است که این تشابه می) ع(اشعار موجود در دیوان منسوب به آن حضرت
  . ها جستجو و نشان داده شود اشتراك

  

  ي پژوهش پیشینه

ی تعلیمی موجود در کالم امیرالمؤمنین علی  ي تشابه و اشتراكربارهد      هاي مضامین اخالقی، عرفانی و به طور کلّ
الم در آثار شاعران ادب پارسی تاکنون کتاب علیه ي تأثیر ویژه درباره این امر به. اند هاي بسیاري نوشته ها و مقاله الس
ي مالً مشهود است؛ از آن جمله کتابی است که مرحوم دشتی در این باره به رشتهبر آثار شاعران و نویسندگان کا البالغه نهج

الم، در دیوان اشعار منسوب به ایشان، بر آثار شاعران چندان  ي تأثیر سخنان آن حضرت، علیهاما درباره. اند تحریر درآورده الس
ي نوشته» )ع(قی بوستان سعدي و دیوان امام علی هاي اخال اشتراکات آموزه«ها  توجه نشده است و یکی از معدودترین آن

ي دهم ي ادبیات تعلیمی، سال سوم، شمارهي کاردل ایلواري است که در پژوهشنامهدکتر عباسعلی وفایی و خانم رقیه
ده ي پژوهش و تحقیق در این بارهباز و گشااین امر بیانگر آن است که هنوز عرصه. به چاپ رسیده است) 1390تابستان (

  .است

  سؤاالت پژوهش

الم، در دیوان منسوب  این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا میان اشعار منسوب به امام علی، علیه      الس
و در پی آن اینکه آیا این تأثیرپذیري مستقیم است و اشعار آن حضرت ! ي نظامی اشتراك و تشابه هست؟به ایشان و خمسه

هاي تربیتی خود بهره  ي نظامی دانست که از آن در سرودن اشعار حکمی وآموزهیکی از منابع مورد مطالعه توان را می) ع(
  برده است یا خیر؟ 
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  ي نظامی گنجوي و خمسه) ع(مفاهیم مشترك دیوان منسوب به امام علی 

الم، ي نظامی و اشعار امام علی، علیههاي مشترك میان خمسه مفاهیم و آموزه      در دیوان منسوب به آن حضرت بسیار  الس
اما از آنجا که غرض . ي آن موارد در این مجال اندك ممکن نیست و نیاز به زمان بیشتر و دقّت کافی دارداست و احصاء همه

و هدف این پژوهش نشان دادن مشتی از خروار است، به موارد زیر بسنده شده است با این یادآوري که براي ارجاع ابیات 
الم، بیشتر از دیوان امام گردآوري شده توسط عبدالرّحمن مصطاوي استفاده شده  ی از دیوان منسوب به امام علی، علیهعرب الس

  . ها بهره برده شده است و در مواردي که برخی از ابیات در این نسخه نبود، از دیگر نسخه

  

  :ـ دل به غریبی نسپردن

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

ربه ی الغُ وا فب رغَ انُوایا قَومِ الَ تَ یثُ ما کَ ح غَریب یب رِ بداً     إِنَّ الغَ   ي أَ

  )].1657: 1385میرقادري، (هیچگاه به غربت گرایش نداشته باشید؛ زیرا که غریب هرجا که برود غریب است ! اي عزیزان[

  

  :ي نظامی خمسه

  ی آزمودنبهتر سگ شهر خویش بودن    تـا دل بـه غریبـ

  )136لیلی و مجنون ـ  ص(                                         

  جهـانـگـرد را در جهـان تاختـن    خوش آیـد سفـر در سفـر ساختـن

  بـه هـر کشـوري دیـدن آرایشـی    بـه هـر منـزلـی کـردن آسـایشـی

  ـرداشـتـنهـا بـهـره ب هـا خـبـر داشـتـن    ز نـادیـده ز پـوشـیـدنـی

  ولیکن چـو بینـی سـرانجـام کـار     بـه شهر خـود است آدمی شهریار

  فـرو ماندن شهـر خـود بـا خسـان     بـه از شهـریـاري بـه شهـر کسان

  )418ـ 419شرفنامه ـ ص (                                                
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  :رسد ـ روزي خود به آدمی می

الم ام علی، علیهدیوان منسوب به ام الس:  

بِ  قَامِ الکَوکَ ن مم دبع ک کُلُّه      لَو کَانَ أَ   )26ص (فَلیـرجِعـنَّ إِلَیک رِزقُ

  )295: 1379میبدي، ] (ي آن، اگر باشد دورتر از محلِّ ستارهگردد به تو روزيِ تو همه پس بحقِّ خدا که هر آینه بازمی[

  :ي نظامیخمسه

  باید دوید         و بنشین که خود روزي آید پدید  به دنبال روزي چه 

  )514شرفنامه ـ ص (                                                                                                    

  روزي تو بـاز نگـردد زِ در          کار خدا کن غم روزي مخور 

  )104مخزن االسرار ـ ص (                                                 

  

  :ـ قسمت بودن رزق و روزي

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

فطنَـه نیا تنـالُ بِ الد بِفَلَـو کَـانتات ی المرَ علَ لت أَ قلٍ، ن ي      و فَضلِ و ع  

اقُ حـظُّ و قسمـه      ـا األَرزنَّـمک فَو لَ یلَـهي      بِ ح یـک و الَ بِ لبِ ضلِ م27ص(ي طال(  

زیرکی و فضل و عقل، بیافتمی من بلندتر مراتب؛ ولکن روزیها بهره و قسمت است  پس اگر بودي دنیا که یافته شدي به[
  ).298: 1379میبدي، ] (ي طالببفضل پادشاهی بزرگ، نه بحیله

  :ي نظامیخمسه

  چـه روزي نبـود      چو روزي نباشد، دیویدن چه سود؟ دویـد از پسِ آن                    

  )514شرفنامه ـ ص(                                                                                                      

  نیفتـاد از آن تـاب درتـافتـن      که روزي به قسمت توان یافتن               

  )515همان ـ  ص(                                                                              
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  :ـ ازلی بودن بهره و روزي افراد

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

یرِ  قَاد الم م رزِقُوها بِ نَّه ک ینَما رزِقُوا     لَ قلٍ ح عا بقُوهرز م ی   )75ص(لَ

: 1379میبدي، ] (ها ند ایشان به خرَد، آن هنگام که روزي داده شدند، لیکن ایشان روزي داده شدند به اندازهروزي داده نشد[
474.(  

  :ي نظامیخمسه

  روزي صد سالـه چـه بـایـد نهـاد
  قسمت روزي به ازل ساختند
  اند آن خوري اینجا که ترا داده

  بیشتر از روزي خود کس نخورد
  هدروزي و دوات نفزاید به ج

  )104ـ 105مخزن االسرار ـ  ص(                            

  عمر چو یکروزه قرارت نداد

  صورت ما را که عمل ساختند

  اند روزي از آنجات فرستاده

  گرچه در این راه بسی جهد کرد

  دجهد بر این کن، بر این است عه
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  د   به عقل آن بِه که روزي خورده باشی    که بی شک کار کرده کرده باش

  )133خسرو و شیرین ـ ص (                                                

  :ـ سخن گفتنِ بجا و به هنگام

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

 نَّع اك یشَ الِ فَإِنَّ ذَ بلَ السؤَ ی مجلسٍ      قَ قٍ فنط َنَّ بِمبد   )106ص(ال تَ

  ).566: 1379میبدي، ] (شود یش از پرسیدن، که آن زشت شمرده میآغاز مکن بسخن در انجمن پ[

  :ي نظامیخمسه

  سخن تا نپـرسند لب بستـه دار      گهر نشکنی تیشـه آهستـه دار  

  ي خویش را بـاد کـردنپـرسیده هر کو سخن یاد کرد      همـه گفته  

  )39شرفنامه ـ ص(                                                                   

  افشان مکن چون سخنت شهد شد ارزان مکن     شهـد سخن را مگس

  تا ندهندت مستـان گـر وفـاست    تـا ننیـوشنـد مگـو گـر دعـاست                           

  )43سرار ـ ص اال مخزن(                                                                               

  :ـ آمادگی براي رفتن و کوچیدن

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

یه ن هإِنَّ المرب هي شَ ود وریلِ ي م تَّرح ل شُد نَّ وع   )120ص(ي     الَ تَجزَ

  ]از آن منال و براي سفر آماده شو. همانا مرگ آبی وارد شده است[

رِ القَ فَ لسل م ع و اهتَ أَشس و ید عرِ الب فَ نَ السي م یبِ فَإِنَّه     أنأَ   )106ص (رِ

  ).564: 1379میبدي، ] (و اهتمام کن براي سفر نزدیک؛ چه بدرستی که او دروترست از سفر دور و ابعدست[

  :ي نظامیخمسه

  گر باش    در این منزل ز رفتن باخبر باش ه نجات آخرت را چار          
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  )399خسرو و شیرین ـ ص (                                                        

  مده تن به آسانی و لهو و ناز     سفر بین و اسباب رفتن بساز                

  )166اقبالنامه ـ ص(                                                                  

  :ـ هیچ چیز پایدار نیست

الم منسوب به امام علی، علیه دیوان الس:  

ومـدا ینی ـنَ الدم یء ی      فَمـا شَ فنَ نت تَ نَاء و أَ وت عنِ الفَ لَه  

  ).728: 1379میبدي، ] (شوي؛ چه نیست چیزي از دنیا که همیشه باشد غافل شدي از فنا و تو فانی می[

ر لک جهان نَ شیزي چو نامد در جهان پاینده چیزي     همه مد پ180خسرو و شیرین ـ ص(ز(  

  :ـ تالش کن و غافل مباش

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

ندامه کسل و ال تک غافالً        فَ د و ال تَ جهـل ـ اکاس ی لمـن یتَ قب 131ص (ي الع(  

  ).630: 1379میبدي، ] (نماید می بکوش و کاهل مباش و مباش غافل؛ چه پشیمانی آن جهان مر آن کس راست که کاهلی[

  :ي نظامیخمسه

  باید کرد کار خود راست امروز که روز عمر برجاست     می

  .....فـردا که اجـل عنـان بگیـرد     عذر تو جهان کجا پذیرد

  )148لیلی و مجنون ـ (سوز      تـا بوي خوشیت آید آن روز  امروز بخور جهد می          

  

  :یدارندـ غم و شادي ناپا

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

 رُور الَ س و ومد زنٌ ی فَالَ ح    وردفاً ی ل یت الدهرَ مختَ   )82(ـ رأَ

  ).475: 1379میبدي، ] (ماند همیشه نه شادي گردد، پس نه اندوه می دیدم روزگار را گوناگونی که گرد می[
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  :ي نظامیخمسه

  )177خسرو و شیرین ـ ص(ها کن غم که دنیا غم نیرزد    مکن شادي که شادي هم نیرزد ر                 

  

  :واري بیش نیست ـ خوراك آدمی شکم

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

القُوت یه ا تَبتَغمم کسبح      وت به بِ الم ا الطَّالهی   یا أَ

وتمن یمل ا أَکثَرَ القُوتم  

رد اي طالب حیرت زده، بس است ترا از آنچه می[ 1379میبدي، ] (جویی قوت؛ چه بسیارست قوت مر کسی را که خواهد م :
377(  

وت  ب قُ ا الطَّالهی نها    أَ م یک کف د ی قَ   )50ص (و لَ

  )374: 1379میبدي، ] (و هر آینه بحقیقت بس است ترا از دنیا، اي جوینده، قوتی[

  :یي نظامخمسه

  اگـر خـواهـی جهـان در پیـش کـردن     شکـم واري نخـواهـی بیـش خـوردن

  گرت صد گنج هست ار یک درم نیست       نصیبت زین جهان جز یک شکم نیست

  )177صخسرو و شیرین ـ (                                                                                                     

  هر کجا چون زمین شکم خـواریست      از زمیـن خـورد او شکـم واریست

  )38هفت پیکر ـ (                                                                      

  

  :ـ دنیا همچون مار است

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

یه ا کَحنید ی مـ هثُ الس شه     ي تنفُ جت الم انَ ت ـم و إِنّه کَ   )50ص(ي الَنَ
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: 1379میبدي، ] (دمد زهر را، و اگرچه باشد محلّ بسودن که نرم باشد قصه آن است که دنیا چون ماري است که در می[
374.(  

  :ي نظامیخمسه

  )416خسرو و شیرین ـ ص(جهان چون مار افعی پیچ پیچ است   ترا آن بِه کزو در دست هیچ است 

  :ـ هیچ کس جاودان نیست

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

یه اقب نیا بِ الَ الد باقِ فَ نیا بِ ی الد ی علَ الَ ح و    ی ح113ص(ي ل(  

  ).596: 1379میبدي، ] (اي بر دنیا پاینده است اي و نه زنده پس نه دتیا پاینده است براي زنده[

  :ي نظامیخمسه

  ان را چون من و چون تو بسی بود     بـود بـا مـا مقیـم ار بـا کـسـی بـودجه   

  !دیر است؟» دیر است«از ایـن دروازه کـو بـاال و زیـر است    نخواندستی که تا      

  )328خسرو و شیرین ـ ص(                                                                                                        

  بنـا بـر مـرگ دارد زنـدگـانی     نخواهد زیستن کس جاودانی

  )265همان ـ ص (                                                                                                                  

  :ـ پرهیز از همنشینی با فرومایگان

الم ه امام علی، علیهدیوان منسوب ب الس:  

بـه احصاحـذَر م وا ونَّع َتص م و هاد وِد فو ص وكنَع م     م نَّهـ ئَـامِ فَـإِ   )106(ي اللِّ

  ).565: 1379میبدي، ] (حذر کن از مصاحبت لئیمان، که ایشان بازدارند از تو صفاي دوستی خود و آرایند خود را[

ه س ام تَنَـزَّه عـن مجـالَ ی الکرَ ن امِ ب رَ م بِالک أَلم ئَامِ      و   )143ص (ي اللِّ

  )703: 1379میبدي، ] (دور شو از دوست داشتن ناکسان، و فرود آي به بزرگان پسران بزرگان[

  :ي نظامیخمسه
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  مکن با هیچ بد محضر نشستی    که نارد در شکوهت جز شکستی

  کشتی، چشم داري درختی کار در هر گل که داري   کزو آن بر که

  )289خسرو و شیرین ـ ص (                                                

  اگر بد نیستی با بد مشو یار    چنان کان موشِ نسلِ آدمیخوار

  )409همان ـ ص(                                                       

  نکـو سـرانجـامیصحبتـی جـوي کـز نکو نامی      در تـو آرد 

  همنشینی که نـافـه بـوي بـود       خوبتر زانکه یافـه گـوي بـود 

  عیب یک همنشست باشد و بس      کافکند نام زشت بر صد کس

  )51هفت پیکر ـ (                                                             

  نه پنـدي داد مشهـورپدر کز من روانش بـاد پـر نـور    مـرا پیـرا

  که از بی دولتان بگریز چون تیـر    سرا در کوي صاحب دولتان گیر

  چو صحبت گر شبی باید به از روز     چراغ از مشعل روشن بر افروز

  بهاي در بـزرگ از بهـر این است    کز اول با بزرگان همنشین است

  )277خسرو و شیرین ـ ص (                                                                                     

  

  :ـ بی وفایی زنان

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

اء ونَّ سهودها و ع ب الص یح اء      رِ ا لَهنَّ وفَ نَّ فَمکرَه ع ذد  

فَ نَ الونَّ مهقُلُوب و    رونَه جبال ی ثم ک رنَ قلبِ کس یالَء   )14ص ! (اء خَ

شکنند ایشان دل ترا،  می. بگذار یاد زنان، که نیست مریشان را وفا که از لوازم احسانست، باد صبا و پیمانهاي ایشان یکسانست[
  ).234ـ 235: 1379میبدي، ] (کنند آن را، و دلهاي ایشان از وفا خالی است پس جبر نمی
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  :ي نظامیخمسه

تـی وفـا نیـابـیبِـه گـر ز بتـان عنـا    ن بـتـابـی     کـز هیـچ ب.....  

  چون نقـشِ وفـا و عهـد بستنـد    بـر نـام زنـان قلـم شکستنـد

  بـسیـار جـفـاي زن کشیـدنـد     وز هیـچ زنـی وفــا نـدیدنـد   

  )137ـ138لیلی و مجنون ـ ص(                                                

بث و بیرون سو جمالندزنـان مـانـن   ـد ریـحـانِ سـفـالـنـد      درون سو خُ

  نـشـایـد یـافـتـن در هـیـچ بـرزن       وفا در است و در شمشیر و در زن

  وفا مردي است بر زن چون توان بست    چو زن گفتی بشوي از مردمی دست

  )197خسرو وشیرین ـ ص(                                                                                               

  ز معشوقه وفا جستن غریب است    نگوید کس که سکبا بر طبیب است

  )50خسرو و شیرین ـ ص (                                                                                          

  

  :ـ بجاي گذاشتن مال براي دشمنان

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

اء ا سعی لَحقَ الثَّرَ رُ م نَله     و آخَ م ی ي لَ ثرَ ی اعٍ لم س   و کَ

 اء قَ یه شَ عاد یورِثَها أَ معاً     لالَ ج األَمو ع جماعٍ ی س 5ص (و(  

بسیار سعی . ي که سعی نکرد، پیوست به بسیاري مالبسیار کسی که سعی کننده بود تا بسیار شود مال او، نیافت آن را، و دگر[
  )23: 1379میبدي،] (کند مال را جمع کردنی بسختی، تا میراث گذارد آن را بدشمنان خود از بدبختی کننده جمع می

اء و ارتَحلُوا عد ی األَ فُوها علَ رُوا     فَخَلَّ ادخَ الَ و رُوا األَمو ثَّ   و طَالَما کَ

: 1379میبدي، ] (که بسیار گردانیدند مالها را و ذخیره نهادند، پس بازگذاشتند آن را بر دشمنان و کوچ کردند و دیرگاه است[
620.(  

  :ي نظامیخمسه
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ردن    به دشمن تر کسی باید سپردن چه داري دوست آن کش وقت م  

  ) 427خسرو و شیرین ـ ص(                                                                                         

  

  :گشاید ـ کار چون به آخر و بستگی رسد، می

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

 یب رَج قَرِ ت    فَموصولٌ بِها فَ نَاه ا تَ ادثَات إِذَ لُّ الح   )28ص (و کُ

  ).294: 1379میبدي، ] (ج نزدیکي حوادث چون به نهایت رسید، پس پیوسته باش باشد به او فرو همه[

  

  :ي نظامیخمسه

  نروید هیچ تخمی تا نگندد    نه کاري بر گشاید تا نبندد

  )174خسرو و شیرین ـ ص (                                                                                

  کار بستهبه صبـر از بنـد گردد  مرد رسته      کـه صبـر آمـد کلیـد 

  گشاید بنـد چون دشـوار گـردد      بخندد صبح چون شب تار گردد

  )350همان ـ ص (                                                                                            

  

  :ـ انسان نمودار دو عالم است

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

ی ف اؤُك وـرُدبص نـک و مـا تُ م اؤُك د ـرُ     وشع   ـک و مـا تَ

م األَکبرُ  ي العـالَ انطَـو یک ف یرٌ     و غص جِـرم ک ب أَنَّ تَحس و  

ضـمرُ         رُ الم نظـه هف ي     بِأَحـرُ بیـنُ الَّذ الم اب تَ الک نت   )72ص (و أَ
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ست و نمی[ ست و نمیدانی، و  دواي تو در تُ و پنداري که تو تنی کوچکی، و در تو درنوردیده است عالم . بینی درد تو از تُ
بینی که به حرف. بزرگتر 459و  456: 1379میبدي، ] (شود پنهان هاي او آشکار می تو کتاب م.(  

  :ي نظامیخمسه

  تو آن نوري که چرخت طشت شمعِ است       نمـودار دو عـالم در تـو جمـع است

  )411خسرو و شیرین ـ ص (                                                                                             

  حـروف کـائنـات ار بـازجـویـی       همـه در توست و تو در لوح اویی

  )4همان ـ ص(                                                                                                              

  :میرد ماند و بیمار نمی ـ تندرست همیشه نمی

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

یرِ علَّه یحٍ مات من غَ حن صم م کَ ی دهرِ فَ یلٍ عاش دهراً إِلَ لن عم م   )80ص(ي        و کَ

رد بی[ 477: 1379میبدي، ] (و بسیار خسته زیست روزگاري تا روزگاريرنجی،  پس بسیار تندرستی م.(  

  :ي نظامیخمسه

  گشـاده روي بایـد بـود یک چنـد     که پـاي و سـر نبـایـد هر دو در بنـد

  نـشـایـد کـرد بـر آزار خـود زور     کـه بس بیمـار واگـشت از لبِ گـور

ت، او را تب نگیـرد     نـه هـر کـ س را که تب گیرد بمیردنه هر کش صح  

  بسـا قفـال کـه بنـدش نـاپدید است    چو وابینی نه قفل است آن کلید است  

  بـه دانــایـی ز دل  پـرداز  غـم  را      کـه غـم غم را کشد چون ریگ نم را 

  )415خسرو و شیرین ـ ص (                                                                                              

  :ـ عیب پوشی

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

 ع طَّلَ ینَ تَ ح یک أَخ وبی استُر ع ا      و ظهرِ فَاحفائ رَ ی الس لَ ع نت ا ائتُم   )107ص (و إِذَ
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میبدي، ] (را، آن زمان که مطّاع شوي بر آنو چون امین ساخته شوي بر رازها، پنهان دار آن را، و بپوشان عیبهاي برادر خود [
1379 :565.(  

  :ي نظامیخمسه

  ز عیـب نیـک مـردم دیـده بـر دوز     هنـر دیـدن ز چشـم بـد میـامـوز   

  هنر بیند چو عیب این چشم جاسوس   تـو چشم زاغ بیـن نـه پـاي طاووس    

نه بـر       شت      مکس بیهـوده انگشتترا حرفـی بـه صـد تزویر در م حـرف  

  !بـه عیب خـویش یک دیـده نمـایی      بـه عیب دیگـران صد صد گشـایی؟       

  اي در عیب جویی       بـه آیینـه رهـا کـن سخت رویـی نـه کـم ز آیینـه   

  )189خسرو و شیرین ـ ص(                                                                                             

  عیب نـویسـی مکـن آیینـه وار     تـا نشـوي از نفسـی عیـب دار

  ي عیـب خـویشیـا به در افکن از جیب خـویش     یـا بشکـن آینـه

  دیده ز عیـب دگـران کـن فـراز     صورت خود بین ودر اوعیب ساز   

  نر آري به دستدر همه چیزي هنر و عیب هست      عیب مبیـن تـا ه

  )125مخزن االسرار ـ (                                                            

  عیب کسان منگر و احسـان خـویش     دیـده فـرو کـن به گـریبان خـویش

  آینـه روزي کـه بگیـري بـه دسـت     خود شکن آن روز و مشو خود پرست

  )126همان ـ (                                                                            

  

  :ـ پنهان داشتن راز

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

یحـا    یـحٍ نَص کُـلِّ نَص نَّ ل   الَ تُـفـشِ سـرَّك إِلیـــ     ــک فَـإِ
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یک فشی إِلَ يء     ی ی أمرِ طَعت إِلَ رّاً ما استَ فشِ س ودع الَ تُ ستَ ائراً تَ   سرَ

  :ي نظامیخمسه

  پرده درد هر چه در این عالم است     راز تـو را هم دلِ تـو محرم است   

  چـون دلِ تـو بنـد نـدارد بـر آن      قفـل چـه خـواهی ز دلِ دیگران   

ک دل شده   نُ   اي وین خطاست    راز تو چون روز به صحرا چراست گرنه تُ

نُـکـی راز گفت     شیشه که میگـر دل تـ         خورد چرا باز گفت  و نـز تُ

  )163االسرار ـ  مخزن(                                                                     

  سـر طلبـی تیـغ زبـانی مکـن     روز نـه اي راز فشانی مکن

د مـرد فرو بسته زبـان بِـه بـود     آن سگ دیوانه زبان  وکش ب  

  مصلحت تُست زبـان زیر کام     تیـغ پسنـدیـده بـود در نیام

  )165همان ـ (                                                               

  

  :ـ مناجات با خداوند

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

تـنـی أَو طَـرَدتَنـی    فَ بی ئـن خَ ع؟إِلَهِـی لَ شفَ ی ی ن ل م و وج ي أَ ا الَّذ ن ذَ م...!  

ع؟          قنَ یف أَ ی یـا رب أَم کَ ت یلَ ا حـی    فَمن نـی أَو طَـرَدتَ ئن أَقصیتـَ   )105ص!(إِلَهِـی لَ

ذیرفته شود هر آینه اگر دور گردانی مرا یا خوار کنی مرا، پس کیست که امید دارم باو و کیست آن کس که پ! اي معبود من[
!] ي من؟ اي پروردگار من، یا چه کنم؟بهره کنی مرا یا برانی، پس چیست چاره هر آینه اگر بی! اي معبود من! شفاعت او؟

  )561: 1379میبدي، (

  :ي نظامیخمسه

ید و بیم     هم تو ببخشاي و ببخش اي کریم از پی توست این همه ام  

  برانی به که روي آوریم ي ما ساز که بی یاوریم        گر توچاره
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  )11مخزن االسرار ـ (                                                        

  

  :ـ بخور و ببخش

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

نیـا و هـی مقبِلَـه بخَـلَـنَّ بِد رَف الَ تَ یرُ و الس بذ ا التَّ هصنق ی یس لَ   )111ص(ي      فَ

خل مکن به دنیا و او روآورنده باشد؛ چه نیست که کم کند او را خرج کردن بی[ میبدي، ] (اندازه و گزاف کري کردن ب
1379 :581.(  

  :ي نظامیخمسه

  ي راه بـا همـرهـانجهان آن کسی راست کو در جهان       خـورد تـوشـه

  چنــد را ز کیـسـه بـه چـربـی بـرد بند را       دهـد فـربـهـی الغـري

  )160اقبالنامه ـ (                                                                           

  چو دریـا مکن خُو به تنهـاخوري     که تلخ است هرچ آن چو دریا خوري

  )164همان ـ(                                                                              

  ي  طـبـع  داري  نـگــاهچنان خور تر و خشک این خوردگاه     کــه  انــدازه      

  ببخش و بخــور بـازمـان انـدکـی     که بر جاي خویش است از این هر یکی       

  چو دادي و خوردي و ماندي به جاي     جهان را تـویـی بهتـریـن کـدخـداي       

  )165همان ـ (                                                                                           

  کن ستـان و خـرج می کن    خـراجـش می بـه شـادي شغـل عـالـم درج می    

  ستـانی    وگـر بـدهـی و نستـانـی، تـو دانــی ده، چنـان کـش می چنین می    

  ان      بـه تنهـایـی جهـان را خـورد نتـوانجهانـداري بـه تنـهـا خـورد نتـو   

  بـدانـد هـر کـه بـا تـدبیـر بـاشـد     کــه تنهــاخـوار تنهــامیــر بـاشـد    
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  مخور تنها، گرت خود آب جوي است    که تنها خور چو دریا تلخ خوي است

  )275شیرین ـ ص  خسرو و(                                                              

  

  :ـ دنیا رباطی دو در است

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

 لَوم یه لَ ا عهرُ قاضٍ مالد و     وم یـش قَوم و یموت قَ ع135ص(ی(  

کم. میرد قومی زید قومی و می می[ 700: 1379میبدي، ] (کننده است، میست بر او مالمتی و روزگار ح.(  

  :نظامی يخمسه

  ي خاکدان دو در دارد     تـا یکی را بـرَد یکـی آردخانه

  )354هفت پیکر ـ ص (                                           

  چون تو خود را شناختی به درست     نگـذري گـرچه بگـذري ز نخست

  وان کسـان کـز وجـود بـی خبرند     زین در آینـد و زان دگـر گـذرند

  )37همان ـ ص(                                                                        

  ربـاطی دو در دارد این دیرِ خاك     دري در گـریوه دري در مغـاك

  نیـامد کسـی زان در اینجـا فـراز      کـزین در بـرونش نکـردند بـاز

  )34اقبالنامه ـ ص (                                                                 

  مقیمی نبینی در این باغ کس     تماشا کند هر یکی یک نفس

  رسد رود دیگري می رسد     یکی می در او هر دمی نوبري می

  )89شرفنامه ـ ص (                                                       

  

  :ـ تلخی و شیرینی جهان توأمان است
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الم منسوب به امام علی، علیه دیوان الس:  

الَوه هحـ ـومسم م ـاكنیم ي د الَّ بِس   )138ص (ي      فَالَ تأکُلِ الشَّهد إِ

  )702: 1379میبدي، ] (خوري انگبین را، مگر با زهر شیرینی دنیاي تو به زهر آلوده است، پس نمی[

  :ي نظامیخمسه

  هر در نوش و نوش در زهر استحکم هـر نیک و بد که در دهر است    ز

  اي در پیـش    کـز پـیِ آن نخـورد بـایـد نیـش کـه خـورد نـوش پـاره

  )360هفت پیکر ـ ص(                                                                 

  ي خـاکـی چنیـن است     گهـی زنبـور و گـاهی انگبین استهواي خـانـه

رُش تلخیست با هر چرب و شیرینعمـل بـا عـزل    دارد مهـر بـا کیـن    تُ

  )109خسرو و شیرین ـ ص(                                                       

  نظر کردم ز روي تجربت هست    خوشیهاي جهان چون خارشِ دست

  به اول دست را خارش خوش افتد    به اخر دست بر دست آتش افتد

ل مستی و آخر خُمار استهمیدون جام  گیتی خوشگوار است    به او  

  )177همان ـ ص (                                                  

  :ـ تنهایی پس از رفتن دوستان و یاران

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

م و اقهِ رَ ف عدب یت ق ب ي     و جد و م یهِ ینَ علَ ب الَّذ ي ذَه 61ص (حد(  

  :ي نظامیخمسه

  نظامی سبک بـاش یـاران شدند     تو ماندي و غم غمگساران شدند

  )75شرفنامه ـ ص(                                                              

م است     همانـا که عالم همان عالم است   بسا کس که از روي عالم گُ
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  رفیقان گـذشتند و یـاران شـدنـد   چه سازیم چون سازگـاران شـدنـد 

  ي ره بسـاز      کـه یـاران ز یـاران نماننـد بـازبه هنگـام خـود تـوشـه

  )264همان ـ ص(                                                                  

  گذشتند و مـا نیـز هـم بگـذریم      که چون مهره هم عقد یکدیگریم

  )234همان ـ ص (                                                               

  

  :ي عنکبوت است ـ دنیا چون خانه

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

بوت  نکَ الع ته جس بیـت    نَ نیـا کَ ـا الدنَّم 50ص(ا(  

  ).375: 1379میبدي، ] (وتاي است که بافته است او را عنکب بدرستی که دنیا چون خانه[

  :ي نظامیخمسه

  ي خاکپوش تا کی     زو خوردن زهر و نوش تا کیزیـن خانه

  ي عنکبـوت بـاشد     گـه بندد زخم و گـه خراشدآن خـانـه

  )48لیلی و مجنون ـ ص(                                             

  

  :ـ گذشته و آینده ناچیز است

الم امام علی، علیهدیوان منسوب به  الس:  

کَانَ قَد  م    کُلُّ آت فَ ن لَ کَأَ   ) 64ص (کُلُّ ماضٍ فَ

  ]آینده هم گویی گذشت. گذشته رفت، گویی نبود[

  :ي نظامیخمسه

  گذشته چنان شد که بادي به دشت     فرومانده هم زود خواهد گذشت
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  )284اقبالنامه ـ ص (                                                             

  

  :ـ آسان گرفتن بر خود

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

یرُها  قَاد م اإلِلَه کَف ب    ورفَإِنَّ األُم یک لَ ن ع وه 78ص (و(  

  ).472: 1379میبدي، ] (هاي آن آسان کن بر خود کارها، چه به درستی که کارها بکف خداست اندازه[

  :ي نظامیخمسه

  مشو در حساب جهان سخت گیر    همـه سخت گیري بود سخت میر

  به آسان گذاري دمی مـی شمـار     که آسان زیـد مـرد آسـان گـذار

  )486شرفنامه ـ ص (                                                              

رَس را      به آسانی بر آو فَس رافروگیر از سر این بار ج   ر یک نَ

  )328خسرو و شیرین ـ ص(                                                                                   

  

  :ـ پس از هر سختی آسانی است

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

 قتو کُلُّ أَمرٍ لَه یرُ    و یس سرِ تَ الع عدب یالً فَ ر قَل صبِ یرُ إِ   )78ص (و تَدبِ

: 1379میبدي، ] (صبر کن اندکی، که بعد از دشواري آسان کردن است، و هر کاري مرو را هنگامی است و اندیشه کردنی[
467.(  

یلِ  قَ کُلِّ ق صد ار    و قَولُ اهللاِ أَ سی هعتب سرِ ی الع یت أَ 123ص( ر(  

  ).634: 1379میبدي، ] (ترِ هر گفتاریست و گفتار خدا راست .آید آن را توانگري دیدم دشواري را که از پی می[

  :ي نظامیخمسه
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  دان که گر سختی کشیدي     از آن سختـی بـه آسانـی رسیدي یقین می

  )105خسرو وشیرین ـ ص(                                                                                      

  

  :و سرگرمی به دنیا ـ ناگهان بودن مرگ

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

مـل نیـاه إِشَتـغَـلَ    و غَـرَّه طُـولُ األَ ـن بِـدا می  

بـرُ صندوقُ العمـل المـوت یـأتـی بـغـتَـه                   )128ص (ي     و القَ

] آید ناگاه، و گور صندوق عمل است مرگ می. فت او را درازي امیداي آن کس که به دنیاي خود مشغول شد، بحقیقت فری[
  ).612: 1379میبدي، (

  :ي نظامیخمسه

ستن تاج و تَـرگ    که فارغ دلیم از شبیخون مرگ از آنیـم در ج  

  )332شرفنامه ـ ص(                                                           

  

  :ـ شاهان کجایند؟

الم سوب به امام علی، علیهدیوان من الس:  

ه لَّطَ سی کَانَت م ت ینَ الملُوك الَّ یهاأَ اق س وتکَأسِ الم ا بقَاه ی س تَّ ي    ح  

ند آن پادشان که بودند برگماشته، تا آب داد ایشان را بکاسه[   )788: 1379میبدي، ] (ي مرگ ساقی ایشان؟کجااَ

  :ي نظامیخمسه

  ان عـجـم کـو    سپـهـسـاالر و شمـشیـر و علَـم کـوپـنـاه و پـشت شـاهـ  

  کجا کان خسـرو دنیـیـش خـوانـدي     گهـی پرویـز و گـه کسریش خواندي   

  چــو  در  راه  رحـیـل آمــد  روارو     چه جمشید و چه کسري و چه خسرو    
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  )421ـ422خسرو وشیرین ـ ص (                                                                                        

  از ایـن روي کیخسرو و کیقبـاد    به پیري ز شاهی نکـردند یـاد

  جهان بـر دگـر شـاه بگذاشتنـد    ره کــوه البــرز بـرداشتـنـد  

  )231شرفنامه ـ ص (                                                         

  کـه مانـد کـه با مـا بگویـد سخن          خ نـو تـا بـه عهـد کهن      ز تـاریـ

  فریـدون فرهنـگ و جمشیـد جـام      کجـا رستـم و زال و سیمـرغ و سـام   

  هنوزش ز خوردن شکم سیر نیست زمیـن خوردو تا خوردشان دیر نیست      

  ي عقـد یکـدیگـریـمهـرهکه چون م    گـذشتنـد و مـا نیـز هـم بگـذریـم       

  )234همان ـ  ص(                                                                       

  ـ گر صبر کنی به صبر بی شک        دولت به تو آید اندك اندك

  توان جست گوهر به درنگ می  هان تا نشوي به صابري سست      

  )84لیلی و مجنون ـ ص(                                                   

  ي کاري افتد گره    شکیبایی از جهد بیهوده بِهچو بر رشته

  گشاید ولیکن به آهستگی       همه کارها از فروبستگی    

ه بود      د      فرو بستن کار در ر وگشایش در آن نیز ناگه ب  

  )162اقبالنامه ـ ص (                                              

  

  :ـ احسان

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

سابها کت رِیمِ إِ جارات الکَ خَیرُ التِّ م      فَ هک رِقَاب ارِ تَمل حرَ ی األَ   و أَحسن إِلَ
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: 1379میبدي، ] (قابستو نیکویی کن به آزادگان، تا شوي مالک رقاب ایشان، که بهترین تجارتهاي کریم اکتساب این ر[
322.(  

  : ي نظامیخمسه

  احسان همه خلق را نـوازد     آزادان را بـه بـنـده سـازد

  با سگ چو سخا کند مجوسی    سگ گربه شود به چاپلوسی

  )162ـ 163لیلی و مجنون ـ ص (                            

  

  :ـ مناجات با خداوند

  :المالس دیوان منسوب به امام علی، علیه

یرُ  قَابِک أَستَجِِ ن عم فوِك عیرٌ        ب جِ م نه ی م ل یس یا من لَ   )85ص (أَ

  ).455: 1379میبدي، ] (خواهم اي آن کس که نیست مرا از تو زنهار دهنده، بعفو تو از عقوبت تو زنهار می[

  :ي نظامیخمسه

  !گفت اي درِ تو پناهگاهم    در جز تو کسی چرا پناهم؟

  )172لیلی و مجنون ـ ص(                                    

  

  :ـ پیري

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

یـف نَـزَل    و أَسـتَـودع اهللاَ إِلفـاً رحـل   فَأَهالً و سهـالً بِضَ

زَ  م ی یـب کَأَن لَ شلَّ المح ن    و بـاب کَـأَن لَـم یکُ ی الشَّ   لتَولَّ

بـاب کَبـدرٍ أَفَـل ا     و أَمـَا الشَّ ـدبـحٍ ب کَص یـب شا المفَأَم  

دل         الب عمن ی و ولَّ الم عمن ا معـاً     فَ ی اهللاُ ذاك و هــذَ قَ 129ص (س(  
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پشت کرد جوانی، . ردسپارم بخدا دوستی را که کوچ ک گویم آمدي به آشنایان و جایی نرم بمهمانی که فروآمد، و می می[
گویا موي سفید جون صبح پیدا شد، و اما جوانی چون ماه تمام فرو . گویا که نبود؛ و فروآمد موي سفید، گویا همیشه بود

  )627: 1379میبدي، !] (ي است کننده است و خوش بده چه خوش پشت! رحمت کناد خدا آن را و این را هم. رفت

  مگر کان موي خود موي سپید است ز هستی تا عدم مویی امید است    

  ......چو در موي سیاه آمد سپیدي     پدید آمد نشان ناامیدي 

  بر آن سر کآسمان سیماب ریزد     چو سیماب از بت سیمین گریزد

  ...سیه مویی جوان را غم زداید      که در چشم سیاهان غم نیاید

  در درآمدمخسب اي سر که پیري در سر آمد     سپاه صبحگاه از 

  )395خسرو و شیرین ـ  ص(                                              

  دم از مشرق آید پدید چو روز جوانی به پایان رسید     سپیده

  بتدبیر آنم که سر چون کنم     چگونه پی از کار بیرون نهم

  )36شرفنامه ـ ص(                                                 

  

  :ـ توشه برداشتن در این دنیا براي آخرت

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

یاه ی الح ف ک فس نَ م لقَد عدوم نت فَارقُها و أَ ا       فَغَداً تُ دزَو   ي تَ

] اي وداع کرده شدهشوي از حیات و تو  در پیش کن براي نفس خود در زندگی توشه برگرفتن راه آخرت، که فردا جدا می[
  ).564: 1379میبدي، (

ل ازِ ک نَ وت الَ شَ نَّ الم ک راحلٌ      و بآدر فَإِ نَّ نیا فَإِ نَ الدد مزَو   تَ

] شک فروآینده است و پیش دستی کن؛ چه بدرستی که مرگ بی. اي کننده توشه برگیر از دنیا؛ چه بدرستی که تو کوچ[
  ).616: 1379میبدي، (

  اهی شدن کان ره دراز است     به بی برگی مشو، بی برگ وساز استرهی خو
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  )425خسرو و شیرین ـ ص (                                                                                              

ر کانجا علف نیست       در اینجا جو که آنجا جز صدف نیست از اینجا توشه ب  

  )444همان ـ  ص(                                                                          

  ي ره بساز     که یاران ز یاران نمانند بازبه هنگام خود توشه

  )264شرفنامه ـ  ص(                                                 

  

  :ـ مقهور حکم ازل بودن

الم علیه دیوان منسوب به امام علی، الس:  

ا ما ظَلَم  نَ ب ی ر ی ما قَضَ ف م      و ی اهللاُ أَمراً و جف القَلَ   قَضَ

کم کرد پروردگار ما، نکرد ستم[ کم کرد خدا امري را و خشک شد قلم، و در آنچه ح 698: 1379میبدي،](ح.(  

  در ازل بود آنچه باید بود    جهد امروز ما ندارد سود

  )39هفت پیکر ـ ص (                                          

کمی که آن در ازل رانده اي اي         نگردد قلم ز آنچه گردانده به ح  

  )9شرفنامه ـ ص (                                                           

  

  :ـ از دنیا دوري کن

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

رَّز م تَحقَـاءـلٌّ بحالَ م نَـاء اءها      محـلٌّ فَ نَ ا فَإِنَّ فنینَ الد  

  )243: 1379میبدي، ] (پرهیز کن از دنیا، پس بدرستی که پیش درِ این سرا محلِّ فناست، نه محلِّ بقا[

  :ي نظامیخمسه

م بزي ور و مسلّ خط به جهان درکس و بی غم بزي   دور شو از د  
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  )128مخزن االسرار ـ ص(                                                  

  

  : ـ فال نیک زن

الم دیوان منسوب به امام علی، علیه الس:  

نَا کَو یء کَانَ إِالَّ تَ شَ قَالُ ل ا      یلَّم قَ ن فَ کَ ي ی ا تَهو ل بِم فَأَّ   تَ

: 1379میبدي، ] (د مر چیزي را که شد، مگر که بشودپس اندك باشد که گفته شو. فال زن به آنچه دوست داري، تا بشود[
795.(  

  :ي نظامیخمسه

  چه نیکو فال زد زد صاحب معانی        که خود را فال نیکو زن چو دانی 

  بد آید فال چون باشی بد اندیش     چو گفتی نیک، نیک آید فرا پیش

  )147ین ـ  صخسرو و شیر(                                                 

  گیري نتیجه

هاي مشترك فراوانی میان دیوان اشعار  توان مفاهیم و آموزه همان گونه که در متن پژوهش حاضر از نظر گذشت، می     
الم، و خمسه منسوب به امام علی، علیه شود که این یافتن و  هرچند بار دیگر یادآوري می. ي حکیم نظامی گنجوي یافتالس

توان این کار  ها با یکدیگر نیست، بلکه می ي گویندگان آنترك به هیچ روي به معناي سنجش و مقایسهجستجوي مفاهیم مش
ات تطیقی بررسی کرد و به نوعی تأ ثیرپذیري حکیم نظامی را از افکار و اندیشهرا از دید حوزه هاي حضرت  ي ادبی

) ع(توان گفت که نظامی گنجوي به اشعار آن حضرت  یهرچند به قطع و یقین نم. با این کار نشان داد) ع(امیرالمؤمنین 
توان گفت که  ها می ها را دیده است یا نه، اما با وجود این با غور بیشتر در مفاهیم مشترك میان آن دسترسی داشته، یا اصالً آن

در ابیات زیر » ب معانیصاح«شود تا آنجا که شاید بتوان گفت که منظور حکیم نظامی از  ها دیده می نزدیکی شگفتی میان آن
  :داشته باشد) ع(تواند اشاره بدان حضرت  یاد شده، می» تفأل نیک زدن«که در متن مقاله نیز از آن با عنوان 

  چه نیکو فال زد زد صاحب معانی        که خود را فال نیکو زن چو دانی

  بد آید فال چـون باشی بد اندیش      چـو گفتی نیک، نیک آیـد فرا پیش

  )147خسرو و شیرین ـ  ص(                                                 
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الم، نیز می چنانکه امام علی، علیه فرماید الس:  

نَا کَو یء کَانَ إِالَّ تَ شَ قَالُ ل ا      یلَّم قَ ن فَ کَ ي ی ا تَهو ل بِم فَأَّ   تَ

: 1379میبدي، ] (شود مر چیزي را که شد، مگر که بشود پس اندك باشد که گفته. فال زن به آنچه دوست داري، تا بشود[
795.(  

و نزدیکی آن دو نهاده شده است و ) ع(ي آن بر تطیبق معنی بیت نخست حکیم نظامی با بیت امام البتّه این گمانی بیش نیست که پایه
عا نیاز به دقّت در تمام خمسه الم، است و البتّه  ار بلند امیرالمؤمنین علی، علیهي نظامی و تطبیق آن با ابیات و افکبراي اثبات این مد الس

عا تا چه حد تقویت آن حضرت نیز دقّت شود و با مفاهیم خمسه يالبالغه نهجاگر در  ي برابر نهاده شود، روشن خواهد شد که این اد
ی در برخی موارد از الفاظ آن حضرت  خواهد شد و فقط در حد اشاره یادآوري می نیز نظامی بهره برده است؛ به عنوان شود که حتّ

الم، در یادکرد از رسول اکرم  نمونه این سخن که امام علی، علیه انٌ«: فرماید می) ص(السسل متُهص انٌ وی ب هالم و ) 96خ / البالغه نهج(» کَ
ت نظر  ).13االسرار ـ ص  مخزن(» خاموشی او سخن دلفروز«: گوید نظامی گویا از آن بهره جسته و می و  البالغه نهجبه هر روي، با دقّ

الم، بیش از پیش روشن خواهد شد هاي امام علی علیه گیري اندیشگانی نظامی از اندیشه ي نظامی میزان این بهرهخمسه الس .  
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339  
  اشعار الیق شیرعلی ي یینهسیماي فردوسی در آ

  

   144اکبر قاسمی گل افشانیعلی

  :چکیده 

  که مام ایران چون او دگر نزاد پسر    بزرگوار حکیم سترگ فردوسی 

  » دکتر پرویز ناتل خانلري «                 

فردوسی بزرگ با پی افکندن کاخی بلند و استوار و حکیم فرزانه ي طوس ، ایرانی ترین ایرانی ، گنجور گنجینه ي دري ، 
 –مانا و جاویدان از گزند باد و باران و حوادث روزگار ، همچون آفتاب جهان تابی بر بلنداي ایرانشهر نور افشانی می کند 

نیان مرزهاي شرق امروزه می بینیم شاهنامه ، این نامه ي فرهنگ و فرهنگ نامه ي هویت ایرا.  -پر فروغ باد این نور ایزدي 
فرهنگی در اطراف و اکناف عالم  –و غرب عالم را در نوردیده و به عنوان یک شاهکار جهانی در محافل و مجالس ادبی 

نام فردوسی زینت بخش دفتر شعر و تحقیق و پژوهش صدها ادیب و شاعر و اندیشمند ؛ نظیر ، . خوش نشسته است 
  . در سراسر جهان است ... هانري ماسه ، تئودور نلدکه و فرانسواکوپه ، ویکتور هوگو ، ژول مل ، 

نامش برم به اوج سما می رسد سرم ، از « در تاجیکستان ، این سرزمین دیر آشنا با فرهنگ و زبان و ادبیات مشترك که 
کتاب خانه ي . ارند ، نیز فردوسی و نامور نامه ي او از جایگاه واالیی برخورد» شوق می پرم ، صد مرد معتبر ، آیند بر نظر 

ی شهر دوشنبه که بزرگترین کتابخانه ي تاجیکستان است ، به نام نامی ابوالقاسم فردوسی مزین شده است   تندیس . ملّ
کمتر شاعري را . مردم تاجیکستان از خرد و کالن عاشق و شیفته ي فردوسی هستند . فردوسی نیز در دوشنبه وجود دارد 

پهلوانی آن نداشته  –که شعري درباره ي فردوسی و شاهنامه و یا شخصیت هاي اساطیري  در تاجیکستان می توان یافت
شاعران زیادي در تاجیکستان ؛ نظیر ، مومن قناعت ، گل نظر ، گل رخسار ، اسکندر ختالنی  زبان به ستایش و   .باشد 

هره ي برجسته ي فرهنگی تاجیکستان ، یکی دیگر از این شیفتگان فردوسی ، چ. تکریم فردوسی و شاهنامه ي او گشودند 
الیق شیرعلی دغدغه ي فرهنگی داشته است و در کالم او دلباختگی    .است )  2000 – 1941( شاعر معاصر الیق شیرعلی 

خوشبختانه کلیات اشعار . را می بینیم ... به فرهنگ گذشته و مشاهیر و مفاخر فرهنگی از جمله فردوسی ، حافظ ، خیام و 
  . یرعلی در ایران هم به چاپ رسیده است الیق ش

                                                        
 دبیر و سرگروه زبان و ادبیات فارسی سوادکوه ِ مازندران  - 144
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 سته است و ایران را خانه ي ایمان و میعاد خود  دان خته به ستایش ایران  پردا»  منشأ اجداد من   ریشه ي من« در شعرِ الیق   
ه پیوند الیق در شعر خراسان بزرگ ب. کرده الیق در این شعر شاهنامه را به همراه مثنوي مولوي توشه ي خود معرفی . 

ایرانی اشاره می کند و از هویت مشترك سخن به میان می آورد و از فریدون و درفش کاویانی و  و مشترك تاجیک
الیق در یک رباعی ، فردوسی و سلطان محمود غزنوي را در تقابل هم آورده و به آن ها ؛ سیاوش و جام جم می گوید 

 .  ن فردوسی کمند و حساب ناکسانی هم چون محمود بی شمارصفات عاقل و ناکس داده است ؛ شمار عاقالنی هم چو
الیق در آستانه ي استقالل تاجیکستان در غزلی از اوضاع نابسامان تاجیکستان به فغان درآمده و ظهور کاوه ي آهنگر آن 

  .  انقالبی شاهنامه را به انتظار نشسته است

به جایزه ي دولتی ابوعبداهللا رودکی نایل گردیده  1978د که در سال نام دار» الهام از شاهنامه «  الیقیکی از مجموعه هاي  
وي در این مجموعه . الیق در این مجموعه به شخصیت هاي رستم ، تهمینه ، کاوه ، کاووس و فردوسی می پردازد . است 

، » پسر هژدهم کاوه «  . »کاوه عصیانگر دوران است « : شخصیت کاوه را یک شخصیت زنده و نامیرا می داند و می گوید 
بعضی از عناوین این مجموعه هستند  ما بر آنیم که در این مقاله به سیماي فردوسی در ... و » غرور رستم « ، » روح رخش « 

  . تا که قبول افتد و چه در نظر آید . آیینه ي اشعار الیق شیرعلی بپردازیم 

  

شیرعلی ، کلیات اشعار ، الهام از شاهنامه فردوسی ، شاهنامه ، تاجیکستان ، الیق  : هاکلید واژه
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  :پیش در آمد

  هزار سال گذشت ...             

  بناي کاخ سخن را که برکشید بلند                    

  نیافت هیچ ز باران و آفتاب گزند                        

  نه گوهري است که ارجش به کاستی افتد                           

  نه آتشی است که خاکسترش بپوشانند                               

  هزار سال دگر، صد هزار سال دگر                                  

  شکوه شعرش خون در بدن بجوشاند                                       

  »  فریدون مشیري «                                          

  

دري، فردوسی بزرگ با پی افکندن کاخی بلند و استوار  ي ینهایرانی، گنجور گنج ترین یرانیطوس، ا ي نهحکیم فرزا
و مانا و جاویدان از گزند باد و باران و حوادث روزگار، همچون آفتاب جهان تابی بر بلنداي ایرانشهر نور افشانی 

 ياثر گران سنگ و عالی مقدار او نامه. -بلند پارسی  پر فروغ باد این نور ایزدي  و دیر بقا باد این کاخ – کند یم
 يرا آویزه ها یلتو فض ها یشاهنامه بزرگ. شاهنامه غرور آفرین است. هویت ایرانیان است يفرهنگ و فرهنگ نامه

شاهنامه حرکت است، نشاط است، . تا به وطن مان و میهن مان عشق بورزیم و آن را از یاد نبریم کند یگوشمان م
، گوییم یوقتی از ایران سخن م.  تا شاهنامه هست ایران هم هست. شاهنامه رمز ماندگاري ایرانیان است. دي استشا

معروف است که از حسنین هیکل مصري .  ما مدیون فردوسی هستیم. کشورهاي پارسی زبان است يمقصود  همه
: گوید ی؟ او در جواب م... لی ایران توانستهچرا مصر نتوانسته است که  زبان مادري خود را حفظ کند و  پرسند یم

  .چون ایران،  فردوسی داشته است ولی مصر  شاعري  چون فردوسی نداشته

هویت ایرانیان مرزهاي شرق و غرب عالم را در نوردیده  يفرهنگ و فرهنگ نامه يشاهنامه، این نامه بینیم یامروزه م
.  فرهنگی در اطراف و اکناف عالم خوش نشسته است –ادبی  و به عنوان یک شاهکار جهانی در محافل و مجالس

مجسمه اي از فردوسی در بوستان و پارکی در شهر  رم ایتالیا  نصب گردیده است که  به استاد ابوالحسن صدیقی، 
نام فردوسی زینت بخش دفتر شعر و تحقیق و پژوهش صدها . اند این مجسمه، لقب میکل آنژ شرق داده يسازنده
در سراسر ... و شاعر و اندیشمند ؛ نظیر، فرانسواکوپه، ویکتور هوگو، ژول مل، هانري ماسه، تئودور نلدکه وادیب 

  .  جهان است
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سرم، از  رسد ینامش برم به اوج سما م« در تاجیکستان، این سرزمین دیر آشنا با فرهنگ و زبان و ادبیات مشترك که 
 يکتاب خانه. او از جایگاه واالیی برخوردارند ينیز فردوسی و نامور نامه ،»، صد مرد معتبر، آیند بر نظر پرم یشوق م

ی شهر دوشنبه که بزرگترین کتابخانه تندیس . تاجیکستان است، به نام نامی ابوالقاسم فردوسی مزین شده است  يملّ
کمتر شاعري . ی هستندفردوس يمردم تاجیکستان از خرد و کالن عاشق و شیفته. فردوسی نیز در دوشنبه وجود دارد

پهلوانی آن  –اساطیري  هاي یتفردوسی و شاهنامه و یا شخص يیافت که شعري درباره توان یرا در تاجیکستان م
فردوسی را در کالم شاعران معاصر تاجیکستان  يها از ستایش نامه ییها در این جا به صورت گذرا نمونه. نداشته باشد
  :»فردوسی« از شاعران معاصر تاجیکستان شعري دارد با ردیف )  1958: تولد( ؛ نظام قاسم  نشینیم یبه تماشا م

  نثار تو گل دل اي بهار فردوسی                  درود یار تو را اي  دیار فردوسی                    

  تو را بس است همان افتخار فردوسی      ز افتخار دگر شاعران خویش مگو        

  به تخت خویش بود شاهکار فردوسی       ت نگون شد هزار شاه گدا هزار تخ...       

  فزون شود همه دم برگ و بار فردوسی      گذشت عمر بکاهد ز برگ و بار جهان ...      

  )  219: 1389شعر دوست، (               

  :گوید یعالم خام عصمتی شاعر مسچاهی تاجیکستان و از هم سن و ساالن نظام قاسم م

  گرچه بودند بسی کینه ور فردوسی     بیامد به سر فردوسی  گر چه صد رنج

  کی رسیدند به قدر هنر فردوسی ؟      جمله رفتند ولی ماند اثر فردوسی 

  

  سبز شد با سخنش در دل ما مهر وطن     او پراکند به اقصاي جهان تخم سخن 

  تا دمی هست به لب شعر تر فردوسی     امید به دل  يخشک هرگز نشود کشته

  )  221 – 220: همان(                 

  : از دیگر شاعران معاصر تاجیکستان است که در ستایش فردوسی سروده است)  1950: تولد( محترم حاتم 

  فردوسی  ياز خامه    احیاي عجم بوده                      

  ...فردوسی يشهنامه    قاموس عجم بوده     
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  )  177: همان(                 

تاجیکستان، همان شاعري که مهدي اخوان ثالث بیت  يشاعر مردمی و پرآوازه)  1947: دتول( بانو گلرخسار صفی 
  :زیر را به او پیشکش کرد

  به شام ما غریبان چون شفق گل کرد گلرخسار              

  سما را پر شمیم و سیر و سنبل کرد گلرخسار                                

  : سروده است» است  شاهنامه وطن« در شعري با عنوان 

  شاهنامه سخن است 

  سخن بی مرگی 

  شاهنامه روح است 

  به تن بی مرگی 

  شاهنامه وطن است 

  وطن بی مرگی 

  

  آري، آري 

  شاهنامه وطن است 

  وطنی کز من و تو 

  نتوانند به شمشیر و به تزویر ربود 

  شاهنامه خرد است 

  خردي که به جهان آموزد 

  هنر از جهل نمردن را 
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  امه ادب است شاهن

  ادبی کز ثمر سبز درختش 

  جاودان بهره بگیریم 

  

  شاهنامه نفس است 

  نفسی کز من و تو گر بربایند 

  ! بمیریم 

  ! بمیریم  

  )  574 – 572: 1388موسوي گرمارودي، .    ( بمیریم  

  

سو  یکاو به  ينامهکم کم این تماشا و تفرّج در کالم شاعران معاصر تاجیکستان را در ستایش فردوسی و گرامی 
از شاعران نام آور و پر آوازه و تأثیر گذار )  1941 – 2000( و به میهمانی خوان بی دریغ استاد الیق شیرعلی  نهیم یم

؛ خوشبختانه کلیات اشعار الیق شیرعلی در ایران هم به چاپ رسیده است ؛  الیقی که  رویم یتاجیکستان م
  :اشعار او مشهود و نمایان است ي یینهنی و شیفتگی به اصالت و هویت فرهنگی در آبه زبان و ادبیات نیاکا یباختگ دل

  در تنت گر نه هیچ پیرهن است       بگیر  یادیک وصیت کنم، به 

  ورنه فردات بی نشان شدن است       تاجیکا اصل خویش را دریاب 

  باز گشتت به اصل خویشتن است       بازیابی خویش اگر خواهی 

  )  410: 1383لی، شیر ع(                 

« و » رباعیات شور انگیز و ابیات رنگین خیام سخنور « از  یادهاییرودکی با فرخنده » نام تابناك اوستاد « الیقی که 
در آغاز و انجام »  کنند یگل افشانی م« و کاخ بلند فردوسی بزرگ، همه و همه در اشعار او » کمال  يها رنگ غزل

  :که خوانیم یغزلی از او م

  اال شور دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت   شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت اال

  اال دیوان موالنا مرا تو زنده خواهی داشت   اال دیوان حافظ حافظم باشی ز هر مرگی 
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  )  419: همان(                   

معتقد بود » زبان گم کرده «  يه؛ در قطع پرداخت یالیق در اشعار خود،  با تمام وجود به پاسداري از زبان فارسی م
  :که حفظ هویت ملی در گرو حفظ زبان است

   يا در زمین و در زمان گم کرده       يا هر که دارد در جهان گم کرده

   يا خویشتن  را بی نشان گم کرده                   و دیگري  يا این نشان گم کرده

  

  ري گم کرده است دیگري نام و ف    گر یکی بام و دري گم کرده است ... 

  این زبان مادري گم کرده است       آن زبان هم دلی گم کرده است 

  

  زشت روتر نیست در روي جهان       از تمام این و آن گم کردگان 

  حرف گوید با تو با چندین زبان       ز آن که گم کرده زبان مادري 

  یا امید سروري گم کرده است     باك نی، گر داوري گم کرده است 

  کو زبان مادري گم کرده است       دا شیر مادر بر کسی زهر با

  

   يا دیگري باغ و چمن گم کرده       يا آن یکی قدر سخن گم کرده

   يا روزي وطن گم کرده رسد یم      از زبان مادري گم کرده، لیک 

  )  228: همان(                          

  :و

  دران بایست که گم شود ز خاك پ    هر کس که زبان مادري را گم کرد 

  )  520: همان(                 

  :و
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  اصل خود و زبان خود و هم زبان خود     اي واي تاجیکی که فراموش کرده است 

  )  442: همان(                   

  :الیق شعري دارد با مطلع

  اصل من، ایران من، بنالد من     من منشأ اجداد من  يریشه

  ) 487: همان(                   

الیق در این شعر شاهنامه را به همراه . داند یایمان و میعاد خود م يو ایران را خانه زدپردا یو در آن به ستایش ایران م
و از جام جهان نما و گیتی نماي کیخسرو همان  کند یو ایران را خطاب م کند یخود معرفی م يمثنوي مولوي توشه

و  آورد یآهنگر شاهنامه سخن به میان مو از امداد رسانی رستم دستان و کاوه »  بدو اندرا  ها یهمه بودن« جامی که 
  :کند یتقاضاي دستگیري م

  دست رستم یاز بر امداد من       از ورارود این همه غافل مباش 

  ... شادمان کن این دل ناشاد من      نور جام جم بیفکن بر دلم 

  مثنوي و شاهنامه زاد من       تا به درگاه ابد خواهد رسید 

  حداد من  يمن، کاوه يکوره      خامی ما را تو خواهی پخته کرد 

  )  488: همان(                   

و از هویت مشترك سخن به میان  کند یالیق در شعر خراسان بزرگ نیز به پیوند مشترك تاجیک ایرانی اشاره م
  :گوید یو از فریدون و درفش کاویانی و سیاوش و جام جم م آورد یم

            

  خراسان بزرگ         

  چو از نسل فریدونیم 

  ز یک ریشه، یک خونیم ا

  چو از خون سیاوشیم 

  جاویدان هم آغوشیم 
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  درفش کاویان با ماست 

  ... فرّ آریان با ماست

  

  چو از یک جام جم هستیم 

  از یک جام جم مستیم 

  اگر رستم سر افرازد 

  ز نو پرچم بر افرازد 

    !خراسان بزرگ ما 

  ! خراسان سترگ ما 

  

  عطاي فضل یزدانی 

  شانی که با جمع و پری

  تپد با هم 

  تند با هم 

  دل تاجیک و ایرانی 

  )  244: همان(                   

و به سخنی از او  در دانش دوستی و دانش اندوزي  کند یالیق در جاي دیگر از فردوسی به عنوان پیر خرد یاد م
  :گوید یو م کند یاشاره م

  »  از آموختن یک زمان نغنوي«       ز شهنامه خواندیم و پیر خرد 

  )  507: همان(                   

ها صفات عاقل و ناکس داده  الیق در یک رباعی، فردوسی و سلطان محمود غزنوي را در تقابل هم آورده و به آن
  :است ؛ شمار عاقالنی هم چون فردوسی کمند و حساب ناکسانی هم چون محمود بی شمار
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  اید هر لحظه شمار ناکسان افز      این مادر دهر عاقالن کم زاید 

  محمود هزاران آید  ياز جمله    فردوسی کم آید به جهان  ياز جمله

  ) 522: همان(                  

فردوسی در اوج و چکاد  يخود را هم چون شاهنامه يالیق در جاي دیگر در غزلی در بیان احوال خود گذشته
  :تصور کرده است

  ن حصیر شدم کنون فکنده نه پاي چو    فردوسی در چکاد بودم  يچو شاهنامه

  )  462: همان(                 

  : در جاي دیگر با بهره گیري از پند حکیمانه فردوسی که

  ما همه غفلت است  يچرا بهره    جهان سر به سر حکمت و عبرت است 

  :؛ مطلع آن غزل این بیت است پردازد یو به اوضاع روزگار خود م سراید یغزلی م

  تاریخ عبرت نگیریم  باري ز      تا کی به درد و حسرت بمیریم 

  )  478: همان(                 

آهنگر  ياستقالل تاجیکستان در غزلی از اوضاع نابسامان تاجیکستان به فغان درآمده و ظهور کاوه يالیق در آستانه
  :آن انقالبی شاهنامه را به انتظار نشسته است

  و ابتریم  ایم ینهصاحب گنج       یما و تشنه یما صاحب سرچشمه

  فخر تاریخیم و بی پا و سریم       گیم و هنگی مان نماند کان فرهن

  مانده مشتی نیمه جان سوز نگریم       آهنگریش ؟  يکاوه کو و کوره

  )  477: همان(                 

دولتی ابو عبداهللا  يبه جایزه 1978نام دارد که در سال » الهام از شاهنامه « شعري الیق شیرعلی  يها یکی از مجموعه
پسر هجدهم کاوه، روح رخش، غرور رستم، : در این مجموعه اشعاري با عناوین. گردیده استرودکی نایل 

تهمینه بر سهراب، آخرین جنگ رستم، ارواح دامن گیر، فردوسی و  يپشتیبانی، گریه کاوه به هفده پسرش، نوحه
  .پردازیم یفی چند نمونه مکه در این جا به اختصار به معر خورد یتیمور، وصیت فردوسی، کاریز فردوسی به چشم م
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الیق در این شعر، شخصیت کاوه را یک شخصیت . نام دارد» پسر هجدهم کاوه « یکی از اشعار الیق در این مجموعه 
 ي؛ امروز کین کاوه تنها هفده پسرش نیست بلکه در حقیقت همه داند یها م زنده و نامیرا و عصیانگر براي همه دوران

تا ضحاك زمان را بیابد و با او  رود یو کاوه ده به ده و شهر به شهر م روند یه به شمار مابناي بشر پسر هجدهم کاو
  : اینک چند مصراعی از آن شعر. مردم دهر را از او بگیرد يستیز کند و کین همه

  کاوه زنده است و نخواهد مردن 

  جان خود را ز قضا برهاند 

  تا ز ضحاك همه دور و زمان 

  ...ندکین هفده پسرش بستا

  فردوسی نیست  يکاوه یککاوه 

  ...کاوه عصیانگر هر دوران است

  ده به ده و شهر به شهر  رود یم

  بر دهن هر ضحاك  زند یم

  کین همه مردم دهر  کشد یم

  ده به ده و شهر به شهر  رود یم

  تا همه صلح و صفا جو باشند 

  همه ابناي بشر، پنداري 

  .پسر هجدهم او باشند

  )  278: همان(       

از فضاي ملک « ؛ معتقد است روح درخشان رخش  پردازد یبه توصیف روح رخش م» روح رخش « الیق در شعر 
ایران تا فضاي ملک توران، از سیستان تا کهستان، از خراسان تا بدخشان، از فضاي الجورد ملک خاور تا فضاي نیل 

از کجایی گر رسد بر گوش او طبل خطر، « است تا مراقب و نگهبان ایران شهر . کند یرا نورافشانی م» فام باختر 
  )  278: همان( » بیدار رستم را ز خواب جاودان، بهر حفظ جان انسان  کند یم
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سپس . شمرد یاو را بر م هاي يها و دالور و جنگ گوید یاز زبان رستم سخن م» غرور رستم « الیق در قطعه شعر 
رستم خدمات زیادي . کند یه نجات دادن او را از چنگ اسارت بیان مرستم را در برابر کاووس از جمل هاي یپهلوان

 کند یاز دادن نوش دارو به سهراب نازنین دریغ م رسد یاما حاال که نوبت به کاووس م دهد یدر حق کاووس انجام م
  : و این یعنی شکست رستم

   کشد یمرا، بی دردي م کشد یدردي نم    با این همه دالوري دانستم اي دریغ 

  ...کشد یمرا، نامردي م کشد یمردي نم     شوم یمردانگی است هر کجا، فیروز م

  )  279: همان(                   

فردوسی حضور  يوقتی خامه. پردازد یي رستم نگار فردوسی از رستم مبه پشتیبانی خامه» پشتیبانی « الیق در شعر 
  :کند یدارد و از رستم پشتیبانی م

        در همه ایران و توران  

  هم نبرد رستم دستان کسی نیست 

      همبر و همباز او در روي دنیا 

  انسان کسی نیست  ياز تمام زاده

  

      فردوسی تا باشد مددگار  يخامه

  پشتبانی تا کند با سحر نیروي سخن  

      هیچ کس بر رستم دستان او 

  )  279: همان( هیچ گه پیروز نتواند شدن              

که پشتیبان بی پناهان و نوع  داند یشاعران را بی پشت و پناهانی م. پردازد یعر به حرمان شاعران مشاعر در پایان این ش
  :اند انسان و قهرمانان بوده

  اند  شاعران در هر زمانی، هر مکانی                            پشتبان قهرمانان بوده

  اند  شتبان نوع انسان بودهگرچه خود بودند بی پشت و پناهی                         پ

  اند زنده و مرده به هر حالی که باشند                           سرپرست بی پناهان بوده
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  پشتبان هر کسی گر شاعري هست 

  جاودان بر تارك او افسري هست 

  پشتبان شاعري گر در همه افالك نیست 

  ) 280: همان!          ( اي بزرگان، باك نیست 

خود را از دست داده است و خون  يدر مقام مادري است که جگر گوشه» تهمینه بر سهراب  ينوحه«  الیق در 
  :دهد یسوزناك سر م يا و از سویداي دل حسرت کشیده نوحه کند یگریه م

   ام ینهبر باد شده گنج       ام ینه، تهمام ینهتهم   

   ام ینهدرج غمان شد س      در حسرت سهراب یل    

  

  خورشید من، مهتاب من     ب من، محراب من سهرا     

  یکتاي من، نایاب من     در این جهان بی کسی      

  

  گلریز بستانم گذشت     گلچین دورانم گذشت      

  از جوشن جانم گذشت     تیغی که رستم زد بر او        

  

  فرداي بی مقصود من ؟     اکنون چه دارد بود من        

  )  281 – 280: همان( مطرود من      ياین خانه    و درد پر گشته از اندوه         

  

  : اما سخن آخر این که

آرزو و . او را در شهر دوشنبه نصب کردند  يمجسمه. فردوسی در میان مردم خون گرم  تاجیکستان ارج و قرب فراوانی دارد
تر به  سیاي میانه،  فروغ و پرتوي تابناكآرمان هر دوستدار زبان و فرهنگ فارسی در این است که  مشعل زبان فارسی در آ
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» بوي جوي مولیان  « بتوانند شعر ... خجند و سمرقند و بخارا و تاشکند و  يها خود بگیرد تا  دانش آموزان  در مکتب خانه
ود بر پدر شعر فارسی، رودکی سمرقندي،  را از روي متن اصلی دیوان بخوانند و بهره ببرند و هزاران آفرین و احسنت و در

شاعر لطیف طبع قرن (حیف است اگر دانش آموزي در بخارا  نتواند غزل  بسیار معروف خیالی بخارایی .  روان او نثار کنند
آن  را  هنرمندانه تضمین کرده  از روي متن اصلی دیوان  . )  ق. شاعر قرن دهم ه( با مطلع زیر را که شیخ بهایی  ) نهم هجري 

  :بخواند

  یر غمت را دل  عشاق  نشانه                    خلقی به تو مشغول و تو غایب ز میانهاي ت           

  ) 240: 1352دولت آبادي، (                                                                                               

  : پنجکنتی، عبید رجب يتر بشود و به قول آن روستا زاده تر و گسترده به امید آن روزي که جغرافیاي زبان فارسی فراخ

  این عشق پاك در دل دل پرور جهان ... «               

  ماند همی جوان                

  تا هست آدمی                        

  » تا هست عالمی                         

) 407: 1388موسوي گرمارودي، (                                                                                 
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340 

  خاقانی يترسائیه يساختاري قصیده لیتحل

  

   145مالک قاسمی

   146عیسی مقالی 

  : چکیده

شاعرانی است که به واسطه ي شعر عمیق و دیر یاب خود تا حد زیادي ناشناخته است  و بسیاري از ترکیبات و خاقانی از معدود  
شاید به این دلیل است که به ندرت، سراغ . مندان به شعر، ناآشنا و مبهم مانده استپیچیدگی هاي شعري او هنوز هم براي عالقه

ه تا سبک شعري یکی از مشهورترین قصاید او مورد بررسی و تحلیل ساختاري قرار در این مقاله سعی بر آن شد. رونددیوان او می
ي این گونه مطالعات، به به این منظور ابتدا پس از بیان توضیحاتی پیرامون ساختار گرایی، تحلیل ساختاري آثار ادبی و پیشینه. گیرد

م پرداخت و با بررسی این قصیده از لحاظ ساختارمتن و ساختار ي ترسائیه او خواهیي قصیدهتجزیه و تحلیل اجزاء و عناصر سازنده
  .نظم، انسجام ساختاري آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد

  

  یخاقان ه،یترسائ دهیقص ،يسبک شعر ،ییساختار گرا :هاکلید واژه 

                                                        
  com.gmail@malek.semigha:ی و مدرس دانشگاه محقق اردبیلی فارس اتیارشد زبان و ادب کارشناس - 145
 پیام نور تبریزی دانشگاه فارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناسدانشجوي  - 146
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  مقدمه

ي ي شکل و ساختار، بیشتر در سدهاي دربارهعنوان نظریهاما به . اي طوالنی داردساختارگرایی اگرچه به عنوان روشی علمی، پیشینه
هاي گوناگون از جمله مطالعات ادبی ي دوم این سده گسترش چشمگیر و همه جانبه اي در رشتهحاضر رواج یافته و به ویژه از نیمه

بی امروز، یا در حال شکوفایی شکوفا شـد همان زمانی که بیشتر جریانات اد 1960ي ساختارگرایی ادبی در دهه. پیدا کرده است
ي دوم قرن بیستم در تحوالت ادبی امروز بسیار موثر است و یکی از میتوان گفت؛ نیمه. بودند یا در اوج خود به سر میبردند

بدین ترتیب . درخشان ترین مراحل تاریخی در تکوین و شکل گیري نظریات ادبی و پژوهش هاي تطبیقی غرب محسوب میشود
منتقدان و پژوهشگران آثار ادبی، از لحاظ تاریخی ساختار گرایی را به دو . نیز شکل گرفت و بتدریج گسترش یافت ساختارگرایی

هاي قرن بیستم که موضوع اصلی پژوهش آن روس در نخستیـن دهه 147نخست جنبش شکل گرایان«: دوره یا مرحله تقسیم میکنند
ي دوم این سده در فرانسه گسترش یافت و بررسی ساختاري متن ادبی از نیمهشکل اثر ادبی بود و سپس ساختارگرایی نوین که از 

  ).  22:  1376اخالقی، (»دستاورد هاي آن بود

این  .وجود آمدن یک اثر ادبی عوامل گوناگون دخالت هاي خود را مستقیم یا غیر مستقیم می گذارندهبراي ببه عبارت دیگر    
ت و ادبی مورد توجه و یا رد مخاطبان خود قرار گیرد و به بیانی دیگر شد د که یک اثروجود آورنده باعث می گردهعوامل ب

یکی از عوامل مهم در ایجاد اثر ادبی است و باعث می  148ساختار. ت می گیردأي آنها نشضعف یک اثر از عوامل بوجود آورنده
ساختار ارتباط اجزاي تشکیل دهنده ي . رار گیردت و ضعف جریانات موجود در آن مورد بررسی قگردد که یک اثر از نظر شد

اجزاي تشکیل دهنده آن  یک اثر ادبی با هم است که باعث می شود یک وحدت موضوعی کل ایجاد شود و در عین جامعیت اثر،
 يتا حدود ، نیزکه از ساختار ارائه شده است یفیتعار .ي از دست ندهنداستقالل خود را نیز به عنوان مجموعه ي تشکیل دهنده

 گر،ید به عبارت. دهدیم لیاست که اثر را تشک يعناصر هیساخت، حاصل روابط متقابل کل ایساختار « :مطالب است نیهم دیمؤ
  ).185:1388 ،یرصادقیم(»شودیاثر م یکپارچگیاست که موجب  يکل هنر کی ياجزا انیم يارتباط ضرور يجهیساختار نت

به عبارت بهتر ). 252:1387 زرشناس،(»قالب و محتواست کیارگان وندیساختار، پ یو فلسف قیمفهوم دق«یا این تعریف که     
 ای ياثر هنر کیبه  یوقت زها،یمفروض که جهان از مناسبات شکل گرفته و نه از چ نیبر ا هینگرش خودبسنده به ساختار، و تک«

 ).239: همان(»کندها میآن انیمناسبات م ژهیاثر و به و آن يسازنده يجزاتوجه خود را معطوف عناصر و ا يعمده نگرد،یم یادب
  ).18:1375 ،یبهشت(»نهاده است انینو را بنسمیها ارگانیگرفته و از آنمستقل را در بر ییاست که اجزا یتیساختار، کل« در واقع

گوهایی است که باعث بوجود آمدن توان گفت؛ در ساختارگرایی، شناخت هر پدیده اي منوط به بررسی قواعد و البنابراین می     
 نیا لیو تحل هیتجزهر کدام از این قواعد و الگوها میتوانند یک ساختار محسوب شوند و با بررسی و  . آن پدیده شده است

 کیبه عنوان  ییها از ساختارگرا یبرخ. افتیمتون دست  نیاز ا يشتریبه شناخت ب توانیمتن م يساختارها و عناصر سازنده 
که بر ساختارومناسبات  یلیدر مورد هر تحل ییساختارگرا«کنندیم انیب نیو در باره کاربرد آن چن کنندیم ادی شمندانهیاند کردیرو

                                                        
147  Formalism . 
148 . Stracture 
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همچون  دینبا یو فرهنگ یاجتماع يدارهایپد«که شهیاند نیو با ا)1380:13،ياحمد(»شودیم هیکند،توجیم دیآن،تاک ءاجزا یدرون
در مرکز  دیداللت آنها با جهیو در نت ندیمعنا يهستند که دارا ییدادهایود بل امور و رودانسته ش یکیزیف يدادهایامور و رو

در ادبیات، ساختارگرایی عبارت است از تحقیق در «. پرداختند يساختار یناس، به معناش)1380:14،ياحمد(ردیپژوهش قرار گ
ره ي ادبیات به عنوان یک کل، و هم یک نوع ادبی و این تحقیق هم دربا. ساختارهاي آثار ادبی و شناخت انواع این آثار است

در حقیقت کار ساختارگرایی، تجزیه ادبیات، تفکیک آثار و انواع ادبی از یکدیگر و تجزیه . سرانجام یک اثر ادبی میتواند باشد
   ).67:1386فروزنده، (»یک اثر ادبی به اجزاي متشکله ي آن است

  

  پیشینه تحقیق

 یفارس اتیمعاصر محسوب میشود، در ادب یتحوالت نقد ادب نیاز مهمتر یکیکه  ،یآثار ادب يساختار لیلو تح یبررس یبه طور کل
 ي مطالعه يبرا يساختار لیاستفاده از روش تحل. قرار گرفته است ادبی مورد توجه منتقدان و پژوهشگران راًیاست که اخ یموضوع
ی صورت گیردآثار ادب مندان به شعر عالقه يبرا دیجد ینگرش جادیا از آن جمله میتوان بهکه  ی ممکن است براي اهداف خاص 

  . اشاره کرد رانیاو معاصر  کیکالس سبک شعري آثاراز  يا به درك تازه دنیرس فارسی و همچنین

تنها و  نوشته نشده است یتا به حال اثر مستقل قصیده ترسائیه خاقانی، يساختار لیتحل یعنیپژوهش  نیاما در مورد موضوع ا    
که نویسنده در » خارخار بند و زندان«با عنوان  عباس ماهیارکتابی که به شرح ابیات این قصیده پرداخته است کتابی است از آقاي 

عالوه بر این استاد . آن به شرح تک تک ابیات این قصیده پرداخته است و لغات و اصطالحات مختلف را معنی کرده است
به موضوعاتی چون زندگی نامه و ممدوحان خاقانی، شرح » دیدار با کعبه جان«کتابی با عنوان  نیز در عبدالحسین زرین کوب

عالوه بر این دو کتاب که تنها به شرح قصیده ي ترسائیه . قصیده ي ترسائیه، و چند قصیده و غزل و قطعه از دیوان او پرداخته است
ازي، معدندر کتب مختلف و برگزیده هایی که از دیو. پرداخته بودند کن، ماهیار و ان خاقانی توسط افرادي چون سجادي، کزّ

اما در مورد موضوع تحلیل ساختاري در . چاپ شده است نیز میتوان شرح هاي مختصر و کوتاهی را از این قصیده مشاهده کرد...
تحلیل ساختاري «است با عنوان ادبیات فارسی کمتر کار شده است و از مهم ترین کتبی که به این موضوع پرداخته است، کتابی 

که نویسنده در دو فصل به بررسی این موضوع پرداخته است؛ در فصل اول مفاهیم بنیادي ساختارگرایی را مطرح کرده » منطق الطیر
به این ترتیب که در این فصل نویسنده به تحلیل سه نوع . وه ي ساختاري بررسی کرده استیو در فصل دوم منطق الطیر را به ش

وي در . که ساختار سوم را با تفصیل بیشتري بیان کرده است. اختار پرداخته است؛ ساختار متن، ساختار نظم و ساختار روایتس
  : نویسدپیشگفتار کتاب در مورد ساختارگرایی و این گونه مطالعات ادبی می

و مناسبات » متن«مورد توجه باشد، چه در بررسی و شناخت اثر ادبی اهمیت دارد و باید از دید ساختارگرایی آن«     
در این گونه بررسی درونی متن، هدف نه مطالعه معنا و . درونی آن است، و نه پدید آورنده یا زمینه هاي پدید آمدن آن

هاي اثر ادبی و ساختارهاي صوري آن است که داللت» نشانه هاي اثر ادبی«داللت هاي اثر ادبی، بلکه شناخت و بررسی 
هاي رایج متون ادبی بخشد، و در نقدها و شرحمییعنی همان چیزي که به اثر ادبی ویژگی ادبی . پـذیـر میکندرا امـکان 



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

676 

 

روشن است بحث هاي لغوي و گشودن مشکالت زبانی و توضیح برخی نکات . فارسی همواره نادیده گرفته میشود
رآمدي براي ورود به دنیاي متن تواند بود و به ناآشنا متن که در جاي خود نیز ضروري است، تنها گام نخست و پیش د

هر گونه شرح و تحلیل و نقد ادبی، اگر بخواهد ادبی باشد، ناگزیر . تنهایی به شناخت ویژگی هاي ادبی اثر راه نمیبرد
بیشتر ي آن بپردازد که بر پایه ي الگوي زبان عادي بنا میشود و باید به کشف و بررسی عناصر ادبی اثر و الگوهاي ویژه

پس از آن شاید بتوان سخن گفتن از معنا یا معناهاي نهفته در اثر را قابل اعماد . اي شکل میگیرددر ساختارهاي فراجمله
: 1376اخالقی، (»اثر را به شکل دیگري در همان شکل ناب یگانه اش، بازگفت» معناي ادبی « دانست، اگر اصالً بتوان 

  ).  پیشگفتار

ي تواناي دکتر تقی که به خامه» ي لب دریاگمشده«توان به ي ساختار غزل حافظ، میمعتبر در بارههاي مشهور و از کتاب
ل به  »ساختار،پیوند معنایی،تأویل«در بخش  ،کتاباین دکتر پورنامداریان در . پورنامداریان نوشته شده است، اشاره کرد طور مفص

کند که وجود دارد و بیان می»پیوند معنایی«است که میان ابیات غزل حافظ  کند و بر این باوردربارة ساختار غزل حافظ بحث می
م این عقیده در جهان شعري وي و حضور حادثه یی متآثر از حساسیت به این  حافظ، با اعتقاد به مقام برزخی انسان و تصویر و تجس

کند و و به این ترتیب، میان ابیات غزل رابطه عمیق یمقام در ذهن وي،کلمات را عالوه بر معانی اولیه، در معانی ثانوي تداعی م
یی از ابیات و غزل حافظ  و تحلیل ساختار آنان، سعی در اثبات وجود پیوند پورنامداریان با آوردن نمونه. کندمعنایی برقرار می

  باطنی میان ابیات غزل حافظ را دارد

تحلیل ساختاري طرح داستان ورقه و «که اولی با عنوان . ضوع وجود داردي این موها، مقاالتی نیز دربارهعالوه بر این کتاب    
ي این  مقاله به بررسی و تحلیل داستان از منظر ساختارگرایان پرداخته است اما تاکید نوشته شده است که نویسنده »گلشاه عیوقی

است که نویسنده ي » لیل ساختاري غزلی از مولويتح: باد و باده«ي دیگر و عنوان مقاله. بیشتر وي نیز بر روي طرح داستانی است
  : آن، غزل معروف مولوي با مطلع

  » هین کژ و راست میروي باز چه خورده اي بگو           مست و خراب میروي خانه به خانه کو به کو«      

  :را مورد تحلیل ساختاري قرار داده است و در نتیجه گیري معتقد است که

و نیز جهان بینی عرفانی او مراجعه کرد و ساختار غزل ) موالنا(ختار غزل باید به گفته هاي صریح او براي تحلیل سا«    
ساختاري که این گونه بیانگر مواضع و جهان . ي بازگویی سخنان دیگر او، منتها به زبان رمز و اشاره دانسترا به منزله

محمدي (»اصلی در چنین ساختاري تبدیل به نماد میشود بینی شاعر است حاصل فرمیاندام وار است و دال یا نشانه ي
  ).  128:1387آسیابادي،

نیز نوشته شده است که  »تحلیل ساختاري حکایت جدال سعدي با مدعی در بیان توانگري و درویشی«عنوان مقاله دیگري نیز با    
ي پرداخته است که در این تقسیم بندي، ساختار ي آن به تحلیل ساختاري این حکایت بر مبناي نوعی تقسیم بندي ساختارنویسنده

. هاي آوایی، واژگانی و نحوي تقسیم میشودمتن از سه جنبه مورد بررسی قرار گرفته است؛ نخست ساختار نظم که به انواع توازن
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متن از  سپس ساختار روایت چون طرح، شخصیت پردازي، راوي و دیدگاه و در نهایت به بررسی سومین ساختار یعنی ساختار
  .  لحاظ انسجام دستوري، واژگانی و پیوندي پرداخته است

  

  تعاریف و مفاهیم

  ساختارگرایی

ي اول قرن بیستم در روسیه شکل گرفت و سپس رفته رفته با پژوهش ها و مطالعات گرایان که از نیمهجنیش فرمالیسم یا شکل
در واقع منشأ و . ها و جریانات ادبی جدیدگیري نظریهاي شکلي مناسبی بود برگوناگون به بررسی آثار ادبی پرداخت، زمینه

ي جدیدي را به خواستگاه بسیاري از جریانات ادبی امروز غرب را میتوان ناشی از جنبش فرمالیسم روسیه دانست؛ چرا که دریچه
لیلی واضح بر این ادعا، همان جنبش روي زبانشناسان و نویسندگان گشود و با این ابتکار تازه راه را براي دیگران هموار کرد و د

هاي ها و شیوهترین و اثرگذارترین نظریهجنبش شکل گرایان روسیه زمینه ساز یکی از گسترده«ساختارگرایان است؛ چرا که 
تر و ماي منسجهاي شکل گرایانه به گونهها و دستاوردبررسی سخن ادبی یعنی ساختارگرایی ادبی شده و در واقع بسیاري از اندیشه

توان گفت؛ مکتب ساختارگرایی نام علم خاصی نیست بلکه می). 22:1376اخالقی،(»تر در ساختارگرایی بیان شده اندپرداخته
ویژگی این روش در آن «هاي مختلف علوم گسترش یافت اي است که از اوایل قرن بیستم مطرح شد و رفته رفته در حوزهنظریه

- گون را به طور جداگامه و مستقـل از یکدیگـر مورد مطـالعه قـرار نمیدهد بلکه همواره میاست که پژوهشگر پدیده هاي گونا

از این دیدگاه هر پدیده جزئی .هاست بررسی کندهایی که آن پدیده جزئی از آنکوشد تا هر پدیده را در ارتباط با مجموعه پدیده
  ).20:همان(»توان این پدیده را به طور کامل و صحیح فهمیدیاز یک کل یا ساختار است و تنها در درون آن ساختار است که م

هر . اي منوط به بررسی قواعد و الگوهایی است که باعث بوجود آمدن آن پدیده شده استدر ساختارگرایی، شناخت هر پدیده     
ي ین ساختارها و عناصر سازندهکدام از این قواعد و الگوها میتوانند یک ساختار محسوب شوند و با بررسی و  تجزیه و تحلیل ا

در ادبیات، ساختارگرایی عبارت است از تحقیق در ساختارهاي آثار ادبی «. توان به شناخت بیشتري از این متون دست یافتمتن می
 این تحقیق هم درباره ي ادبیات به عنوان یک کل، و هم یک نوع ادبی و سرانجام یک اثر ادبی. و شناخت انواع این آثار است

در حقیقت کار ساختارگرایی، تجزیه ادبیات، تفکیک آثار و انواع ادبی از یکدیگر و تجزیه یک اثر ادبی به اجزاي . تواند باشدمی
  ).67:1386فروزنده، (»ي آن استمتشکله

  

  انواع ساختار
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ها در ها و نظامکدام از این ساختار شود که هرساخته می... هر متن ادبی از چند نظام و ساختار متفاوت آوایی، معنایی، نحوي  و   
تی واحد و منسجم را تشکیل می طرق مختلف تقسیم ساختار را به . دهند که در مجموع ساختار اثر نامیده میشودکنار یکدیگر کلی

   )1:(دریگمیقرار  یاز سه جنبه مورد بررس اثرساختار  ،کنند؛ در یک تقسیم بنديبندي می

  تیساختار روا -3         ساختار نظم  -2         ساختار متن -1

- هاست که از اثر کلیتی همبسته و منسجم میها و فصلساختار متن یا انسجام متنی شامل روابط و مناسبات میان عبارات، جمله«  

  ) 79:1376اخالقی، (»کنداي از جمله ها که به طور تصادفی کنار هم چیده شده باشند، متمایز میسازد و آن را از مجموعه

ها و هاي آوایی، واژگانی و نحوي در متن است، که الگوهاي آن از طریق آرایشها و توازنساختار نظم شامل مجموعه تناسب«   
  ).80: همان(»اندها و سجع ها و صناعات دیگر از این گونهوزن، قافیه، ردیف، انواع جناس. شودتکرارهاي خاصی ایجاد می

هاست که توسط ها و گفتار هاي آنهاي داستانی و کنشح و ساختمان داستانی متن است و شاکل شخصیتساختار روایت طر«   
  ).80: همان (»شودراوي اي نقل می

ي وندیو پ یواژگان ،يلحاظ انسجام دستور گیرند؛ ساختار متن ازهر کدام از این ساختارها به انواع مختلف مورد بررسی قرار می   
در نهایت ساختار روایت که بیشتر در  . شودیم میتقس يو نحو یواژگان ،ییآوا يبه انواع توازن ها ساختار نظم. شودمطالعه می

ه دگایو د يراو ،يپرداز تیچون طرح، شخصکاربرد دارد، از زوایاي مختلفی  مورد آثاري که داراي جنبه ي داستانی است
ئیه خواهیم پرداخت، این قصیده را از دو دیدگاه یا ساختار بررسی خواهیم در این مقاله که به تحلیل قصیده ترسا. شودبررسی می

نمود و این دو ساختار؛ ساختار متن و ساختار نظم است و ساختار سوم که همان ساختار روایت است در این زمینه کاربردي ندارد 
  .و قصیده  ترسائیه فاقد چنین خصوصیتی است ي داستانی داشته باشدچرا که این نوع ساختار بیشتر در مورد اثري است که جنبه

دو نوع ساختار درونی یا معنوي و ساختار بیرونی کنند و آن همان تقسیم ساختار به اي دیگر نیز تقسیم بندي میساختار را از جنبه    
می و نوشتاري یک اثر ي مفاهیم یک اثر و ساختار بیرونی اجزاي کالساختار معنوي یعنی اجزاي تشکیل دهنده. استیا ظاهري 

به عبارت بهتر ساختار بیرونی اثر، چگونگی نوشتن خط رسمی و  .اجزاي نوشتاري یک اثر را شامل می گردد، ساختار بیرونی. است
ردیف و قافیه  .گردد، قافیه و ردیف نیز در شمار ساختار بیرونی قرار می گیرندهمچنین آرایه ها و صناعات بدیع ادبی را شامل می

هاي دیگر را مانند موسیقی یک اثر را که پایگاه محکم و اصلی براي بستن ساختار ذهنی یک اثر شعري است جنبهوه بر اینعال
  . بخشد و از نظر نوشتاري شخصیت بخش نهایی یک اثر را بر عهده داردهویت می

ی خود در پی بستن ردیف و قافیه ي نیکو براي ي پارسی شاعران همیشه براي بیان مفاهیم ذهندر طول تاریخ ادبیات هزار ساله    
وجود آمدن شعر هاند و شاید همین اندیشیدن به قافیه و ردیف بود که باعث تغییر و نو آوري در شعر پارسی و باشعار خود بوده

ی باشد و شعري، بدون قافیه داراي شخصیت و هویت مشخص نم هاي ترین قالبیکی از مهم به عنوان نیز  قصیده .نیمایی شد
تی دیگر، را قصیدههمگان  در طول هزار سال شعر پارسی که  .به عنوان قالب داراي قافیه شناخته اند در کنار غزل و قالب هاي سنّ
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ی از خود درخشانی خاصخاقانی شروانی  پـر طنیـن و پـر طمطراقام ـاند، ندهـات درخشیـارك ادبیـسراي ایران بر ت قصیدهشاعران 
  .تداده اسنشان 

  

  قالب قصیده

ي ادب فارسی، قالب قصیده جایگاهی ویژه دارد و در میان انواع ادبی دیگر چون مثنوي، قطعه، رباعی، دوبیتی، غزل در عرصه    
مهمترین جایگاه را دارد؛ چرا که بزرگترین شاعران ایرانی، به نوعی بزرگترین قصیده پرداز نیز بوده اند؛ از رودکی، فرخی، ... و

عالوه . ي قصیده استتا عصر حاضر که بهار بزرگترین شاعر و استاد برجسته... و ناصرخسرو گرفته تا خود خاقانی، سعدي وسنایی 
قصیده پارسی که در آغاز از سادگی و روانی برخوردار بود کم «. بر آن قصیده، بستر مناسبی براي بیان موضوعات مختلف است

ی گردیدکم به سـوي پیـچیـدگـی گـرائیـد و ا 1377احمد سلطانی،(» ز فضـاي همه فهمی بیـرون رفت و جـزو ابـزار کـار خـواص 
از دالیل این . از قرن پنجم به بعد قالب قصیده رو به پیچیدگی و دشواري نهاد و سادگی پیـشیـن خـود را از دست داد). 91:

  :توان به موارد زیر اشاره کردپیچیدگی می

ي رنگ بود اما رفته رفته لغات و و اصطالحات عربی در عرصهارسی که در قرون سوم و چهارم کمآمیزش زبان عربی با ف -1
به .  ي شاعران ناگزیر از به کار بردن لغات، ترکیبات و اصطالحات عربی بودندمختلف زبان فارسی و از جمله شعر وارد شد و همه

ان با به کار بردن این لغات و ترکیبات در شعر خود بر پیچیدگی آن دلیل ناآشنا بودن عموم مردم، این امر باعث شد تا شاعر
  .بیفزایند

و دانش روزگار در شعر شاعران این دوره نیز یکی از دالیل پیچیدگی شعري قصیده بود  به کاربردن لغات و اصطالحات علمی -2
  .افزودواري معنایی شعر میچرا که بسیاري از این اصطالحات براي عام نامفهوم و گنگ بود و این امر بر دش

ي قبل و تالش در جهت به کاربردن لغات و ترکیبات جدید و ي دورهخسته شدن شاعران این دوره از مضامین تکراري و ساده -3
ي دشوار، همچنین ساختن ترکیب توان دلیلی دیگر بر پیچیدگی قالب قصیده شمردهاي تازه در شعر را میتا حد  .  

سی در میان مردم و زیاد شدن شاعران این دوره باعث شد تا هر کس هر طور بخواهد شعر بسراید و به دلیل گسترش شعر فار -4
به این ترتیب به . پنداشتندالذهن نمیکه سطح فرهنگی و دانش عوام افزایش یافته بود، شاعران این دوره مخاطب خود را خالیاین

توان یافت از جمله دالیل دیگري نیز می. ر را زیباتر و در عین حال دشوارتر کنندزدند تا شعهاي لفظی و معنوي دست میهنرنمایی
ها، هاي سیاسی و ادبی بین این حکومتهاي غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان و رقابتدالیل سیاسی و اجتماعی چون حکومت

  )93-92همان،...(هاي دیگر و ورود لغات زبان

رواج یافت و شاعران زیادي در این قالب شعر سرودند که یکی از بزرگترین شاعران آن، کسی نیست به هر ترتیب قالب قصیده    
سبک شعري خاقانی مخصوص خود . شاعري که به دشوارگویی و دیرآشنایی معروفست. جز افضل الدین بدیل، خاقانی شروانی
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وار بودن وصف خورشید و صبح در تشبیب شاعري است داراي سبک شخصی مخصوص به لحاظ دش) 595-520(خاقانی «. اوست
مفاخره و ستایش خود، تلمیح به رسوم و )تجدید مطلع را در قصیده باب کرد (مفصل بودن ...) او را شاعر صبح نام نهاده اند ( 

 تشخص خاصی... ، بد گویی از فاسدان، دشمنان و)طبی  _نجوم (فرهنگ عام، تلمیح به سنن مسیحی، تلمیح به مسائل علمی
  ).149: 1382شمیسا، (»دارد

  

  سبک شعري خاقانی

ارسی دشوار و پیچیده و مانند شعر انوري، دیگر شاعر ف یاتزبان و ادب ومنتقدان صانمتخص شعر خاقانی براساس باور و نظر   
، چرا نر نمایی کردههالبته این بدان معنا نیست که خاقانی تنها در این قالب شعري . ، بیشتر مرکب از قصاید استمعاصر اومشهور 

مشهوري به  همچنین وي مثنوي بلند و. که او در دیگر قالب هاي شعري و از جمله غزل، قطعه و رباعی نیز طبع آزمایی کرده بود
-سبک شعري خاقانی که یکی از درخشان .است سرودهسفرش به  مکه و زیارت خانه خدا  بارهنام تحفه العراقین دارد که آن را در

این فخرفروشی تا بدان اندازه بوده  ظاهراً و ق، بی نهایت مصنوع و حتی فضل فروشانه استمغلّ ،هاي ادب ایران استترین چهره
جمله دکتر عبدالحسین زرین کوب، تاریخ نگار و ادیب نامدار آن  و ازمعاصر  یادب نشگراپژوهمنتقدان و است که برخی از 

بر خاقانی غالب بوده و مفاخره هاي او نیز،  ) 13:1383کوب،زرین(»قده حقارتنوعی ع«معاصر را واداشته است تا بیان دارند 
  .بازتابی از این حالت روحی وي است

چه روشن است، اگرچه خاقانی در بخش بزرگی از اشعارش زبانی ساده و روشن دارد اما در بسیاري از به هر ترتیب، آن   
ي و پیش پا افتاده را در پرده اي از تشبیه، ایهام، استعاره، مجاز و کنایه همراه با قصایدش به ابهام و اغراق گراییده و مضامین عاد

دشواري سخن و کالم او تنها از آن روي نیست که ذهن او به ابهام و اغراق گرایش دارد و از استعمال . ایجاز و ابهام پوشانیده است
ی او در علوم و فنون روزگار خویش و گستردگی و فزونی ترکیبات متداول دوري می کند، بلکه، مهارت، استادي و کاردان

این دشواري تا . هاي گوناگون و انعکاس آنها در مفاهیم شعري شعرش را دشوار گردانیده استهاي او در زمینهاطالعات و آگاهی
آشنایی با دانش هاي کهن و  بدان پایه است که فهم شعر او نیز به سان شعر سنایی و انوري نیاز به فراگرفتن و آموختن مقدمات و

  .باستانی دارد

  :درباره سبک شاعري خاقانی چنین عقیده اي دارد دکتر عبدالحسین زرین کوب   

دقت در توصیف که موجد . هاي ناآشنا و آفریدن تعبیرات تازه مبتنی استي بیان خاقانی بر پدید آمدن معنیشیوه«   
و غور در مناسبات لفظی و معنوي که سبب ابداع معانی نو و صنایع بدیع  هاي غریب و  تعبیرهاي بی سابقه استتشبیه
شود، از مزایاي طرز اوست و او حتی در بیان مضامین عادي و مشترك، با پدید آوردن تنوع در تعبیر، چندان تصـرف می
شـود بـه ایـن که هـی میدهـد و این نکتـه گـاه منتکند که آن معانـی را چون مضامین اختـراعـی خویـش جلـوه میمی

  ). 20:1378زرین کوب، (»کندسخـن وي زیـاده مـشکل و غـریـب جلـوه می
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نو را با  نیدارد و مضام دهیچیو دور از ذهن و مشکل و پ دیجد هاتیاستعارات و تشب يریبه کارگ يبرا یمهارت فراوان یخاقان   
با  دیقصا شتریصبح و بامداد است و ب فیشعر او، توص ةعمد يهایژگیواز  یکی. کندمی انیب يشعر عیفراوان از صنا يهاستفاد

زبان تند و  اتیدهد و در هجوپند و اندرز می ،یدر اشعار مدح یدر اشعارش حت. شوندآغاز می دیخورش دنیوصف صبح و دم
خود در علوم مختلف، همچون نجوم، کند، از اطالعات و دانش استفاده می یاز لغات مهجور و عرب يادیز زانیبه م. دارد ياگزنده

 نیمجموع ا. ردیگبه وفور کمک می زین يشعر عیاز صنا ،بهره گرفته و همان طور که گفته شد تیحیمس نییاز اصطالحات آ زیو ن
که، است  نیا میمتذکر شو دیکه با يانکته . کندمی ریرا محتاج تفس یاصرار شاعر بر دشوار سرودن، شعر خاقان ۀعوامل به اضاف

 ةدر واقع اگر بتوان گر. ستین دهیچیپ ۀژرف و فلسف ۀشیاند کیبر وجود  لیدل نیا یدشوار و مبهم است، ول یاگرچه شعر خاقان
شاعران مصداق  یکه در مورد بعض يزیچ. میان را کشف کن میماند تا بخواهنمی یباق يگرید یۀاشعارش را باز کرد، ال يظاهر

فهم و درك جهان  ينان براآو تالش  شانیها شهیاند يبه ژرفا شتریب م،یخوانو حافظ را می امیخشعر  شتریهرچه ب. کندمی دایپ
 تیو در نها دهیچیپ کالمی يهاو فقط گرفتار بحث ستیمطرح ن ایپو يهشیاند ةدر حوز یخاقان. میبرمی یو راز خلقت پ رامونیپ

 یسبک باًیندارد و تقر یو عراق یدو سبک خراسان يها یژگیبه و یشباهت چندان یشعر خاقان يها یژگیو .وعظ و زهد است
 يگنجو يو ابوالعال ییو سنا يانور ةویاز ش یقیتلف یشعر خاقان. کندمی لیم جانیبه سبک آذربا منحصر به فرد است که البته کمی

اش  ست اما به دلیل احاطهخاقانی، شاعر کنایه و استعاره است و خصوصیت شعرش پیچیدگی و دشوارگویی ابه عبارت دیگر  .است
   .  است اش گشته گویی، اساس سبک شعري علوم و فنون بسیار است که این سخت بر

  

  قصیده ترسائیه 

 دربیتی،  91این قصیده. ترسائیه یکی از مشهورترین قصاید خاقانی و از قصاید معروف در ادبیات فارسی است قصیده توان گفتمی
ي ترسائیه تحلیل ها و در مورد قصیده. تو گویی، تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است. تواقع نوعی شکوي الغریب شاعراس

. نجومیآن نوشته شده است و یحیاصطالحات مس يساختن معنا نو روش اتیکردن اب یکه اکثراً در معن شروح متعددي وجود دارد
عرشا اشعار گریاز د شیرو که در آن ب نیاند، از ا دهینام هیترسائ ای هیحیمس دهیچکامه را قص نیا«: معتقد است ياددکتر سج ،

دکتر ). 129:1382، يسجاد(»است زانسیکمننوس، امپراتور ب کوسیندرونآ زیممدوح آن ن. آمده یحیمس دیعقا اصطالحات و
 حبا وجود مد یقانخا. باشدمر است، قابل مالحظه میضکه در آن م زیاز جهت لحن طنزآم« دهیقص نیا ؛معتقد است زیکوب ن نیزر
 زین يگرید يدر جا .)49:1378کوب،  نیزر(»دیگواز دل سخن نمی ،کندمی یحیاز پادشاه مس ظالفا يکه در لفاطه  یشیستا و

را  یدو نظر که ممدوح خاقان نیدر کنار ا .) 33:همان (داندمی »کمننوس کوسینوآندر« ،دهیقص نیرا در ا یممدوح خاقان
 رانیاز ام یکی دهیقص نیدر ا یممدوح خاقان« استوجود دارد که معتقد  زینظر سومین. کنندمی یفکمننوس معر کوسینوآندر

ل ادب ـاه انیـدر م«که  دهیـقص نیـبه هر حال ا .)16 - 15:1376 ،اریماه(»است یزاکان نیگرجستان به نام باقر قما یقراتب يسلسله 
 یمشکل خاقان دیاز قصا یکی  .است افتهیشهرت  هیگبر يدهیهم به قص ير مواردد و هیترسائ ي دهیقص ایو  هیحبس يدهیـبه قص

  ).13:همان (»او را مطالعه کرده اند وانیبوده است که گاه د یباز مورد توجه کسان ریاست که از د
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  قصیده ترسائیه تحلیل ساختاري

مورد زیر  ساختار ایجنبه  سهمتن را از  ينده ده لی، ساختار و عناصر تشکهمان گونه که اشاره شد در تحلیل ساختاري آثار ادبی
  :قرار میدهند لیو تحل یسربر

  ) و طرح تي، نحوه روایپرداز تیشخصچون ( تیساختار روا) 1 

  ) يو نحو ی، واژگانییواآ هايچون توازن(ساختار نظم ) 2

  ) ديونیپ و ی، واژگانيانسجام دستور چون(ساختار متن ) 3

 دورا از لحاظ  دهیقصاین ما  نیبنابرا .ردیقرار گ لیمورد تحل یتیندارد تا از منظر روا یداستان يجنبهرسائیه ت دهیو از آنجا که قص    
  . کرد میخواه ینظم و انواع آن بررس متن و ، یعنی ساختارساختار

  

  ساختار متن - 1

 نیرا چن یو حسن، انسجام متن يدیهال .ندناممتن است انسجام متن می نندهیرا که در واقع آفر ياجمله نیمجموعه روابط ب«   
موجود در متن اشاره  ییبط معناااست که به رو ییمفهوم معنا کیانسجام متن «: اندکرده فیتعر) textual coliesion( فیتعر
 -1:دـکننمی مـیه تقسـن را به سه دستـام متـانسج يدهـننیآفر يهاآنها ابزار. سازدمتن مشخص  می کیعنوان هآن را ب. کندمی
  ).82-83:  1376 ،یاخالق(» يوندیپ - 3ی، واژگان -2ي، ورـدست

  

  انسجام دستوري 1- 1

که . در متن میباشد ریمنظور از ارجاع، کاربرد انواع مختلف ضم. ردیبه دو صورت ارجاع و حذف صورت میگ يانسجام دستور«   
  .)83:همان(»ا میگرددـآنه ـیام متنـمتن باعث انسج کیجمالت  نیارتباط ب جادیبا ا

  

  ارجاع 1-1- 1

  : شودمی دهیقبل د به ما ریاز ارجاع ضم یینمونه ها ریز اتیبه عنوان مثال در اب   

  عذرا دیاست با خورش هیکه همسا                یسیرا ز ع یسیراحت مرغ ع چه        
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  )14و13 اتیاب(                     لدایاه ـدر چ نید اـش ژنیـچرا ب            نور است       رانیا روـخسیآن ک گر         

روح «که مرجع آن  ریز تیآن در دو ب ریضم ای .است یسیمربوط به مرغ ع نیا ریاست و ضم یسیآن مربوط به ع ریضم که   
  :ماقبل است تیدر ب »ابن و ابو القدس 

  واب مجارا نبقدس و از روح ال          م    ـظـاع وسـقیورسطـ شـیـدر پ مـکن     

  )48و 47 اتیاب(        ا ـانـآرم هم نیقیـ يراـه صحـب       ان را از چه شک    ولفظ آن سه خ کی به     

  

  حذف 1-1- 2

 نیمهمتر ،توان گفتقرار داشته و می سندگانیاست که همواره مورد توجه شاعران و نو یعیصنا نیتردکاربر از پر یکیحذف    
 نیدر کمتر یمعن نیشتریب انیلفظ و بتاست در جهت سهولت در  یالشتکلمات و عبارات،  فراوان از حذف ياستفاده لیدل

دکتر . شودمحسوب می لهیوس نیمهمتر ،عامل حذف ،موارد ی، گاهندر زبا یکوش کمبا توجه به اصل  گریبه عبارت د. عبارات
 یعیشف(»تـن اسـدر مت ـیلـر قبـبا عناص اسیر جمله در قـچند عنص ای کیـمنظور از آن، حذف «: معتقدند یکدکن یعیشف

  : ریفعل حذف شده است مانند موارد ز ،از موارد ياپاره در، زین دهیقص نیا ، درحیتوض نیا با). 32:1370،یکدکن

  )4 تیب(                          بست سوزن آنجا   يپا یسیچو ع         هبست رشته ماند يپا نجایا من

   .در مصراع اول حذف شده است یلفظ ي نهیبا توجه به قر »مانده«فعل  ،در مصراع دوم که

  )15 تیب(                                  نخل خرما میبع من گواه است       چو بر اعجاز مرطبر بکر  سخن

   .حذف شده است یلفظ ي نهیاز مصراع دوم با قر »گواه است«فعل  ،قبل تیهمانند ب که

  : ریز اتیدر اب ای

اـاز هف ـیوح لیـأوـپس از ت     از هفت مردان    نید لیاز تحص پس   ت قرّ

  و طاها میم ،نیو طاس نیاسیپس از     ف     ـاز الحمد و الرحمن و الکه پس

  )30-29-28 ابیات(               الـو مص کیـو لب ـیار و سعـمجـ    و حرم و طوف کعبه      قاتیاز م پس

مده آسوم  تیب يفعل برا نید لیکه تحص بیترت نیبه ا ،بعد هستند اتیاب يفعل برا »یوح لیوأو ت نید لیتحص«اول  تیدر ب که    
فعل  زین یوح لتأوی.. .طوف کعبه و.و حرم و  قاتیم لیاز جمله تحص نید لیپس از تحص« :گونه است نیا تیاست و در واقع ب

  ...الحمد و الرحمن و الکهف و  لیچون تأو یوح لیپس از تأو: گونه بوده است نیاصل ا در زین تیب نیدوم است و ا تیب يبرا
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  انسجام واژگانی 1- 2

  .)85: 1376، یاخالق(»شوندیم میتقس ییهم آ باو  تکرارانسجام متن است و خود به دو نوع  جادیا ياز ابزارها«

  

  تکرار 2-1- 1

تکرار ممکن است به صورت  نیا. تکرار شود يبعد يمتن در جمله ها یقبل ياز جمله ها يمنظور از تکرار آن است که عناصر«
و  ،دارد ییکه نسبت واژه قبل شمول معنااي  واژه، تکرار واژه مترادف، تکرار واژه نیتکرار ع لیاز قب: ردیگوناگون انجام گ يها

  . ) 85: همان(»عام يتکرار واژه ا

  :اتیاب نیا مانند: تیو چه در چند ب تیب کیچه در  .میشود دهیتکرار به وفور د دهیقص نیا در   

    نایم ریـد نیـل اـال فعـجد نیـچن       چون شد    راستید نیروح اهللا در ا که      

      تاکیاست  یسیدلم چون سوزن ع ت          ـا اسـدوت میـرـه مـون رشتـچ تنم      

  وزن آنجا  ـبست س يپا  یسیچو ع      ده    ـه مانـه رشتـبست ياـپ اـنجیـا نـم      

  )5تا  2ابیات (          اواـم افتیـ یسیع بیکه اندر حب        جال چشم است   د نینـوزن چـس چرا      

 ای. است دهیقصاین از تکرار در  یینمونه ها اتیاب ندر ای نو چنیبست  ی، پايس، عیسوزن ،ل، دجارید نیاچون  ییواژه ها تکرار   
  : ریز تیدر دو ب زندپا د وزنرار کلمات تک

  اـد و استـوم زنـده رسـم زنـکن        ت    ـراز زردش ـدسگال رـصیـق رـگ و     

  )66-65ابیات (             ا ممسد ـد آمـد و زنـازنـزو پـزند         ک يکان چه زنده است و چه پا میبگو   

  

  با هم آیی 2-1- 2

متن  کیدر چهار چوب موضوع  ینیمع یهم آمدن عناصر واژگان است و منظور از آن با یاز انسجام واژگان گرید ینوع ییباهم آ«
  .)87: همان (»از آن است يگونه ا عیدر بد ریمفهوم مراعات النظ. تعلق دارند ییحوزه معنا کیهم مرتبطند و به  با یاست که به نوع

در  يادهیرا که داللت بر عق یحیمیتوان لغات مس تی، در هر بتیحیمس نییالحات آغات و اصطلمال و تاش لی، به دلدهیقص نیا در   
طات لغات با تباگونه ار نیا ،دهیو در کل قص .مشاهده کرد ،دارد تیحیمس نییآداب و رسوم آ ای یحمسی شخصی ای تیحیمس نییآ
دارند لغات و  ییبا هم آ يبه گونه ا اتیهمه ابو  ،دهند مرتبطندمی لیکل را تشک تیکه در نها یمتفاوت يمانند اجزا گریکدی
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شمار ، زنّار، مولو و لغات بیاقوسن ،سکوبا ر، پنجاهه، دیلی، قندیس، عیممری ،رراهب، روح اهللا، دی ،چون ترسا ياصطالحات متعدد
 ،یحیلغات مس نیکنار ا در .شوندمحسوب می دهیقص نیا يدشوار لیاز دال یکی ،اندشده ده، پراکندهیقص کل که در گرید

، م، مین، طاسینیاسی، هفت قرّا، الحمد، الرحمن، الکهف، یوح لهفت مردان، تأوی ،نید لیحصتچون  زین یکلمات و اصطالحات
، حرم، قاتیچون م دیگري دارند و لغات ییبا هم آ ای ریالنظ تبا هم، مراعا ین میکنند و نوعآقر اتکه داللت بر آی... طاها و

  .اندکرده جادیا دهیدر قص يگرید ییاسالم هستند با هم آ نییکه مناسک حج در آ... و یمصل ،کیلب ی،طوف کعبه، حمار، سع

  

  انسجام پیوندي 1- 3

 یمتن نوع يهاهمه جمله انیم قتیدر حق. متن است کیجمالت سازنده  انیم یو منطق ییشامل روابط معنا يوندیانسجام پ«   
 یاخالق(»میشوند میتقس یو زمان ی، سببی، تقابلیاضاف، يخود به چهار گونه يوندیانسجام پ. برقرار است یو منطق ییمعنا يرابطه
1376 :89(.  

  ارتباط اضافی 3-1- 1

ممکن  هافزود نیا. اضافه کند یمطلب ،در متن نیشیجمله پ يمحتوا يدرباره اي، شود که جملهبرقرار می یوقت یارتباط اضاف«   
 یمطلب سهیو مقا لیموارد شاعر با تمث يادر پاره زین دهیقصاین  در. )89:همان (»داشته باشد يا سهیقام ی ولی، تمثیحیاست جنبه توض

  :قرار کرده است را بر یارتباط اضاف نیا لیبا تمث ریز اتیدر اب چنانچه .آورده است دیرا به صورت تأک

  عذرا دیشاست با خور هیکه همسا             یسیرا ز ع یسیراحت مرغ ع چه       

  )12و 11 ابیات(                   داـلیدر چاه  نیـد اـش ژنیـرا بـچ     نور است        رانیـا روـخسیآن ک گر       

   :دهدمی حیاول را توض تیب يدوم به گونه ا تیکه با آوردن ب ریز اتیدر اب ای

  اـد و استـوم زنـده رسـم زنـکن         ت    ـراز زردش ـدسگال رـصـیـق رـگ و    

  )66 -65ابیات (              ا ـد مسمـد آمـزند و زن يکزو پا      کان چه زنده است و چه آتش    میبگو    

  

  ارتباط تقابلی 3-1- 2

باشد که جمله ماقبل آن  یجمله خالف انتظارات کی يگردد که محتوابرقرار می ها هنگامیجمله انیم ییمعنا ي رابطه نیا«    
دوم  يخواننده با خواندن مصراع ها ریز اتیعنوان مثال در اب به. )94: همان(»دیآو مخاطب بوجود می ندهیگو تیسبت به مو قعن

 :خالف انتظار اوست يریگ -غافل نیشود و ایم ریغافلگ
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 اـوانـنات یـقاثلجـاف ــرع     دم      ـبنـب یسیر عـخ نیـرگـس ز         

 ه خاقان سمرقند و بخارا ـب         رستم       ـر فـرش افسـار خـافس ز         

  ) 56 - 58ابیات (                  حمرا  اقوتیدر زر و رمیبگ      آن خربه اشک چشم وچهره      سم        

  

  ارتباط سببی 3-1- 3

داشته  ـیارتباط سبب گریجمله د دادیبا روجمله  کیفعل  دادیشود که روبرقرار می جمله ها هنگامی انیم ییمعناي رابطه نیا«  
به  هیترسائ دهیدر قص زیگونه ارتباط ن نیا. )95 :همان(»شودرط میــدف و شـ، ههـجیتـط علت، نـل روابـشام یارتباط سبب .دـباش
 :کرده است انیم نکردن خود را در مصراع اول بو علت تظلّ لیشاعر دل ،ریز تیع گوناگون وجود دارد به عنوان مثال در بانوا

 )22بیت (                            ارایـ تـسیردن زان نـم کـتظل                  ياری ستین ارانیزانصاف  مرا          

  :اورده است نیشاعر علت ترس خود را در مصراع اول چن ریز تیدر ب ای 

  )32بیت (                          ترسم از طعن مفاجا  یسیچو ع             فعل خصمند      يهودی یمشت مرا         

  

  ارتباط زمانی 3-1- 4

 :همان(»آن دو جمله وجود داشته باشد يها دادیرو انیم یمانز یتوال يشود که گونه ادو جمله برقرار می نیب ارتباط هنگامی نیا«
که آن چنان  ی،گونه ارتباط زمان نیا ،خود سروده است را در زندان و در زمان حبس دهیقص نیا یکه خاقان نیتوجه به ا با. )97

 اتیمانند اب .افتیتوان می ،نوع ارتباط نیاز ا يحال موارد نیا با. شود و کمتر مورد توجه شاعر بوده استنمی دهیدر آن دباید، 
 :ریز

 ا ـعور بود و روح تنه میـکه مر     بود آن نفخ روح و غسل و روزه     چه     

  دایکه جان افروز گوهر گشت پ ر درج  رحم داشت        ـآن مهر ب وزـهن     

 گاه اصفا  میود آن صوم مرـچه ب         الدیـت مـوق ـیسیق عـود نطـب چه     

   ایـازر احـچگونه کرد شخص ع          یسیاز گل مرغ ع ـتساخ هـچگون     

 )60-64ابیات (                       اال ـه بـدر دارد  بـگ پـآهن هـک      ردار     ـر سـب یسیگفت ع یمعن هـچ     
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روح توسط روح  دنیاز دم. کرده است انیب تیرا در پنج ب یسیعحضرت  یزندگ تمامبا مهارت کامل  یخاقان اتیاب نیا در     
 میسکوت مرروزه و  مهد در یسیفتن عبعد از آن سخن گ ،)دوم تبیمصراع دوم ( میتا باردار شدن مر) اول تیب( میبر مر نیاالم

) پنجم تیب( یسیشدن ع دهیکش بیو به صل) چهارم تیب(ل و زنده کردن مرده چون ساختن مرغ از گ یسیو معجزات ع) سوم تیب(
نر ه يو درست دربرگرفته است که نشان دهنده یمنطق کامالً یِزمان یِتوال ،را یسیع یاز اول تا آخر زندگ اتیاب نیا که تمامی

  .است یخاقان

  

  ساختار نظم - 2

شود زبان اعمال می يعاد رهینظام غ يبر رو ،آن ياست که قواعد و الگو ها یسخن ادب يعمده  ياز ساختارها یکیساختار نظم «
از است که  يو شامل هر گونه تناسب و توازن صور ستین هیتنها منحصر به وزن و قاف ،نظم. کندمی زیو آن را از سخن معمول متما

العه طم يحونو  ی، واژگانییسطح آوا یعنی: ساختار نظم در سه سطح متفاوت زبان است .شودمی جادیامیالتکرار ک قیطر
  .)101: 1376، یاخالق(»میشود

  

  سطح یا توازن آوایی 2- 1

وان در تواها را میآحاصل از تکرار  ییواآاست توازن  لیقابل تحل ها زبان در دو سطح واج ها و هجا ییاز آنجا که ساختار آوا«
    .)101: همان(»کرد يدسته بند ییو توازن هجا یدو گروه توازن واج

  

  توازن واجی 1-2- 1

 ییابتدا اتیاب در .شود جادیمصوت ا ایچند صامت  ای کیممکن است از تکرار  ،عیدر بد ییواج آرا ،گرید ریبه تعب ای یتوازن واج
  :گونه آمده است نیمداوم شاعر است ا دنیبر آه کش يدیو تأککه خود نمود  »آ«صوت بلند متکرار  ،دهیقص

  چون راهب زآن برآرم هرشب آوا          روزم             دهیان پوشـاس راهبـلب        

  )6-7ابیات (             را  ـام خضـب نیـب روزن ایـصل                      م فبرشکا یصور صبحگاه به       

و بر وزن تنها و آوا  »آ«با مصوت بلند  ییهاهیشاعر با قرار دادن قاف ،رسدبه نظر می دهیبر قص یکل ي، در نظراتیاب نیبر ا عالوه   
با آوردن و  ریز اتیدر اب ای .کرده است یخود را تداع دنیگاه آه کشآ، ناخود  اتیمصوت بلند در تمامیاب نیا یو پراکندگ... و 

را زنده تر  دنیخود از غار و پالس پوش ریتصو ،و دشوار هستند نیسنگ ،  چ، ق که صامت هاییغ، پ ،چون خ ییتکرار صامت ها
   :کرده است انیب
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  چوخا  دهیده مولوزن و پوشـش              يارـوراخ غـدر س دهـننیب راـم    

  )41-42ابیات (                    گ خارا نپوشم اندر س ـیپالس            قیصوره خارا چو بطر يجا به    

  

  توازن هجایی 1-2- 2

حاصل از  توازن یکدکن یعیدکتر شف .شودمی جادیچند صامت ا ای کیمصوت با  کی بیاز ترک ،بخش ایهجا  یدر زبان فارس
 ادب در« .)51: 1370،یکدکن یعیشف(نامدمی یرونیب یقیها را موسو توازن حاصل از تکرار هجا یدرون یقیتکرار واج ها را موس

 .ندارد انیم نیدر ا یو آهنگ هجا نقش چندان هینظم موثر است و تک جادیهجا هاست که در ا یزمان یکشش ، امتداد ویفارس
در » و فعولن لنیو مفاع لنیمفاع«بر وزن مشهور  هیترسائ دهیقص). 105:  1376، یاخالق(»از نوع وزن کمیاست یشعر فارس نیبنابرا

شاعر  زین اتیاز اب يدر پاره ا. شودمی دهید دهیقص نیا اتیدر اکثر اب ییاست و توازن هجابحر هزج مسدس محذوف سروده شده 
 : ریز اتیمانند اب .استفاده کرده است يشاعر اراتیاز اخت

 )19 بیت(                             داـد اعـادستنـنه رمیـجـه زنـس        و سوزند            زندیبرآو  لمیقند چو       

 )36بیت (                          المقدس و محراب اقصا  تیبه ب                     ه  ـلـبـاهللا ق تیـب ز مـردانـگـب       

ا ـاش از روح م وهیـد مـکه آم                   یو شاخ و برگ آن درخت خیب به      )84بیت (                        علّ

دوم  تیدر ب زیالمقدس ن تیکلمه ب. ده استـوزن ش ـینیروف دارد و باعث سنگـر حفـاـد تنـنهادستن يه ـمکل ،اول تیـب در   
به صورت  دیاست با دهیکش يهجا کیروح که  يسوم واژه  تیو در ب .گونه آورده شده است و کراهت در سمع دارد نیهم

    .دیایدر وزن به وجود ن يرادیبلند تلفظ شود تا ا يهجا

  

  سطح یا توازن واژگانی 2- 2

صورت گرفته و شاعر  يندیچه فرا یط ینیواژه ها در محور جاش نشیگز ندیآن است که بب یسطح منتقد ساختارگرا در پ نیا در«
از حد  ،آن است که تکرار یمنظور از سطح واژگان ).74 : 1383، ینیمقدم نقل از حس ويعل(»را انجام داده است نشیگز نیچرا ا

ر در اگونه توازن  به سه صورت تکر نیا گریبه عبارت د .کند دایا و هجا ها فراتر رود و در قالب تکرار واژگان نمود پتکرار واج ه
  .میآورده ا یانسجام واژگان یاز آن را در بررس ییکه نمونه ها ردیپذگروه و جمله صورت می ،سطح واژه

  

  سطح یا توازن نحوي 2- 3
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 نیممکن است به صورت همنش يتوازن نحو .دیآبه وجود می ينحو يها ختااز تکرار س آن است که يمنظور از توازن نحو«
ساخت  تکرار«). 114-115:  1376 ،یاخالق(»شود جادیعناصر ا يساز نیو جانش ییبه صورت جا به جا ایعناصر هم نقش، و  يساز

 ،سطح نیدر ا«. )74:  1383، ینیحس( »شده است واژگان به کار برده يدر مرتبه لهجم يسازنده يعناصر دستور شیآرا یبه معن
پرداخته  يو نحو يدر سطح دستور گریکدیمیشوند و به ارتباط واژه ها با  ینقد و بررس ینیر همنشودر مح گریکدیواژه ها با  وندیپ
از  ییهاگونه. ..الصفات، طرد و عکس، قلب مطلب و  قی، اعداد، تنسمیلفظ و نشر، تقس: چون یعیصنا. )صفحه همان(»شودیم

 نیا يمتعدد اتیدر اب یاست و خاقان يتوازن نحو نیهم هیترسائ دهینوع توازن در قص نیتوان گفت بارزتریم .هستند يتوازن نحو
 :مشاهده کرد توانمی ریز اتیچه در اب چنان .آورده است ییبایتوازن را به ز

ا ـدارم ت انیـوقـر سلجــبـه ت            ونت ـواهم معـخ انیـاسـاز عب هـن       )24بیت (           ولّ

ا ـتع نیـدم زـنـار بـوم زنـش             م تحکّـت نیوسم زـوس بـاقـن روم 38بیت(                   د(  

  )39بیت (                 معما  يرـط عبـم از خـخوانـب              لـیـجـز ان ـیانیـرـس ریـتفس کنم 

 )50بیت (                  والیاسوت از هـاز نـس میـاـنم             رد ــفـاز ت توـراز اله میــاـشـگ

 )52بیت (                وس واالقــ الیـد فــرا داننــم                یانـث وسـمیـطلـب دـنـوانـخ رامـ

  )62بیت (                  ا غصگاه ا میچه بود آن صوم مر            الدیوقت م یسیبود آن نطق ع چه

   )63بیت(                    ایـاح عازرچگونه کرد شخص             یسیرغ عـساخت از گل م ونهگچ

  )72بیت(                ه داراـدازد بـه انـر چـب ریـوز                یسیبه ع شهیدـه انـدون چ قیـرف

  )83بیت(                  ایشع دـونیاز پ یسیع يبه دور              وسفی جیزوـاز ت میـمر ـیپاک به

 .آن است يتوازن نحو ،دهیقص نیا يساختار یژگیو نیکه نشان میدهد بارزتر گرید اتیاب و

  

  :نتیجه گیري

ات فارسی و از مشهورترین قصاید خاقانی است که به قصیده    ي ترسائیه یکی از قصاید برجسته در ادبی  

ي دشوار و دیریاب شده است به طوري که تا امروز شروح متعددي بر آن دلیل اش تمال بر لغات و اصطالحات آئین مسیحی تا حد
خاقانی در این قصیده به تمام معنی شاعر است و . مندان روشن شده استنوشته شده است و لغات و ترکیبات دشوار آن براي عالقه

در واقع خاقانی . منسجم سروده است و آن را به خاطر فهم عوام دستکاري نکرده استفضاي عالی شعر خود را بسیار متناسب و 
  .تخصص شعري و سبک خاص خود را در این قصیده نشان داده است
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متن قصیده . شود به خوبی بهره گرفته استخاقانی در این قصیده با هنرمندي تمام از تمام عناصر که باعث انسجام ساختاري متن می
هاي مناسب و انسجام ساختاري، کامل و حساب شده است؛ انسجام دستوري  آن با کاربرد درست ارجاعات، حذف از لحاظ

هاي معنایی چهارگانه در انسجام کاربرد درست ارتباط. شودآیی لغات دیده میواژگانی آن با استفاده از تکرارهاي متعدد و با هم
کنار ساختار متنی، این قصیده، از لحاظ ساختار نظم، در سطوح و توازن نحوي قصیده نیز در . پیوندي آن تأثیر به سزایی داشته است
اي است به طوري هاي بدیعی و بیانی لفظی و معنوي، داراي انسجام ساختاري قوي و برجستهبه دلیل استفاده از انواع صنایع و آرایه

  .که مهمترین توازن ساختاري آن، همین توازن نحوي است

ی می به طور ي ترسائیه نمود کاملی از قدرت شاعري خاقانی است و شاعر در این قصیده از تمام عناصر توان گفت قصیدهکلّ
  .شود استفاده کرده استساختاري که باعث انسجام ساختاري و انسجام سبک شعري می

  

  :پی نوشت

است که الگوي مناسبی براي این گونه مطالعات » تحلیل ساختاري منطق الطیر«این تقسیم بندي بر مبناي تقسیم بندي کتاب  -1
شوند که در بخش تحلیل قصیده البته هر کدام از این انواع و ساختار ها نیز، خود به انواع مختلف دیگر تقسیم می. محسوب میشود

  .   به آن ها اشاره شده است
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341  
 مالیستی بوستان سعدي ي مینیها تیحکاتحلیل 

 

   149مالک قاسمی 

  150پیام نوزادحور 

  چکیده

ي خاص خود که قابلیت تطبیق و تحلیل با بسیاري از حکایات و قصص ها یژگیوو  ها مولفهجریانی است با  سمیمال ینیم
تا حد زیادي  حکایات اخالقیٍ کوتاه اشتمال بردلیل ه بسعدي نیز بوستان از طرفی . کوتاه ادبیات کالسیک فارسی را داراست

چون ساده،  ییها یژگیو .مال سنجید هاي مینی هاي داستان ها را با ویژگی توان آن و می مالیستی است هاي مینی داراي قابلیت
ها  که در این پژوهش به آن ...زبان تصویري، واقع گرایی، محدودیت زمان و مکان وداشتن کوتاه و کم حجم بودن، 

ي کوتاه آثار ها تیکه حکا دهد یان منتایج این پژوهش نش. گر است حکایات جلوهاین به صورت بارزي در ، میا پرداخته
استفاده از ي تحلیل تطبیقی است و این امر مبین این حقیقت است که با ها تیقابلمنظوم و منثور فارسی آثاري چند بعدي با 

فراگیر،  تادبیااین این که دیگر به بررسی و تحلیل آثار کالسیک ایران پرداخت و  توان یم ه نیزادبی امروز يها انیجر
  .توان آن را با معیارهاي نقد ادبی امروز سنجید نظیري است که می ي بی نجینهگ

  

  .واقع گرایی، سادگیمالیسم، بوستان سعدي، حکایت، داستان،  مینی  :هاکلید واژه 

                                                        
 ی و مدرس دانشگاه محقق اردبیلیفارس اتیارشد زبان و ادب کارشناس - 149
 ی دانشگاه محقق اردبیلیفارس اتیارشد زبان و ادب کارشناس - 150
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  :مقدمه

 یمورد توجه منتقدان و پژوهشگران ادب راًیاست که اخ یموضوع یفارس اتیدر ادب یستیمال ینیم يها تیحکای بررس
مالیسم در ایران  ي مینی اما با وجود این، چنان که باید در این زمینه تحقیق نشده است و مقاالتی که درباره. قرار گرفته است

مبناي نویسندگان این مقاالت نیز . شود، تنها در حد ترجمه یا تقلید از مقاالتی است که در غرب نوشته شده است نوشته می
ي عملی و مصداقی  مالیسم است و این کار با این که مفید و تأثیرگذار است، اما جنبه هاي مینی تنها در تعریف و بیان ویژگی

ها زمانی عملی و مفیدبخش است که از این جریان ادبی در شناخت آثار کالسیک و معاصر فارسی  این پژوهش. ندارد
هاي منظوم و منثوري چون  ها و حکایتر متن قصهب توان یممال را  هاي مینی هاي داستان و ویژگی  استفاده کرد و خصوصیات

 جوامع الحکایات و لباب االلباب عوفی، اسرار التوحید محمد بن منور، کشف المحجوب هجویري، يسعدگلستان و  بوستان
هاي  شاعران بزرگ منطبق کرد و با این بررسی تطبیقی آشنایی بیشتري با گنجینه  هاي کوتاه متون عرفانی و دواوین و حکایت

داستان  فیکلمه در تعر اخص يوجود دارند که به معنا زین یفارس اتیاز حکا ياریبس«به این معنی که . ادبی پیدا کرد
دو نوع  نیاز آن است که سرچشمه و آبشخور ا یحاک زین اتیحکا نیا يها اما توجه به خاستگاه. گنجند یم یستیمال ینیم

ی .)1383سلطانی، (»کنند یم دایپ زید جداگانه نبا هم متفاوت بوده و غالباً کارکر یادب  ییها پژوهش نیانجام چن به طور کلّ
 يها انیو جر التبا تحو ییاست در جهت همسو يا زهیشود، انگ یم یکه باعث شناخت ابعاد پنهان متون ادب نیعالوه بر ا

روزافزون علم و  شرفتیسرعت تبادل اطالعات، پ شیافزا ا،یدر دن سمیمال ینیگسترش م ي زهیانگ نیتر را که مهمزی. امروز یادب
  .است یاکثر استفاده از زمان کوتاه زندگحد تیبشر و در نها یزدگ دانش، شتاب

، باید گفت؛ ادبیات تطبیقی ردیگ یمقرار  151ي ادبیات تطبیقی طهیحبا توجه به موضوع این پژوهش، که به نوعی در 
و  شوند یمیی از ادبیات دو کشور با هم سنجیـده ها نمونهو کشور یا مباحث و نوعی از نقد ادبی است که در آن ادبیات د«

به ). 36ص: 1378شمیسا، (»شود یممـشـخّـص  هـا آني ها شباهتو  شود یمـتأثیرات یـکـی بـر دیـگري تـوضیـح داده 
سنـت سپس . الدي به کار بردمی 1828در  152ویلمن فرانسوياصطالح ادبیات تطبیقی را در اروپا نخستین بار «عبارت دیگر 

، شیوه و گفتند یماز آن سخن  ویلمن و سنت بوواما این ادب تطبیقی که . دیگر منتقد مشهور فرانسه آن را رواج داد 153بـوو
اصطالح مزبور به تدریج به . ي مختلف بودکشورهاروش علمی مشّخصی نداشت و در واقع فقط نوعی مقایسه بین شاعران 

بررسی ). 125: 1365زرین کوب، (»ي مهم اروپایی گسترش یافتکشورهالمی آراسته شد و در اغلب ي عها روشاصول و 
ی و داخلی ها عرصهي مختلف ادبی در سطح جهان بسیار سودمند است، در ها عرصهادبیات تطبیقی عالوه بر این که در  ي ملّ

او بتواند آنچه را که  اصیل و بومی است از اندیشه و «تا  دده یمنیز این قدرت و توانایی را در اختیار منتقد و پژوهشگر قرار 
انعکاس آثار ادبی در آثار دیگر را باز شناسد  تواند یمي از توانایی دست یابد، ا مرحلهو اگر به این . فرهنگ بیگانه باز شناسد

). 33: 1363ندا، (»متأخر باز شناسد ي کم رنگ متقدم را در ادیبانها بازتابي پنهان و ناپایدار را تشخیص دهد و ها شیگراو 

                                                        
151 .Comparative Studies 
152 . Wilman 
153 . Sent Boe 
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ات غرب شکل ها انیجربنابراین بسیاري از  به نوعی قابل انطباق با ادبیات ملی و بومی است و ردیگ یمي ادبی که در ادبی ،
  .رداختدر آثار منظوم و منثور ادبیات فارسی نیز پ سمیمال ینیمبه بررسی تطبیقی و تحلیلی این جریانات ادبی از جمله  توان یم

  

 :ي تحقیق نهیشیپ

و شش  ستیب  کتابکم آثاري داستانی در این زمینه پدید آمد و  مالیسم در غرب، در ایران نیز کم با گسترش مینی
بعد  .شامل ده داستانِ کوتاه کوتاه است تی است کهسیمال ینیاثر م نیلاو )1339( يرین نیو عبدالحس تیهدا دونیفر  يا صفحه

ي ها نـام، این جریان کم کم در ایران نیز گسترش یافت و با سمیمال ینیما آشنایی بیشتر نویسندگان جوان با از این کتاب و ب
 کـروی، مـکـشنیفست ف  ،کشنیفلش ف ،يا کلمه پنجاه و پنج انـان کـوتـاه کوتـاه، داستـداستـانـک، داستمختلفـی چون 

در آثار چوبک به  یسینو کوتاه يبرا التیه تماتّـبـال«. مـشهـور شد ...و ا ـد آسـان، داستان رعـان ناگهـ، داستکشـنیف
غم«نژاد، از پاك »کشاورزان«، نیآذ به »در نقش پرنده«، »و عدل ياشهیچشم ش يخاکستر زیچ کی« يهاخصوص داستان

 نیتر  با کوتاه یبراهن نیهمچن... و يطبري، عتمداریچون شر یآثار کسان ،يمسجد »هر روز يباز« ،يریفق »کوچک يها
  ).1378جزینی، (»شودیم دهید... و رزادیپ ایقصه عالم و اغلب آثار زو

ي شناخت این جریان در ایران صورت گرفته است که به صورت ترجمه یا تألیف در قالب  نهیزمیی نیز در ها پژوهش
ی شنـاسـ خـتیر«به مقـاالتی چـون  توان یمي مختلف ادبـی ارائـه شده است، از آن جمله ها تیسامقاله در نشـریـات و 

، )1379ي از ناهوکو تاواراتانی، ا مقالهترجمه (»در ژاپن مال ینیمي ها داستان«، )1378جواد جزینی، (»یستیمال ینیمي ها داستان
ت جان بارت، از مقاال سه ترجمه(»سـمیمال ینـیمـو چـند کلمـه دربـاره  سمیمال ینیم، درباره سمیمال ینیمسخنی کوتاه درباره «

 سمیمال ینیم«، )1385سیداحمد پارسا، (»مینی مالیسم و ادب پارسی«، )1383رامـین سـلـطانـی، (»کـم هـم زیـاد است«، )1381
درسول معرك نژاد، (»یداستان اتیو ادب اشاره کرد... و ) 1387سی.  

  

  مبانی نظري تحقیق

  مالیسم جریانی به نام مینی

که در فارسی به معانی مختلفی  شکل است ایطرح  نیتر کار بردن ساده  به ي، به معنايلغو از نظر سمیمال ینیمي  واژه
ردگرایی«چون  اقل گرایی«و ) 274: 1388میرصادقی، (»خُ در فرهنگ «. آمده است) 28ص: سلیمانی نقل از پارسا(»حد

ي هنرها به ویژه نقاشی و موسیقی در  عرصهدر  1960جنبشی که در اواخر دهه : مالیسم آمده است ي مینی بریتانیکا ذیل واژه
و توجه به نگاه عینی و خشک ) صورت(ي آن تاکید بر سادگی بیش از حد  آمریکا پا گرفت و بارزترین مشخصه

  ).1378جزینی، (»بود
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در   1960واخر دهه در ا 154ها مالیسم جریانی است که به نوعی تحت تأثیر جنبش فرمالیست به عبارت دیگر، مینی
و باعث شکل گیري  نفوذ کرد ...شعر، داستان و ،ینقاش ،یقیمختلف هنر از جمله موس يها در حوزهو  کا به وجود آمدآمری

تأثیر این جریان در وادي ادبیات بسیار چشمگیر بود و با گشودن افقی تازه پیش روي . مال شد آثاري به سبک مینی
ریموند کارور، فردریک بارتلمی، آن بتی، بابی آن «گان بزرگی چون ي نویسند نویسندگان، مخاطبانی خاص پیدا کرد، عالقه

و دیگران به این سبک ادبی نه تنها در گسترش ) 28ص: 1385پارسا،(»مسیون، توبیاس وولف، مري رابینسون و جیمز رابینسون
به این  .ه این جریان ادبیاي شد براي روي آوردن نسل جدیدي از نویسندگان جوان ب آن تأثیر به سزایی داشت، بلکه انگیزه

منتقدان و . مالیسم گسترش یافت و بعضی از منتقدان ادبی مقاالتی در اثبات یا رد آن نوشتند ترتیب رفته رفته مینی
که تعدادي از این منتقدان خود از نویسندگان مطرح ... و یبارتلم کیفردرجان بارت، مایکل برونر، پژوهشگرانی چون 

مال  هاي مینی هاي داستان در غرب بودند در اثبات مینی مالیسم مقاالتی نوشتند و اصول ، مبانی و ویژگیمال  هاي مینی داستان
، دانند یمي خود را در ساده نویسی و استفاده از واژگان ساده و کوچک  حربهین تر  بزرگ«این نویسندگان . را بیان کردند

تعدادي از منتقدان غربی معتقدند که اولین بیانیه و ). 61: 1381رت،با(»چیزي که براي افراد سطحی و عامی جالب توجه نیست
ي داستان کوتاه نوشته است، البته در این میان آثار  درباره ادگار آلن پواي است که  مانیفست غیررسمی این جریان ادبی مقاله

تأثیر نیست و بعدها منتقدان  بی ...و ارنست همینگوي، آنتوان چخوف، فرانتس کافکا، ساموئل بکتنویسندگان مطرحی چون 
  ).1378جزینی، (مورد توجه قرار گرفت بیشتر» کم هم زیاد است«این جریان با شعار معروف خود 

یی ها ملّتیکی از . به هر ترتیب مینی مالیسم در ادبیات غرب گسترش یافت و به تدریج به ادبیات سایر ملل نیز راه یافت
پیش با  ها قرنبودند و ادبیات این ملّت از  ها یژاپن، دادند یمعار کم حجم و کوتاه عالقه نشان و اش ها داستانکه از دیرباز به 

. پرداختند یمبه آفرینش آثار ادبی کم حجم ) 35: 1385پارسا، (»در نثر 156در شعر و شوهین 155هایکو«یی چون ها قالب
را  ها یژاپنایل به خلق اثري کم حجم اما کامل نزد علت تم«، یکی از منتقدان معروف ژاپنی نیز معتقد است؛ 157تاواراتانی

ت . به کوچک بودن فضاي سرزمین ژاپن و ریز اندام بودن مردمش نسبت داد توان یم ي  تمایل به  عمدهاما غیر از این، علّ
). 156: 1379تاواراتانی، (»ي ذن جست فرقهي آئین بودایی به خصوص افکار ها شهیاندخلق این گونه آثار را باید در تأثیر 

نیز  کشورهاتأثیر چشمگـیر مینـی مالیسم بر ادبیات جهان منحصر به ادبیات غرب و ژاپن نیست و این جریان بر ادبیات دیگر 
از جمله ادبیات کشور ترکیه که به دلیل اشتراکات فرهنگی و ادبی با ادبیات فارسی قابل توجه . تأثیر به سزایی داشته است

مینی «: ی از نویسندگان و منتقدان معروف معاصر ترکیه در مورد این جریان ادبی چنین نظري داردیک 158حسین اوزباي. است

                                                        
154 . Formalism 
155 . Haiku 
156 . Shohin 
157 . Ta vara tani 
158 . Formalism 
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158 . Ta Hūseyin Özbay 



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

696 

 

 ریچارداین شیوه توسط . به طرز شگفت انگیزي مورد توجه قرار داشت 1970و  1960ي ها سالمالیسم در آمریکا بین 
روشنفکران جوانی براي رهایی از انواع  1960قابل ذکر است که در اواخر سال . کامالً تبیین شد 1965به سال  159ویلهلم

در نظر آنان همین لحظات آنی زندگی مردم، . مکاتب و براي همراهی با اوضاع و زندگی مردم به روز اندیشی روي آوردند
 سم،یمال ینیمو عرفا،  هیدر زبان صوف«: ي از منتقدان نیز عقیده دارندا پاره). 190 :2003حسینی اوزباي، (»قابل توجه و تفسیر بود

روزه در ذهن ـ، اممـال ینـیرا که ما از م یاست که عرفا مفهوم ينکته ضرور نیذکر ا. رواج داشته است يا به طور گسترده
آنان  نیدر ب وهیش نیـا وعیـاز ش ـیاکـاه، حـوتـالت کـات و جمـردن کلمـ، اما به کار بشدند یمتصور نمد خو يبرا م،یدار

 یکلمات زین. دارد ییاز معنا ییای، در درون خود دن»بگذرد زین نیا  bude keeer yahoo« یمعروف ترک هجمل. است
  ).10-11: 2004 ،160محمت آیدین(»بلند در قالب کوتاه دارد نینشان از گنجاندن معا... چون؛ هو، حق،

  

  مالیستی هاي مینی هاي داستان ویژگی

، جمالتی که به ظاهر ساده و شود یمکه از جمالتی کوتاه ساخته  مال، داستان کوتاه کوتاه است منظور از داستان مینی
اي  اي موارد در پایان نقطه رسند و در پاره کوتاه، اما پیچیده و تأویل پذیرند و در عین خالصه بودن زیبا و جذاب به نظر می

. ي داستان را دارد ش بینی ادامهبه این معنی که داستان هنوز به پایان نرسیده است و خواننده و مخاطب، قدرت پی. ندارند
تواند از حاشیه نویسی و شاخ و برگ دادن به داستان اجتناب کند و داستان  که می جا آنمال باید تا  ي داستان مینی نویسنده

کند، ترین طرح و به دور از هر گونه توصیفی بیان کند، از زبانی ساده و تصویري متأثر از زبان عامه استفاده  خود را با ساده
یک داستان . هاي داستانی خود را از افراد عادي انتخاب کند و هیچ گونه قضاوتی روي اشخاص نداشته باشد شخصیت

مال  هاي مینی هاي داستان توان ویژگی بنابراین می. هایی از طنز و سرگرمی باشد مال باید موجز، کم حجم و فشرده با مایه مینی
  .را به صورت ذیل بیان کرد

  

 :ادهس 161طرح - 1
حوادث و  گریبه عبارت د. از حوادث یینقشه، نظم، الگو و شما«طرح عبارت است از در اصطالح ادبیات داستانی، 

 بیبه دنبال تعق نندهیخواننده و ب. شوند نندهیب ایخواننده  قیو تعل يکه باعث کنجکاو ابندی یدر اثر شکل م يطور ها تیشخص
چرا آن حادثه اتفاق : است يسه زمان دستور يطرح دارا ،یاز نظر زبان. ا بداندها ر علت وقوع آن خواهد یحوادث است و م

اخوت، ( »)اتفاق خواهد افتاد؟ يا اصالً حادثه ایو (و بعداً چگونه خواهد شد؟ ؟افتد یماجرا دارد اتفاق م نیافتاد؟ چرا ا
زیرا کوتاهی بیش از حد «. داشته باشدنیز باید قبل از هر چیز طرحی ساده و سرراست  مال ینیمیک داستان ). 36:1371

                                                        
159 . Richard Wilhelm   
160 . mehmet Aydin 
161 . Plot 
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طرح چندان پیچیده  ها داستاندر این نوع «). 35: 1385پارسا، (»کند یمداستان، فرصت هرگونه پیچیدگی را از طرح آن سلب 
در بعضی از . دیآ ینمي اصلی است که عمدتاً رویداد شگرفی هم به حساب  حادثهتمرکز روي یک . و تو در تو نیست

که البته عدم پیچیدگی طرح را نباید به بی  دهد ینمي رخ ا حادثه، اصالً رسد یمکه به نظر  شود یمطرح چنان ساده  ها داستان
  ).1378جزینی، (»طرحی تعبیر کرد

  

 :ایجاز و کوتاهی بیش از حد - 2
ل پیام خللی و شرط بالغت آن است که صرفه جویی در لفظ به انتقا... ایجاز یعنی با حداقل لفظ معنی را بیان کردن «

و این . به عبارت دیگر ویژگی بارز داستان مینی مال باید ایجاز آن باشد اما نه ایجاز مخلّ). 141: 1384شمیسا، (»وارد نکند
. ها و جمالت داستان همراه است و گاهی با حذف توضیحات و حواشی غیر ضروري از طرح آنایجاز گاهی با حذف واژه

از حداقل واژگان استفاده کنند و از حشو و زوائد به شدت  شود یماز حد موجب  گرایش به ایجاز بیش«در واقع 
  ).32: 1385پارسا، (»بپرهیزند

 

 :فشرده 162داشتن حجمی کم و روایتی - 3
که از نامش برمی آید  طور همان مال ینیمداستان . حجم آن است مال ینیماولین و ظاهراً بارزترین ویژگی داستان «

نیز به وضوح  ها المثلدر کلمات قصار، پندها و ضرب  توان یماین ویژگی را ). 1378جزینی، (»ـاه استداستـان کوتـاه کوت
یکی از دالیل  توان یمو این امر را نیز  رندیگ یمدید که به دلیل داشتن حجمی کم مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار 

ي کوتاه نیز ها داستانه باید توجه داشت که این کم حجمی در البت. و کم حجم دانست مال ینیمي ها داستانگرایش مردم به 
با این تفاوت که داستان مینی مال در کنار داشتن حجمی کم، معموالً با روایتی فشرده و متمرکز نیز همراه است  شود یمدیده 

از یک حادثه را در  که این نوع روایت گاهی با مناظره و سوال و جواب همراه است و گاهی فقط توصیفی جزئی و محدود
 .بردارد

 

 :محدودیت زمان و مکان - 4
ی  یکی از عناصـر داستانـی ضروري است که در هـر نـوع ادبـی ویژگی 163زمان و مکان یا به طور کلی صحنه خاص

ایجاز به دلیل داشتن حجمی کم و  مال ینیمي ها داستانمحدودیت خاصی ندارد اما در  در رمان و داستان کوتاه، صحنه. دارد
ی روبروست ت خاصي از یک حادثه و ا لحظهبه این معنی که داستان مینی مال، برشی . بیش از حد، زمان و مکان با محدودی

زمان و مکان در  یکوتاه نیهم«. ونددیپ یماتفاق است که در زمانی معین و مکانی مشخص و گاه نامشخص به وقوع 

                                                        
162 . Narration 
163 .Setting  
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 دیتشد يو برا دهند یاو رخ م يرو شیکه حوادث پ آورد یوجود مه ساس را باح نیدر خواننده ا یسمیمال ینیم يها داستان
 .)1387معرك نژاد، (»کند یبه زمان حال استفاده م تیروا انیاز ب سندهیحالت، نو نیا

  

 :داشتن زبانی ساده و تصویري - 5
و  ها هیآرااز هر گونه  منظور از ساده بودن یعنی عاري بودن. باید ساده و تصویري باشد مال ینیمي ها داستانزبان 

و منظور از . شود یمترفندهاي لفظی و معنوي، چرا که داشتن حجمی کم و کوتاهی بیش از حد، مانع هنرنمایی نویسنده 
تصویري بودن زبان این است که نویسنده با کلمات و جمالتی ساده بتواند تصویري واحد از یک حادثه ارائه دهد و با القاي 

از . شود یماین امر باعث تأثیرپذیري بیشتر مخاطب . مخاطب، بیش از پیش او را وارد فضاي داستان کنداین تصویر به ذهن 
ي ادبی را از ها هیآراکوتاهی بیش از حد و محدودیت فضاي داستان، فرصت استفاده از « ها داستانطرفی در این گونه 

موجود ) رئالیسم(ییگرا واقعبسیار ساده و متناسب با  ها داستان، به همین خاطر زبان به کار رفته در این کند یمنویسنده سلب 
  ).33: 1385پارسا، (»باشد یمدر آن 

 

 :164گرایی واقع -6
چنان که خواننده احساس کند حوادث . ي بیرونی است هدف نویسنده نشان دادن واقعه مال ینیمي ها داستاندر اغلب «

به عبارت دیگر ویژگی بارز ). 1378جزینی، (»ما و حوادث وجود نداردي میان ا واسطه، به همین دلیل دهد یمپیش رویش رخ 
... در حالی که در رمان و داستان کوتاه و هاست آن، واقع گرایی سازد یمکه آن را از انواع دیگر متمایز  مال ینیمي ها داستان

هنري را وارد کرد اما در یک داستان  یی از مدرنیسم، پست مدرنیسم و دیگر مکاتب ادبی وها رگه توان یمعالوه بر رئالیسم 
  .ي بیان شده، دیگر فرصتی براي تخیل گرایی وجود نداردها یژگیوبه دلیل  مال ینیم

 

 :جذاب 165برخورداري از مضمونی - 7
و بکرتر باشد به همان میزان قدرت تأثیرگذاري آن نیز  تر جذابهر چقدر  مال ینیمي یک داستان  هیدرونمامضمون و 
و این تأثیرگذاري گاهی با پایانی غافلگیرکننده و غیرمنتظره که قدرت پیش بینی را از خواننده سلب  شود یمر بر مخاطب بیشت

به دلیل نداشتن برخی از  ها داستاناین گونه «به عبارت دیگر . یی از طنز و سرگرمیها هیما، همراه است و گاهی نیز با کند یم
ي جذاب، روایت ماجرایی جالب  قصهي جذاب براي گفتن باشد، منظور از ا هقصعناصر داستانی سنتی، در کلیت خود باید 

به رغم این که . ي منفجره است مادهمثل  مال ینیمي ها داستانقصه در . است که ذهن خواننده را براي شنیدن تحریک کند
  ).1378جزینی، (» کند یمجاد انفجار بزرگـی ای ردیگ یممقـدار این مواد کم است اما چون در محفظه بسته و کوچک قـرار 

                                                        
164 . Realism 
165 . Theme 
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 :برجستگی برخی از عناصر داستانی - 8
 شود یمعالوه بر این که باعث برجستگی برخی از عناصر داستانی  مال ینیمي ها داستانحجم کم و ایجاز بیش از حد در 

ت زمانی و مکانی، مجالی براي هنرنمایی نویسنده در استفاده از عناصر داستانی مخ گرایش «. دهد ینمتلف را به دلیل محدودی
 ها یژگیوي عناصر داستان در کمترین شکل ممکن به کار گرفته شوند و همین  همه شود یمبیش از حد به ایجاز موجب 

  ).34: 1385پارسا، (»، عناصري چون گفتگو، تلخیص و روایت بیشترین کاربرد را داشته باشندگردد یمموجب 

 

  : عادي 166هایی داشتن شخصیت -9
، شوند یمظاهر ... و  نامه شینمارا که در داستان، ) مخلوقی(ي ا شدهاشخاص ساخته «ح ادبیات داستانی، در اصطال

و  دیگو یم چه آندر اثر روایتی یا نمایشی، فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و . نامند یمشخصیت 
ت مال ینیمي ها داستاندر ). 84:1385میرصادقی، (»وجود داشته باشد کند یم هایی عادي روبرو هستیم و  نیز بشتر با شخصی

به دلیل کوتاهی بیش از حد فاقد  مال ینیمي ها داستان«. نیز، زبان مردم عادي است ها تیشخصمتعاقب آن زبان و لحن این 
ت داستان کوتاه است،  33: 1385پارسا، (»ي محدود آن نیز اغلب افـراد عـادي اجتماعندها تیشخصتعدد شخصی.( 

 

  :تمامیت و کمال- 10

به این معنی که به . ي بیان شده، باید داراي نوعی تمامیت و کمال داستانی نیز باشدها مولفهدر کنار  مال ینیمیک داستان 
دلیل ایجاز بیش از حد و محدودیت زمانی و مکانی، فرصتی براي استفاده از عناصر داستانی وجود ندارد تا نویسنده بتواند 

ي داستانی ها کشمکشان خود را در مسیر منطقی خود بیان کند و خواننده نیز بتواند با دنبال کردن توالی حوادث و داست
ي داستان را به نمایش بگذارد تا خواننده بتواند در یک ا گونهباید به  ستیمال ینیمي  سندهینوبنابراین . فضاي آن را درك کند

ي تازه کشف کند که این تجربه ا تجربه، از آن تأثیر بپذیرد، و با درك داستان، چشم بر هم زدن وارد فضاي داستانی شود
ي ها داستاني فوق، شرط الزم  شدهي یاد ها یژگیوهر یک از «در واقع . گاهی همراه با احساسی لذت بخش است

به محض دیدن یکی از  توان ینم تر سادهاما هیچ کدام به تنهایی شرط کافی نیـستند؛ به عبارت  شوند یمی محسوب ستیمال ینیم
را در آن مشاهده  ها یژگیوبودن یک داستان را صادر کرد، بلکه بایستی بتوان همه یا بیشتر این  مال ینیمحکم  ها یژگیواین 
  ).34: 1385پارسا، (»کرد

  

                                                        
166 . Character 
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  بحث و بررسی

  مال ینیمي ها داستانبا  بوستان اتیحکاوجوه تشابه 

: 1382شمیسا، (»مثنوي اخالقی در ادبیات فارسی است نیتر هنرمندانه«دانی سعدي و جاو شاهکار نامه يسعد ای بوستان
هجري به اتمام رسید و در موضوع اخالق و تربیت و وعظ و  655در سال «که  ي،مثنو یِرانیاست در قالب ا یکتاب ).221

شکر، توبه، مناجات و ختم  ت،ی، تربذکرعدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، : يها نامدارد، به ده باب  تحقیق است و
در این کتاب پر مغز « گرید انیب به ،استی سعدي اخالق يها شهیاند انیب يبرا یبستر مناسب این اثر. )114: 1382صفا، (»کتاب

و  رود یماز دنیاي واقعی ـ که آگنده است از زشتی و زیبایی، تاریکی و روشنی، و بیشتر اسیر تباهی و شقاوت ـ کمتر سخن 
جهان بوستان همه نیکی است و پاکی و دادگري و انسانیت یعنی عالم چنان که باید باشد، و به قول مولوي شربت اندر  بلکه

خود را به  ي فاضله ي نهیو مد یآرمان يایدر بوستان معلم اخالق است و دن يسعدبنابراین ). 17: 1384یوسفی، (»شربت است
شود،  یو گردش در آن خسته  نم ریهرگز از س یکه آدم ینیاست زم ی، بهشتییبایو ز یپر از خوب ییایدن ؛کشد یمتصویر 

کند اما بر عکس در  یم ها را برجسته ییبایها و ز یاست  و خوب ستیآل دهیگرا و ا آرمان این اثر،در  يتوان گفت سعد یم
 يهنر سعد نیدهد و ا ینشان م زیرا ن ي، خار یو در کنار هر گل ی، زشتیگراست و در کنار هر خوب و واقع ستیگلستان رئال

 چنان آنیکی دنیا را . یی هستند در حکمت عملی و اخالق فردي و اجتماعیها کتابگلستان و بوستان «به عبارت دیگر  .است
که هست ترسیم کرده و به انسان خاکی که در چنگ غرائز و حب ذات و قـدرت جویـی و خودبینـی گرفتـار است، درس 

و او  نهـد یمو دیـگـري انسـان آرمـانـی را در مـقابـل همان انسـان خـاکـی برابـر ... نه غرائـز را رام سازد وکه چگـو دهـد یمـ
  ). 11 :1383انوري،(»شود یمـرا بــه دنـیـایی بـرتـر رهـنمـون 

 ها تیحکا نیاز او هر کدام  ...و یمیتعل ،یمذهب ،یو قصه است از هر نوع، کوتاه و بلند، حماس تیبوستان سراسر حکا
هاي این  از ویژگی .مناسب خود قرار گرفته است يهنرمندانه در جا يا آموز، به گونه است مستقل و عبرت یکه خود داستان
اي از حکایات و بلندي حکایاتی دیگر متناسب با موضوع، آوردن حکایات  توان به سادگی و کوتاهی پاره حکایات می

ها با کلماتی چون ندانم،  اي از حکایت ، شروع خاص پارهها تیحکاگیري مناسب در پایان  متناسب با عنوان هر باب، نتیجه
  . اشاره کرد...شنیدم یا

  

  )1(بررسی و تحلیل حکایات

در کل . بوستان داراي یک دیباچه و ده باب در موضوعات گوناگون است و هر باب سرشار از حکایات اخالقی است
اي دیگر  ها تحت عنوان حکایت و پاره اي از آن ش حکایت کوتاه و بلند آمده است که پارهبوستان تقریباً صد و هشتاد و ش

از کل این حکایات طبق بررسی به عمل آمده و با کمی اغماض نزدیک شصت تا هفتاد . ضمن ابیات اخالقی بیان شده است
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ی آن در ستیمال ینیمي ها تیحکان و حکایات بوستا کلپراکندگی . مالیستی است هاي مینی حکایت کوتاه داراي قابلیت
  :نشان داد ریزبه صورت  توان یمهاي مختلف را  باب

  باب
 کل
  اتیحکا

 اتیحکا
  مال ینیم

  باب
  کل

  اتیحکا

  اتیحکا

  مال ینیم

  8  13  ):قناعت(باب ششم  1  1  :دیباچه

  10  23  ):در عالم تربیت(باب هفتم  6  27  ):عدل(باب اول

باب 
  ):احسان(دوم

26  8  
شکر بر (باب هشتم

  ):عافیت
10  6  

  6  23  ):عشق(باب سوم
در توبه و راه (باب نهم

  ):صواب
19  8  

باب 
  ):تواضع(چهارم

27  7  
وختم  مناجات(باب دهم

  ):کتاب
3  1  

        5  14  ):رضا(باب پنجم

  66  186  کلجمع 

در هفت باب «جاي بسی شگفتی است که بوستان در مجموع حکایات خود تقریباً مانند هفت باب اول گلستان است، 
همان گونه که در ). 248: 1375متینی نقل از رستگارفسایی، (»اول گلستان مجموعاً صد و هشتاد حکایت ذکر گردیده است

. آمده است که بررسی تمامی این حکایات، خارج از حد این مقاله است تیصد و هشتاد و شش حکا باًیتقربوستان نیز 
به این منظور، ابتدا . میکن یممالیستی دارند، بررسی  هاي کوتاه را که قابلیت مینی بنابراین جهت اختصار تعدادي از حکایت

 :ردیگ یمشود، سپس حکایات متناسب با آن ویژگی مورد تحلیل قرار  مال آورده می هاي داستان مینی ویژگی

  

  :طرح ساده - 1
ها  نوع داستان نیدر ا. هاست آن يطرح ساده و عاد ای رنگیچارچوب، پ ،یسمیمال ینیداستان م یاصل يها یژگیاز و«

ویژگی اغلب حکایات ). 1387معرك نژاد،(»رخ نداده است يا اصالً حادثه رسد یکه به نظر م شود یطرح چنان ساده م
این طرح گاهی آن چنان ساده . داشتن طرحی ساده و به دور از هرگونه پیچیدگی است مال ینیمي ها داستانسعدي نیز مانند 

  .اصالَ طرحی وجود ندارد کند یمنده گمان که خوان شود یم
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  :مانند حـکایت زیر از باب اول

  مسکینی از زیر طاق گفت یمخبر یافت گردن کشی در عراق                  که 

  تو هم بر دري هستـی امـیدوار                  پس امـیـد بـر در نـشیــنــان برآر

  )506-507باب اول، ابیات(

  :ز باب هشتمیا این حکایت ا

  کـه مسکین تر از من در این دشت کیست؟          ستیگر یمز ره باز پس مانده اي 

  جهاندیده اي گفـتش اي هوشـیار            اگـر مـردي ایـن یـک سخن هـوش دار

  برو شکر کن چون به خر بر نه اي             کـه آخـــر بـنی آدمــی ، خــر نـه اي

  )3435-3437باب هشتم، ابیات (

که در عین کوتاهی و زیبایی شعري آن،  هاست آني  سادهي مشابه، همان طرح ها تیحکاویژگی بارز این حکایت و 
را به صورت زیبایی به تصویر  ها آني ساده و گاه تکراري است که ها طرحي استعداد خاص سعدي در استفاده از  دهندهنشان 

 .و این لذت گاهی با پند و اندرز همراه است و گاهی با طنزي تلخ برد یمذت ل ها آنکه خواننده از خواندن  کشد یم

  

  :ایجاز و کوتاهی بیش از حد - 2
بوستان در قالب مثنوي است آن هم بحر متقارب مثمن محذوف یا مقصور، بنابراین به اقتضاي چنین وزنی و با توجه به 

مجبـور است از حداقل واژگان براي بیان منظـور خـود  سبک خاص سعدي که با نوعی ایجازگویی همراه است، شاعر گاهی
ي بوستان، ها تیحکااغلب . ي بوستان نیز ناشی از همین امر استها تیحکاایجـاز و کوتاهـی بیش از حد برخی . استفاده کند

کـوتاه بیـان ي که گاهی در چند بیت یک حکایـت کامل یا یک داستـان کـوتاه ا گونهیی کوتاه و موجز است به ها تیحکا
  :ي زیرها تیحکای است مانند ستیمال ینیمي ها داستانشده است که به نوعی قابل انطباق با 

  شنیـدم که شـاپـور دم در کشید     چـو خسرو به رسمش قلم درکشید  

شت این حکایـت به نزدیک شاه بِ چو شد حالش از بـینـوایـی تبـاه     ن  

  بـه هنـگامِ پـیـري مـرانـم ز پـیش      چو بذلِ تو کردم جوانی خـویش 

  )269-271باب اول، ابیات(
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                                                  * * *  

  فقیهـی بر افتاده مستی گذشت        به مستوري خویش مغرور گشت

  ز نخـوت بـر او التفـاتی نکـرد     جـوان سـر بـر آورد کاي پـیرمرد

ر مکن چو ن به نعمـت دري       کـه مـحرومـی آیـد ز مستکبـريتکب  

  یکی را که در بند بینـی مخنـد  مبادا کـه نـاگـه در افتـی بـه بند

  )3438-3441باب هشتم، ابیات(

، متناسب با موضوع هر باب در چند ها تیحکادید و  بیشتر  توان یمي بوستان ها تیحکاالبته این ویژگی را در اغلب 
ي سبکی سعدي نیز همین ایجاز و استفاده از کمترین واژگان براي بیان ها یژگیو نیتر مهمده است و یکی از بیت بیان ش

  .بیشترین مضمون و معنی است که با انتخاب واژگان مناسب و اصطالحات خاص خود همراه است

  

  داشتن حجمی کم و روایتی فشرده - 3
 ها آنـ حجــم کم » کم هم زیاد است«ـ بر اساس شعار  مال ینیمي ها داستانکه بیان شد بارزترین ویژگی  گونه همان

البته این نوع . ي بوستان نیز مشاهده کردها تیحکااین ویژگی را در برخی از  توان یمهمراه با روایتـی فشـرده است که 
، پردازد یممحدود  ي بوستان عمدتاً مبتنی بر سوال و جواب است و گاهـی به ندرت به توصیف جزئی وها تیحکاروایت در 

ي حکیمانه و عبرت آموز را مطرح ا نکتهمانند حکایت زیر از باب اول که با استفاده از توصیف بسیار زیبایی و در چند بیت، 
  :دارد یمدقیق بیان شده است که آدمی را به تحسین و اعجاب وا  قدر آني ساده  نکتهکرده است و همین 

  ي بر به سنگی نوشتا سرچشمهبه          شنیــدم که جمشیـد فرخ سرشـت     

  بر این چشمه چون ما بسی دم زدند             بـرفتنـد چون چشـم بـر هـم زدنـد

  گرفـتـیـم عـالـم بـه مـردي و زور             ولـیـکـن نـبـردیـم با خــود به گـور

  )478-480باب اول، ابیات (

سعدي در این دو بیت با استفاده از عنصر روایت فشرده، در کنار حجم کم،  یا حکایت زیر که مبتنی بر مناظره است و
  :ي الهی است ارادهآن همان رضا دادن به خواست و  کهایجاز و زبان ساده، یکی از مطالب مهم عرفانی را مطرح کرده 

بِشت                    که دوزخ تمنّا  کنـی یا بهشت؟ یکی پیشِ شوریده حالی ن  

  پرس از من این ماجري                    پسنـدیـدم آنچ او پسنـدد مـرابگفتا م
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  )1812-1813باب سوم، ابیات(

 

  محدودیت زمان و مکان - 4
ت زمانی و مکانی روبرو هستند مال ینیمي ها داستاني کوتاه بوستان مانند ها تیحکابرخی از  به این معنی . با محدودی

ی شک یک ساعت، یک روز یا  ردیگ یمل که فضاي داستانی در زمان خاص ، ي کوتاهی  لحظهو ممکن است این زمان خاص
فاق  نقطهباشد که معموالً این لحظه، همان  از نظر محدودیت مکانی نیز گاه . افتد یمي اوج داستان است که همه چیز در آن اتّ

یا راه  )506-507 اتیاب باب اول،(ي مختلفی چون عراقها مکانمکان داستان نامشخص است و گاهی نیز حوادث آن در 
یا ) 2797-2802باب ششم، ابیات (ي زال خانهیا ) 1279-1283باب دوم، ابیات (یا بیابان) 1239-1246باب دوم، ابیات (حجاز 
  :در ابیات زیر نیچن هم. افتد یماتفاق ... یا) 3076-3078باب هفتم، ابیات (ي سیستان دروازه

  بـایـزیـدآمـد بـرون  گـرمـابــهز               د سحـرگاه عـیـشنیـدم که وقتـی 

  یـکی طشـت خاکسترش بی خبر                 فـرو ریـختنـد از سـرایـی به سـر

  همی گفت شولیـده دستار و موي                کـف دسـت شکرانه ماالن به روي

  ي در هم کشم؟که اي نفس من در خـور آتـشــم                 بـه خاکستري رو

  )2001-2004باب چهارم، ابیات (

                                 * * *  

ـرنهادش                 تنگ جايگدایی شنیـدم که در  مپـاي بر پشت پاي ع  

  ندانست بیچاره درویش کوست                 که رنجیده دشمن نداند ز دوست

  بـدو گفـت سـاالر عـادل عـمـر       برآشفت بر وي که کوري مگر؟          

  نه کـورم ولیکـن خطا رفت کار               نـدانـستـم از مـن گـنـه درگـذار

  )2466-2469باب چهارم، ابیات (

ي ریختن خاکستر بر سر بایزید بیرون از  لحظهیی از این ویژگی را مشاهده کرد که در حکایت اول ها مصداق توان یم
تنگ (یر کشیده شده است و در حکایت دوم، ماجراي پا نهادن  عمر بر پشت پاي گدا در مکانی نامشخص گرمابه به تصو

 .بیان شده است) جا
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  داشتن زبانی ساده و تصویري - 5
باشد، قـدرت تأثیرگـذاري آن نیـز بـر  تـر يریتصوو  تر سادهزبان هر چه قدر  مال ینیمي ها داستانبه طور کلی در 

ت فضاي داستانی، ایجاز و کم حجمی شود یممـخاطـب بیشتـر  که مانع  هاست آن؛ این امر نیز بیشتر به دلیل محدودی
ي بوستان نیز از این قاعده مستثنی نیستند به این معنی که زبان اغلب ها تیحکا. شود یمي لفظی و معنوي نویسنده ها ییهنرنما
به خصوص سعدي که استاد سخن است و سبک او سهل و ممتنع، زبانی ساده و زیبا و در عین حال تصویري است،  ها تیحکا

که خـواننده مجذوب  کند یمي هنرمـندانه عمل ا گونهگاهی در گزینش کلمات مناسب و ساختار نحوي جمالت به 
مانند حکایت صاحبدلی که . و گویی همان لحظه در داستان حضور دارد و شاهد تمامی ماجراست شود یمي او هـا ـتیحکا

یا حکایت زورآوريِ یکی آهنین پنجه با ) 208-212دیباچه کتاب، ابیات (پلنگی سوار شده بود و در دستش ماري داشتبر 
یا حکایت زیر از باب دوم که با تمثیل بسیار زیبایی به موضوع احسان پرداخته است و ). 1796-1800باب سوم، ابیات(شیر

ي که خواننده خود را در همان لحظه و در ا گونه، به کند یمواننده ایجاد ماجراي جوان و گوسفند تصویر زیبایی را در ذهن خ
  :ندیب یمهمان جا 

  به ره در یـکی پیشـم آمد جـوان                   بتــک در پیـَـش گوسـفنـدي دوان 

  بدو گفتم این ریسمان است و بند                  کـه مـی آرد انـدر پـیـت گـوسفنـد 

ک طوق  و زنجیر از او باز کرد                  چـپ و راسـت پـوییـدن آغـاز کرد سب  

  که جوخورده بود از کف مرد وخوید                 دیدو یمهنوز از پیـش تازیـان  

  چو باز آمد از عیش و بازي بجاي                  مـرا دیـد و گفـت اي خـداوند راي 

  منَـش                    کـه احسان کمندي است در گردنش بـا برد یمنه این ریسمان  

  )1342-1347باب دوم، ابیات (

خواننده با خواندن حکایت گویا خود را در آن . یا حکایت زیر که در آن مجلس سماعی به تصویر کشیده شده است
  .رآفرینی شعر افزوده استو آتش گرفتن دامن او بر جذابیت تصوی کریپ يپرو تصویري بودن رقص  ندیب یممجلس 

  شنیدم که بـر لـحن خنیـاگـري                  به رقـص انـدر آمد پـري پـیکري

 ي شـوریـده پیرامـنش                  گـرفـت آتـش شـمـع در دامـنـشها دلز 

  پراگنده خاطـر شـد و خشمناك                  یکی گفتش از دوستداران چه باك؟

  اي یار دامن بسوخت                  مرا خود به یکباره خرمن بسوخـتتو را آتش 
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  )1689-1692باب سوم، ابیات (

  

  گرایی واقع - 6
ایـن ویـژگی در بـرخـی از . شـود یمـي مینـی مال محسـوب ها داستـاني بیـرونی ویـژگـی بـارز  واقعهنشان دادن یک 

به این که بوستان کتابی تعلیمی است و هدف سعدي از سرودن آن، بیان  با توجه. ي بوستان نیز قابل مشاهده استها تیحکا
یی همراه باشد و خواننده بداند گرا واقع؛ لذا پند و اندرز آن، زمانی موثر و مفیدبخش خواهد بود که با باشد یمپند و اندرز 

- 2004 اتیاب باب چهارم،(دیزیر باخاکستر بر س ختنیر تیحکامانند . واقعی بوده و اتفاق افتاده است ها تیحکاکه این 
، حکایت آتش گرفتن شهر بغداد و )269-271 اتیاب ،اولباب (»که خسرو به رسمش قلم در کشید«شاپور  تیحکا ،)2001

، حکایت حاتم طائی که تنگی شکر نزد پیرمردي )630-634 اتیاب ،اولباب (»که دکان ما را گزندي نبود«شکر گفتن یکی 
، یا )2193-2198 اتیاب ،چهارمباب (، حکایت فرزانه اي حق پرست و رند مست)1459-1463 اتیاب ،دومباب (فرستاد

  :حکایت زیر از باب دوم

 یکی در بـیابان سگـی تشنـه یافت                بـرون از رمـق در حیاتش نیـافـت

له دلـو کـرد آن پسنـدیـده کیش             چوحبل اندر آن بست دستارخویش   کُ

  خدمت میان بست و بازو گشاد                ســگ نــاتــوان را دمــی آب دادبه 

  خـبـر داد پـیـغمبـر از حـال مرد              کـه داور گنـاهـان از او عـفـو کرد

  )1279-1282باب دوم، ابیات (

ی که بر صاحبدل تیمانند حکاواند، خ گرا واقعرا  ها آن توان ینمیی نیز وجود دارد که ها تیحکاالبته باید توجه داشت 
یا حکایت شخصی که ابلیس را در خواب  )208-212اتیاب کتاب، باچهید(داشت دستبود و ماري در  سوار شده پلنگ
که ... و ) 2823-2827باب ششم، ابیات(»خانه بر قامت خویش کرد«یا حکایت صاحبدلی که ) 395-401باب اول، ابیات(دید
 .ویل پذیرند و با مذاق صوفیان و عارفان سازگارندبیشتر تأ ها تیحکااین 

  

  :برخورداري از مضمونی جذاب - 7
در بیشتر . ، داشتن مضامینی جذاب و زیباستمال ینیمي ها داستاني بارز حکایات کوتاه بوستان مانند ها یژگیویکی از 

و گاهی طنزي  شود یممتحیر و متعجب  اه آنکه خواننده پس از خواندن  اند شدهي پرورده ا گونه، مضامین به ها تیحکااین 
چرا که مخاطب با . ي او پس از آشنایی با موضوع حکایت استریگ غافلکه این امر بیشتر به دلیل  کند یمگزنده را تجربه 

که مضمون داستان برخالف نظر  شود یماما بالفاصله متوجه  کند یمخواندن حکایت، تصویري را در ذهن خود تداعی 
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به حکایات زیر که در آن شخصی ابلیس را  توان یمبه عنوان مثال . دیافزا یمتجربه بر تأثیرگذاري فضاي داستان اوست و این 
  :به خواب دید اشاره کرد

  در کتـاب                    که ابلیس را دیـد شخصـی به خواب ام  دهیدنـدانـم کـجـا 

  نور تافت یمو خورشیدش از چهره به باال صـنوبـر به دیـدن چـو حـور               چ

  اي عجب این تویی                فـرشتـه نـبـاشد بـــدیـن نیـکویـــی:فرا رفت وگفت

  تو کاین روي داري به حـسن قمـر                 چـرا در جـهـانـی بـه زشـتـی سـمـر

  و زشت و تـبـاهچـرا نـقـش بـنـدد در ایــوان شـاه                دژم روي کرده سـت 

  شنید این سخن بـخت برگشته دیـو                بــزاري بــرآورد بــانـــگ خــدیـو

  ولیـکن قلم در کـف دشمـن اسـت               است من شکلکه اي نیکبخت این نه 

  )401-395باب اول، ابیات (

) 2584-2588باب پنجم، ابیات (بیب و کردیا حکایت ط) 2424-2428باب چهارم، ابیات (یا حکایت زاهد و بربط زن
یا حکایت زیر از باب هفتم که در آن . اشاره کرد که هر سه حکایت داراي مضامینی جذاب و در عین حال تأثیرگذارند... و

نه بقال و جذابیت  کند یم، در حـالی که معمـوالً ایـن دزد اسـت که دزدي دزدد یمبقّالی سیستانی از دزد، نیم دانگ 
  :ي حکایت نیز در همین امر است هیونمادر

 شنیـدم که دزدي در آمد ز دشت            بـه دروازه ي سیستان برگذشت

  :بـدزدیـد بقـال از او نیـم دانـگ             بـر آورد دزد  سـیهـکار بانـگ

  سیستانی بــه روز زند یمخدایا تو شب رو به آتش مـسوز           که ره 

  )3076-3078بیات باب هفتم، ا(

  

  :برجستگی برخی از عناصر داستانی - 8
ت شعري، برخی از عناصر داستان چون گفتگو، ها تیحکادر  ي کوتاه بوستان به دلیل کوتاهی بیش از حد و محدودی

این برجستگی در بیشتر . و دیگر عناصر داستانی آن چنان که باید کاربردي ندارند شوند یمروایت و تلخیص برجسته 
مبتنی بر مناظره و گفتگو است و چیزي که در این گفتگو حائز اهمیت است، پاسخی است که از زبان  ها تیحکا
و معموالً این پاسخ، سخنی حکیمانه یا پندي عبرت آموز است که کل حکایت براي بیان  شود یمي عادي داده ها تیشخص
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ي زن و مـردي کـه زنـبـور  منـاظـرهیا حکایـت ) 459-464باب دوم، ابیات (مانند حکایـت حاتـم طـائی. شود یمآن روایت 
باب سوم، ابیات (یا حکایت مناظره شخص تشنه و نابالغ ) 1598-1603باب دوم، ابیات (النه کرده بود ها آني  خانهبـر سقـف 

یا  )2750-2788 اتیباب ششم، اب(دیبه او بخش ریاز حر یختن طاق ریکه ام ریروشن ضم يمرد تیحکایا ) 1735- 1739
  :حکایت زیر از باب اول که عنصر گفتگو و مناظره برجستگی بیشتري دارد

  شــنیـدم که فــرمـانـدهـی دادگـر           قـبــا داشـتـی هـر دو روي آستـر

  یکـی گفتـش اي خسـرو نیک روز             ز دیـبـاي چـیـنـی قبـایـی بــدوز

  و زاین بگذري زیب و آرایش است      بگفت این قدر ستر و آسایش است       

  )461-463باب اول، ابیات (

ت که در آن تأکید بیشتر بر عنصر روایت و تا حدودي تلخیص است یا حکایت مرد کوته نظر و زن عالی هم:  

  یـکـی طـفـل دنـدان بــرآورده بــود             پـدر سر بـه فکرت فروبـرده بود

  ا آرمـش؟            مـروت نـبــاشـد کـه بـگذرامـشکه مـن نـان و بـرگ از کجـ

  :چو بیچاره گفت این سخن پیشِ جفت           نگـر تا زن او را چه مـردانه گفت

  »مـخور هـول ابـلیس تـا جـان دهــد              هـمان کس که دندان دهد نان دهد«

  )2803-2806باب ششم، ابیات (

  

  :هایی عادي داشتن شخصیت -9
ت زمـانی و مکانـی و مـال ینـیمي ها داستـان در نویسنده فرصتی براي ...به دلیـل کـوتاهی بیش از حـد، محدودی ،
ي عادي استفاده کند، بدون ها تیشخصي مختلف و متنوع ندارد و مجبور است از ها تیشخصي و خلق پرداز تیشخص

ت زمانی و مکانی، داستان، . چرخد یمو کل فضاي داستانی نیز حول ا. قضاوت و پیش داوري گونه چیه به دلیل محدودی
رشی لحظه اي از زندگیِ او یا  شخصي کوتاه بوستان نیز این گونه ها تیحکادر . ي خاص استا حادثهبي تا حدودي پرداز تی

. لف و متنوعساده و معمولی هستند و در برخی دیگر مخت ها تیحکاي داستانی سعدي در برخی از ها تیشخص. شود یمدیده 
یی چون ها تیحکااما . نامید مال ینیم توان ینمي کـوتاه بـوستـان را ها ـتیحکاالبته بـا توجه به این ویـژگی، بـرخی از 

به هر خطوه کردي دو «، حکایت پیري که در راه حجاز )1231-1235باب دوم، ابیات (حکایت زن و شوهر و بقال کوي
، )1510-1515باب دوم، ابیات (، حکایت یکی که پسرش از راحله گم شده بود)1239-1246همان، ابیات (»رکعت نماز

، حکایت جوانی که از ناسازگاري بخت پیش )2199-2205باب چهارم، ابیات(حکایت سگی که پاي صحرانشینی را گزید
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) 3781-3786ابیات  باب نهم،(، حکایت شخصی که با پادشاهی ستیز داشت)3148-3153باب هفتم، ابیات (دینال یمپیرمردي 
دو حکایت . سنجید مال ینیمي ها داستانرا با  ها آن توان یمي عادي ها تیشخصي کوتاه دیگر که به دلیل داشتن ها تیحکاو 

 ها تیشخصیی عادي است، البته این ها تیشخصی بـوستـان بـا ستـیمـال یـنـیمـي کـوتـاه ها تیحکایی از هـا نمـونـهزیـر نیـز 
  :شوند یمدر داستان آورده ... صورت نکره و با کلماتی چون یکی، کسی، پیري، پدري، پسر و  بیشتر به

  یکی خوب کردار و خوش خوي بـود         کـه بـد سیـرتـان را نکـو گـوي بـود

  به خوابش کسی دید چون در گـذشت        که بـاري حکایـت کن از سـرگذشت

  د       چـو بلبل بـه صوتی  خوش آغاز کرددهـانـی بـه خنـده چـو گل بـارز کر

  که بـر مـن نـکـردنـد سـختـی بسـی          کـه مـن سـخـت نگرفتمی بـا کسـی

  )2475-2478باب چهارم، ابیات (

                                                * * *  

  هـم مـکـوبرا به چوب          بگفت اي پـدر بـی گـنا پسـر پیري،فرو کوفت 

  توان بر تو از جور مردم گـریسـت         ولی چون تو جورم کنی چاره چیست؟

  به داور خروش، اي خداوند هـوش        نــه از دسـت داور بــر آور خــروش

  )2599-2601باب پنجم، ابیات (

 :تمامیت و کمال- 10

به . بودن آن را صادر کرد مال ینیمشد تا بتوان حکم به ي بیان شده را داشته باها یژگیوباید اغلب  مال ینیمیک داستان 
رف داشتنِ یک ویژگی، دلیلی بر اثبات ادعا نیست و داستان وقتی قابلیت  که داراي  کند یمی پیدا ستیمال ینیمعبارت دیگر، ص

ت و کمال داستانی است ها یژگیواکثر  ات و . باشد که این امر همان تمامیو آشنایی با  ها یگژیوبا شناخت این خصوصی
البته همان گونه . را با انواع داستانی دیـگر سنجیـد مال ینیمي ها داستانوجوه تشابه و تمایز  توان یم ها داستانساختار این گونه 

ک کل داستان را در ی تواند یم، خواننده ها داستانکه پیشتر نیز اشاره شـد؛ به دلیل ایـجاز و کـوتاهی بیـش از حـد این گونه 
ي داستانی نیست که این امر نیز ها  کشمکشبدین ترتیب دیگر نیازي به دنبال کردن توالی حوادث و . چشم بر هم زدن بفهمد

در برخی از  توان یمبا توجه به مطالب بیان شده . شود یممحسوب  مال ینیمي ها داستانبه نوعی بیانگر تمامیت و کمال 
باب (»خانه بر قامت خویش کرد«مانند حکایت صاحبدلی که . را مشاهده کرد ي کوتاه بوستان نیز این ویژگیها تیحکا

 رسد یمو به این نتیجه  کند یم، در این حکایت با خواندن بیت اول خواننده کل داستان را دریافت )2823-2827ششم، ابیات 
همان، بیت (فت و عقل و راي استو خانه ساختن در مسیر راه، دور از معر داند ینمکه شخص صاحبدل، دنیا را راهی بیش 
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نیـز دیـده  ها یژگـیوو در کـنار آن اکثـر  ـدیآ یمیا حکایت زیر از باب هفتم که با یک نگاه کل داستان  به دست ). 2827
  ...:، از جمله ایجاز، کم حجمی، زبان ساده و تصویري، گفتگو، شخصیتی عادي و شود یمـ

  گـریبـان دریـدنـد وي را به چنگ      یـکی ناسـزا گـفت در وقـت جنـگ     

  قفا خورده گریان و عریـان نشسـت            جهاندیده اي گفت اي خود پرست

  چـو غنچه گـرت بسته بودي دهن              دریـده نـدیـدي چـو گل پـیـرهـن

  )2928-2940باب هفتم، ابیات (

  

  مال ینیمي ها داستانوجوه افتراق حکایات بوستان با 

ي کوتاه آن با ها تیحکایی بین ها تفاوتسبک خاص سعدي در سرودن بوستان و زبان شعري آن باعث بوجود آمدن 
  :به موارد ذیل اشاره کرد توان یمشده است که  مال ینیمي ها داستان

  

 زمان معطوف به گذشته

ي مختلف و بیشتر به ها زمانیی داستان به ، بیان روامال ینیمي ها داستانيِ کوتاه بوستان با ها تیحکاي ها تفاوتیکی از 
این تفاوت بیشتر به این دلیل . بیان روایت بیشتر به زمان حال است مال ینیمي ها داستاندر حالی که در . زمان گذشته است

یات ي اوست و اکثر این تجربها دهیشنو  هـا گـفتـهاست که بوستـان و همچنین گلـستـان حاصل سفـر دور و دراز سعـدي و 
ابیات اولِ بابِ (یی چون هرمز و نوشیروان ها تیشخصیی که از ها تیحکا. یی از گذشتگان استها داستانو  ها تیحکاشامل 
-1463باب دوم، ابیات (، حاتم طائی )480-478باب اول، ابیات (، جمشید )271-269باب اول، ابیات (، شاپور و خسرو )اول

که به دلیل ... و ) 2466-2471باب چهارم، ابیات(، عمر و گدا )2001-2004ابیات  باب چهارم،(، بایزید بسطامی ) 1459
 .دهد یمبــه گذشتـه را نشان  ها ـتیحکايِ تاریـخیِ گذشتـه به نوعـی گرایش زمانی ها تیشخصداشتن 

  

  ي متفاوت و متعددها تیشخصداشتن 

این ویـژگی در . اند يعادافـرادي  مال ینـیمي هـا داستاني هـا تیشخصگذشت،  ها تیحکاکه در تحلیل  گونه همان
به عبارت . ي داستانی متفاوتندها تیشخصي سعدي ها تیحکااما در برخی از . کند یمي کوتاه بوستان نیز صدق ها ـتیحکا

وشروان ي مانند شاهان باستانی ایران چون جمشید و شاپور و خسرو و نا اسطورهي ها تیشخصیا  ها تیشخص گونه نیادیگر 
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ي ها تیشخصهستند یا افرادي تاریخی که به نوعی اطالعاتی از زندگی و سر گذشت آنان به دست ما رسیده است، مانند ... و
یی ها تیشخصالبته . که در باال به آنان اشاره شد... ي دوم عمر بن خطاب، حاتم طائی، بایزید بسطامی و فهیخلی چون خیتار

ي اجتماعی است؛  طبقهدر  ها آنیکی هستند و تفاوت  مال ینیمي ها داستاني عادي ها تیشخصا نیز وجود دارند که به نوعی ب
ت سرهنگ سلطان  ي ا فرزانه، )2424-2428باب چهارم، ابیات (، زاهد و بربط زن )1247-1252باب دوم، ابیات (مانند شخصی

این امر بیشتر  رسد یمبه نظر «... و) 3438-3441باب هشتم، ابیات (، فقیه و مست )21939-2198همان، ابیات (حق پرست 
  ).44:1385پارسا، (»مربوط به سنت حکایت نویسیِ آن زمان باشد

ت پـرداز تیشخصعالوه بـر این گونه  ي، سعـدي، گاهـی از حیـوانات، گیاهـان و اشیـاي بی جان نیز به عنوان شخصی
ي شمع و پروانه  مخاطبه،  )1873-1876باب سوم، ابیات (فروز  مانند حکایت کرمک شب. کند یمي خود استفاده ها داستان

باب چهارم، ابیات (» خجل شد چو پهناي دریا بدید«، حکایت قطره بارانی که از ابر چکید و )1964-1974همان، ابیات (
ي  خانهر ي که دا گربـه، حکایت )2640-2645باب پنجم، ابیات (، حکایت گفتگـوي شتـر بچـه با مادرش )1984- 1988

نیز، خود سعدي عالوه بر این که راوي داستان است؛ به  ها تیحکادر برخـی از ). 2796-2803باب ششم، ابـیات (زالـی بـود 
» من یا ما«ي داستانی و گاه شخصیت اصلی است و از خود با عنوان ها تیشخصنوعی در فضاي داستانی قرار دارد و یکی از 

یا حکایت گم  شدن ) 3021-3025باب هفتم، ابیات (ادن استاد به سعدي و نهی از غیبت در نظامیهمانند پند د. کند یمتعبیر 
  ).3816-3820باب نهم، ابیات (سعدي در کودکی و پند پدرش

 

  ي اخالقی سعديریگ جهینت

عـدي در پـایـان ي اخالقیِ خود سریگ جهینتي مینی مال، ها داستاني کوتاه بوستان با ها تیحکاي بارز ها تفاوتیکی از 
 کنـد یمـپایانی ندارند و نویسنده ادامه داستان را به خواننـده واگـذار  مال ینیمي ها داستان کهی معن نیابه . هـر حکایـت است

ي ریگ جهینتدر واقع سعدي پس از بیان هر حکایت، متناسب با موضوع آن باب، به . نیست گونه نیاي بوستان ها تیحکااما در 
این ویژگی را در تمامی . کند یمو چند بیت را در تأیید داستان و جهت پندآموزي مخاطبان بیان  پردازد یماخالقی 

مانند حکایت زیر که در آن پدري، پسرش را با تشبیه بسیار زیبایی از غیبت نهی . مشاهده کرد توان یمي بوستان ها تیحکا
  :مراه استي اخالقی هریگ جهینتکه خود این تشبیه با نوعی  کند یم

  شنیـدم که پیري پسر را بخشم           مالمت همی کرد کاي شوخ چشـم

  تو را تیشه دادم که هیزم شکن            نـگفـتـم که دیـوار مـسجـد بـکن

  زبان آمد از بهر شکر و سپاس             بـه غیبـت نگـرداندش حـق شنـاس

  )3370-3373باب هشتم، ابیات (
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  ها تیشخصروي قضاوت شخصی بر 

؛ از انسان و حیوان گـرفتـه تـا انـد طبقهي بوستان از هر نوع و ها تیحکاکه بیان شد اشخاص داستانی در  گونه همان
شخصیت پردازي و  گونه چیه، بدون کند یمو حتی خود سعدي که به نوعی در داستان خود را معرفی  جان یباشیاي 

 ها تیشخصدلیل محدودیت فضاي داستانی، فرصتی براي قضاوت نویسنده بر روي  به مال ینیمي ها داستاندر . هنرنمایی
به این معنی که در . نیست گونه نیاي بوستان وضع ها  تیحکااما در . ي خواننده است عهدهوجود ندارد و این قضاوت به 

به این ترتیب، قضاوت . کند یم، سعدي پس از بیان حکایت، چند بیت را در تأیید عمل قهرمان بیان ها تیحکابرخی از 
  :پردازد یمي دوم  فهیخلمانند حکایت عمر و گدا، که در ابیات زیر به تأیید عمل . کند یمشخصی خود را وارد داستان 

  چه منصف بزرگان دین بوده انـد            کـه با زیـر دستـان چـنین بـوده اند

  ـاخ پـر مـیوه سـر بـر زمیـنفـروتـن بـود هـوشمنـد گـزین             نهـد ش

  )2470-2471باب چهارم، ابیات (

  

  :يریگ جهینت

شکل گرفت و با تأثیري که بر ادبیات  ستمیاول قرن ب ي مهین در» کم هم زیاد است«مالیسم با شعار معروف خود  مینی
ي غربی و ا دهیپدبا این که ي کوتاه کوتاه در قالب این جریان ادبی شد و ها داستانداستانی جهان گذاشت، باعث خلق 

. ي ادبیات فارسی، آثار منظوم و منثور متعددي وجود دارد که قابل انطباق با این جریان ادبی است گسترهامروزي است اما در 
ي ها انیجررا با  ها آن توان یمي کوتاه و بلندي است که به هر نوعی ها داستانو  ها تیحکاآثار کالسیک فارسی سرشار از 

 تـوان یمـي آثاري چون متون عـرفانـی و دواویـن شاعـران مختـلف را ها تیحکاو  ها داستاناین گونه . امروزي سنجید ادبی
کلمه در  اخص يبه معنا ي کوتاه،ها تیحکااغلب این . در ادبیات فارسی به شمار آورد مال ینیمي ها داستاني اعـالي  نمـونـه

دست  یابعاد پنهان متون ادب به شناخت بهتر توان یم ها تیحکاو با بررسی و تحلیل این  دگنجن یم یستیمال ینیداستان م فیتعر
  .یافت

ي کوتاه ها تیحکاچرا که . بوستان سعدي نیز به عنون یکی از شاهکارهاي ادبیات فارسی، از این قاعده مستثنی نیست   
ي آن ها تیحکابرخی از . سازگار است مال ینیمي ها داستاني ها یژگیومتعدد و متنوعی در آن وجود دارد که با اصول و 
و بـرخی دیگـر، با داشتـن  اند شـدهبا زبانی تصویري سروده  ها تیحکاساده و استـادانه اما زیبـا و منـاسب و برخی از 

هنرنمایی خاص . ی جالب و جذاب، طراوت و تازگی خاصی دارندمضموني محدود و گاه متنـوع و داشتـن ها تیشخص
به سبک خاص خود و به زبان مردم عادي، آن هم به زیباترین صـورت، باعـث  ها تیحکاسعدي در سرودن بوستان و بیان 
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ي کوتاه بوستان داراي چند ویژگی از ها تیحکااغلب  دهد یمنتـایج این پژوهـش نشـان . شـود یماعجاب آدمـی 
یی متناسب واقع گرا ،ي و زندهریتصوی ، زبانکمحجم  از حد،ی بیش کوتاه گی وسادچون  مال ینیمي ها داستاني ها یژگیو

ت زمان ت،یروابا موضوع  هر چند شاید میان . دارند ها داستان گونه نیاهستند و اشتراکات زیادي با  ...و یو مکان یمحدودی
ریشه در سنت ادبی فارسی و این دو، به دلیل تفاوت منشأ و خاستگاه ادبی، وجوه افتراقی وجود داشته باشد، زیرا که بوستان، 

برخاسته از ادبیات غرب است، اما کشف این وجوه تشابه و افتراق است که به  سمیمال ینیمي ادبیات شرق دارد و  حوزه
  .دارد دیتأکمهم روز  اناتیجربا  ها آن قیتطبی و فارسی ادبي بودن متون کاربرد

  :هاپی نوشت

  :پراکنده شده است لیبه صورت ذبا کمی اغماض ن در هر باب بوستا یستیمال ینیم ي کوتاه وها تیحکا -1

  62-55- 53- 52- 49- 44 صص: باب اول                                    41ص: باچهید
  98- 94- 92- 88- 85- 84- )تیحکا 2( 83 صص: باب دوم
  110-108-107-106- 104- 102 صص: باب سوم

  )تیحکا 2( 134-132-)تیحکا 2( 123-116-115 صص: باب چهارم
  141-)تیحکا 2( 140- )تیحکا 2( 139 صص: باب پنجم
  150-)تیحکا 2( 149-)تیحکا 2( 148-147-)تیحکا 2( 146 صص: باب ششم
  164-)تیحکا 2( 161- ) تیحکا 3( 159-158-)تیحکا 2( 156- 155 صص :مـباب هفت

  )تیحکا 4( 176-175-173 صص: باب هشتم
          )تیحکا 2( 194-  )تیحکا 2( 192- 191-190-188- 186 صص: مـهـباب ن

  198ص : باب دهم
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342 

ي داستان رستم و اسفندیار براي بررسی، مقایسه و تحلیل متن بازنویسی شده
  گروه سنی کودك و نوجوان

   167معصومه قاسمی

  168حمید رضایی

  :یدهچک

یابندو متون  یدوباره م یاتیح یرین بدین طریق د يافسانه ها و اسطوره ها. است "یمتن یناب"تکرار  یمتن نوع یسیبازنو
 يها گروه يبه زبان قابل فهم برا بیمتون کهن اد يو ساده ساز یسیبازنو. کهن در شکل و ساختاري جدید عرضه می شوند

دن نوجوانان با فرهنگ، آداب و رسوم، تمدن، کار آشنا ش ینضرورت ا. دارد یاديز یت مختلف از جمله نوجوانان اهم سنی
از . استي فردوسی  ، کتاب شاهنامهیمتون کهن و ارزشمند ادب یناز ا یکی. مرز و بوم است ینا ي و گذشته ادب یمفاخر مل

تم داستان رس شده یسیمتن بازنو یسهو مقا ي پژوهش،به بررس یندر ایسی شده است که بازنوین داستان گونه ها ي مختلفی ا
براي  ) ي، فضاسازیدد یه، زاویه، درون مايپرداز یتتو شخص یت، شخصپیرنگ( ي به لحاظ اصول مهم داستان یاراسفندو 

یسی شده براي کودکان و نوجوانان بازنوي دو داستان یسهمقابا . ، پرداخته شده استیبا متن اصلگروه کودك و نوجوان 
شده براي نوجوانان موفق تر عمل کرده است، ولی بهتر بود براي قابل فهم  یسینوي داستان باز یسندهنوتوان گفت که  یم

  .یر هم استفاده می کردتصاوکردن ماجرا از 

یه آن هم به طور کامل با اصل داستان شباهت دارد و داستان هم اولتوان گفت داستان از لحاظ طرح  یمینکه تنها ابا توجه به 
ین همه امور متضاد براي کودکان و نوجوانان درست به نظر نمی رسد، این مسائلی با چنیز دارد، طرح انگیی غم بار و غم فضا
یی از اصل ماجرا آن را براي هاینی کمک گرفت، تا بتوان با حفظ رگه بازآفرین گونه موارد بهتر است که از هنر ادر 

  .ییر دادتغگروههاي سنی مختلف 

  

  نوجوانکودك، کهن،  تن، میسیبازنورستم و اسفندیار، : هاواژه یدکل

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور - 167
 یام نورپیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استاد - 168
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  مقدمه 

یات ادبي خوانندگان برایات گذشته را ادبي  خاطرهطلبد و اقتباس از یک گفتار،  یمیسی را بازنویعی طبیات به طور ادب  
ي  ارائهیسی آثار به همراه بازنویسنده با نوی متفاوتند، زماناز آن جا که خوانندگان آثار، در هر . کند یمید، زنده جد
ییراتی تغي خود،  زمانهي آثار گذشتگان را آشکار کرده به فراخور اوضاع  یچیدهپي مبهم و ها جلوهید، جدهاي تازه و  یهنظر
ي انتقادی و یا آموزشیسی متن ممکن است با اهداف بازنو. گردد یمیز نیدگاه خوانندگان دییر تغداده و باعث  ها آندر 

    . زند یمیل متون دست تفصپردازد و یا بر عکس به شرح و  یمیص متون تلخیسنده به نوگیرد که  یمصورت 

یست، ني ا تازهیسندگان قرار گرفته است، و مسلماً کار نویسی و ساده کردن متون کهن از گذشته مورد توجه بازنو  
یاز نها را با توجه به یگر کشوردیات هند و ادبي ها داستانها و  یتحکا ها آن. اند زدهیسی نویز به نوعی دست به باز نیشینیان ما پ

یات ما شده و بعد از ادبین شکل وارد همیه، به اولهاي قرون  یتحکابعضی از . اند کردهیسی نوي زمان خود باز ها ارزشو 
ي شغال و روباه و خم رنگرزي را به  قصهیی بهایخ ش، مثالً اند شدهیسی نویازهاي خاص فرهنگی باز نگذشت زمان با توجه به 

  ) 51: 1387حداد،. (سی کرده استینوشکلی باز 

ی مختلف کودك و سني ها گروهي برای مذهبیخی و تاری، ادبي ها متنیري داشته و گیز رشد چشم نیر اخي  دههدر   
. شود یمی ارائه متفاوتیز در قالب و ساختار ن ها داستانین روش عالوه بر ساده کردن، زبان ادر . یسی شده استبازنونوجوان 

یی فضاي حوادث، برایین عنصر زمان و مکان تعی از آثار کهن و ساده کردن آن با اصلبعد از انتخاب متن  یوهشین ادر 
  . یابند یمید جدي ساختار ها داستانیرنگ پشود و با گسترش  یمیجاد ای داستان

ي محمود  یلهوسان به یالدي در تهرم 1975المللی کودك در سال  ینبي مجمع برگزارین بار پس از اولیسی بازنوي  واژه«   
یور، پا( » .یات مطرح شدادبی به مفهوم یک فن در خارجي کالم سخنوران رویمایی، از ني  برجستهی از شاعران تهرانمشرف 

1380 :7  (  

ي متن کهن نوسازیسی، ساده کردن زبان و بازنوین تفاوت که اشود با  یمینی همراه آفري باز  واژهیسی معموالً با بازنو  
کند و فقط نثر یا نظم  ینمییر تغیه ماي و درون محتویسی بازنوینش مجدد اثر کهن است، در آفرینی بازآفری که حالر است؛ د

توان  یمیسی در نظر گرفته شده است؛ که از آن جمله بازنوي برای گوناگونهاي  يبندیم تقس. شود یمارائه  تر سادهبه صورت 
  ) 23: 1371ی نصب، هاشم. (را نام برد... یسی آزاد وبازنو، نثر به نثر، نظم به نظم، یسی از متن نظم به نثر، نثر به نظمبازنو

یسی خالق بازنویسی ساده و بازنویسی مطرح کرد، بازنوي برای داستانتوان از لحاظ ساختار  یمیگري که دي بندیم تقس  
ي محتوییر دادن تغي کردن زبان بدون امروزو  یسی ساده، سادهبازنوینی است؛ اما بازآفری نوعیسی خالق در واقع بازنو. است
ی بدون ادبی آثار کهن بعضیموده است و پي صعودیري سینی بازآفریسی و بازنوبه بعد توجه به  40ي  دههاگر چه از . است
یران دانش دوست وزتوان در عصر قاجار و توجه  یمیسی را بازنواوج  اند شدهیسی بازنوی منطقیت اصول و چهارچوب رعا

  ) 21همان، . ( اند داشتهیسی متون کهن نویادي به موضوع ترجمه و ساده زی دانست که توجه فراهانیرانی چون قائم مقام ا
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ی متونی در آن وجود ندارد و اکثر چندانیفی رشد کیش است که البته از لحاظ افزاین روند رو به ایش بیز کم و نامروزه   
یده کوشین آثار ایرا در زی ندارند؛ قبولی و قابل اصولچهارچوب  اند شدهسی یبازنوی کودك و نوجوان سني گروه براکه 

ین نکته را در نظر داشت اید با. ی نشده استچندانی توجه داستانی اصالً به ساختار و عناصر ولگردد  تر سادهشده است زبان 
یجاد احفظ اصالت و موضوع داستان و ی اصلیم بلکه هدف کنی را در چند جمله خالصه متنیست که نین ایسی فقط بازنوکه 

  .ی ساده و قابل فهم استقالبید در جدي ساختار

اي  یشینهبیسی متون کهن بازنوي و سازي ساده  ینهزمی در ادبی و فرهنگیراث گرانقدر میرینه و دیخ تاریران به سبب ا«   
ي و محمد( » .ی داردملیت هویت و ملمفهوم ی گذشته نشان از غنیی با فرهنگ آشنایسی متون و بازنوتوجه به . یمی داردقد

  ) 428: 1386ی، قانون

ی را در خود ملیرین خود، احساسات دیی با فرهنگ و تمدن آشناین متون عالوه بر اي  مطالعهکودکان و نوجوانان با   
ی و فردوسي  شاهنامهی، ادبیکی از متون ارزشمند . کنند یمی خود را اصالح اجتماعکنند و اخالق و منش و رفتار  یمیت تقو

یز فقط به نبی شک اگر فردوسی . یسی شده استبازنوي مختلف ها گروهي برایار است که اسفنداز آن جمله داستان رستم و 
گرفت و نه شاهنامه چنان اثري بود که  یمیم توس لقب حکزد، نه او  یمیده و خوانده  بود، دست شنیاتی که رواتکرار 
یسه ها و مهابهاراتا منبع الهامند و اودمختصر آنکه، شاهنامه ها و . ییمبگوین قدر جدي سخن اي آن  هدرباربعد  ها قرنیم بخواه

  )117: 1388اکبرلو،.(یسیمبنویم براي مخاطبان کودك و نوجوان باشیژه که خواسته وبه . یسیرونونه 

یر اختر شناسش وزنخست از . یداد استبین فتنه و اي او سرچشمه. ی اندازدمیار را گشتاسب به جان هم اسفندرستم و   
ین مرگ اشود و  یمیی می کند که او به دست رستم کشته گویش پیست و جاماسب کیار به دست اسفندی پرسد که مرگ م

ی فرستد او خود می دانست مینجاست که  او را به جنگ یل زابلستان او . یی یافترهای توان از آن نمیست و  نرا چاره اي 
ی کرده است گناهاما جنگ با که؟ و براي چه؟ مگر رستم  چه .ین جنگ کشته خواهد شدای چون و چرا در که فرزندش ب

  :کرده مین گناه متهای است؟ گشتاسب رستم را به پاداشین چنکه سزاوار 

  ي نشمردکهتریشتن خوی همی ز آسمان بگذرد                   همي بمرد

  که او تاج نو دارد و ما کهن      ی زگشتاسب نارد سخن             بشاه

  ) 7-11: 1369مسکوب، (  

یر آورده زیسی شده کودك و نوجوان به شرح نوجهت روشن شدن  مساله عناصر داستان در دو داستان باز  هین مرحلادر 
  .شده است

  :یهمادرون 
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یت هاي موقعیت و وضعشود و  یم یدهکشیه فکر اصلی و مسلط در هر اثر است، خط یا رشته اي که در خالل اثر مادرون «
  ) 174: 1388یرصادقی،م(» .یوند می دهدپداستان را به هم 

ي موضوع با ی و فکر حاکم بر هر اثر است که تمام عناصر داستان را انتخاب و هماهنگ کنندهاصلیه، جوهر مادرون 
ده و به داستان نوعی وحدت یسنده را مشخص کرنویگر عناصر داستان است، جهت فکر و ادراك دیت، صحنه و شخص

 ) 300: 1376یر صادقی،م. (هنري می بخشد

ی با سنت هاست، در مقابل، خاندان زال مدافعان گشتاسبیارویی و نبرد دستگاه رویار، اسفندي داستان رستم و یهمادرون   
ی کند، سنت انسان را منی جدا یواحي انسانی را از ي مانده، و جامعهجاي گذشته بر هایراثی که از نسل مسنت؛ . سنت هستند

ی وجود نخواهد تکاملیت است، که بدون آن مسلماً مدني  فرهنگ و برای محقر و محدود خود فراتر برده و بستري زندگاز 
  . داشت

ي تراژدجان و جوهر . ي و اسارتآزادتوان گفت بر سر  یمیست؟ در یک کلمه چیست؟ جنگ بر سر چحرف بر سر «  
یري و پي و اسارت، آزادیب گرفته از یک سلسله برخورد؛ برخورد ترکتار و پود ماجرا . ی دهدمیل شکت» مقاومت«رستم را 

د، برخورد سرنوشت با ارادهجوان 1378شعار و انوري،(».ی و مرگزندگیان برخورد پاي انسان و در ی، کهنه و نو، تعقل و تعب  :
36 (  

ی دهد، که در میل تشک» ي و اسارتآزاد«یار را اسفندستم و ی داستان راصلي یهماهمانطور که گفته شد، درون   
ی پادشاهی خواهی ماگر « یار که، اسفندیشنهاد گشتاسب به پیت شده است، از رعایادي زیسی شده تا حدود بازنوي ها داستان

یار اسفندهر زمان که  «تا جواب رستم که، » یاوري بي و رستم را دست بسته نزد من بروید به زابلستان بارا به تو بسپارم، 
  ». یدببری هرگز اجازه نخواهم داد که مرا دست بسته به نزد او ولبخواهد، من به دربار شاه خواهم آمد 

یت ها شخصین بي گفتگویق افکار و احساسات و طریم از مستقي  یوهشیسی شده با بازنوي ها داستانیه ها در مادرون   
یشتر نسبت به اصل بیه ها مای است، درون اخالقر حول محور پند و اندرز و مسائل یشتبیه ها مایام درون پ. یان شده استب

یسی شده  بازنوي ها داستانی اصل داستان در حماسی رسند، و با توجه به لحن می به نظر واقعیشتر بداستان کوتاه ترند و 
ی استفاده جمالتیشتر از بی وجود ندارد و هماهنگیسی اصالً بازنوی کودکان با توجه به عصر و زمان سني گروه برامخصوصاً 

شب فضا را «، »ی چون او را به بند کشمپهلوانچگونه به جنگ رستم روم و «یست؛ نی قابل درك سنین گروه اي براشده که 
  ...و» گرفت یمدر بر 

یر قابل تصاویق طری از خوبیه ها به مایر است، درون تصوی کودك که همراه با سني گروه برایسی شده بازنودر داستان   
یدن دی مادر قبل از آغاز سفر، تعجب بهمن از نگرانیار در برابر پدر، دل اسفندیم و اطاعت فرود آوردن تسلانتقال است؛ سر 

یر دو تیمرغ، فرو رفتن سیار، حضور اسفندی رستم در روز اول نبرد با درماندگیر و جوان، پین دو پهلوان بي نبرد رستم، صحنه
  . یاراسفندي سر باالی رستم ناراحتیان پایار و در اسفندان شعبه به چشم
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 .ی خشن و ترسناك استکمیست و نی کودك اصالً مناسب سني گروه براي جلد رویر تصوالبته   

  

  :يپردازیت شخصیت و شخص - 1
و می کند، ید گویفیت روانی و اخالقی او، در عمل او به آنچه می کیشی، فردي است که نمایتی یا روایت؛ در اثر شخص«

کنند،  یمیباً مثل افراد واقعی جلوه تقري داستان یی را که براي خواننده در حوزههایت شخصین چن. وجود داشته باشد
  ) 84: 1388یرصادقی،م(» .یت پردازي می خوانندشخص

یز در بر نیگر را دیاء شایوانات و حیشه انسان نباشند و همیلم نامه که ممکن است فیشنامه و نمااشخاص ساخته شده در داستان، 
  .یز باشندنیعی و اجتماعی طبیروهاي نین می توانند حتی رسوم، خصلت فردي، همچنیرند، آنها گ

یژگی هاي مشخصی ویت ساده یک بعدي است و شخصیم کرده است، که تقسیت ها را به ساده و جامع شخصفورستر، .ام.اي
.  یر می کشدتصوهاي خوب و بد و عام و خاص را توام به  یت جامع چند بعدي است و خصلتشخصرا نشان می دهد و 

  )289همان (

ین اسطوره ایازات خاص امتیار یکی از اسفندی چون رستم و قهرمانانیق درونی عالیات و ذهنیرهایی از  تصوي ارائه  
داده است عبارتند از  یار ارائهاسفندی در داستان رستم و فردوسیی که هایت شخص. یگر از اسطوره هاستدیاري بسنسبت به 

  .یمرغ و جاماسبسیون، فرامرز، نوش آذر، مهرنوش، بهمن، زال، کتایار، گشتاسب، پشوتن، اسفندرستم، : ي چونافراد

ی، نماد اجتماعیتی متعادل و بزرگ منش از لحاظ بعد شخصی، پختگیري و پي، آزادی نماد روانرستم از لحاظ بعد   
ین و دیوند پیار به اسفندی، معتقد به یگانگی خداوند و گر چه مانند مذهباز لحاظ . عادلی و حاکم ملجهان پهلوان، قهرمان 

  .ییرهایدن به رسی رمز عروج روان و زرتشتین دیار قهرمان اسفند. ي پادشاه را قبول داردسرورحکومت اعتقاد ندارد، اما 

ی انساني هایت شخصیم، در اصل داستان دهقرار ی بررسیت ها را با توجه به اصل داستان مورد شخصیم تعداد بخواهاگر   
یار، بهمن، نوش آذر، مهرنوش، اسفندیون، لهراسب، گشتاسب، کتایاب، افراسزال، رستم، زواره، فرامرز، : عبارتند از

ی کیدون، جاماسب، فریاوش، سین، کاووس، چید، دستان، رودابه، ضحاك، خاقان جمشارجاسب، پشوتن، گرزم، هوشنگ، 
یستان، سکابلستان، : یعی عبارتند ازطبي هایده پدیمرغ، سبلبل، رخش و : یوانی عبارتند ازحي هایت شخص. تشتخسرو و زر

ي رخش و افسانه ظاهریات خصوصیلی؛ با توجه به تمثي هایت شخصیرمند، و هین، رود چتوران، هاماوران، هندوستان، روم، 
  .یلی به حساب آوردتمثي و ایوانی افسانه حي هایت شخصي ر زمرهتوان د یمیت را شخصین دو اید سپیو دیمرغ و سي بودن ا

ي گروه برایسی شده بازنوي یاد شده، در داستان هایت شخصی کودك؛ از سني گروه برایسی شده بازنوي ها داستاندر   
ان حضور یرمند، زابلستهیمرغ، رخش، توران، سیون، بهمن، زال، کتایار، گشتاسب، ارجاسب، رستم، اسفندی کودك؛ سن

یون، لهراسب، ارجاسب، توران، گشتاسب، کتایار، اسفندی نوجوانان؛ بلبل، سني گروه برایسی شده بازنودارند و در داستان 
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یستان، پشوتن، بهمن، سیاوش، زواره، فرامرز، هاماوران، سیقباد، کاووس، کجاماسب، گرزم، فرامرز، دستان، منوچهر، 
  .ینچیمن، خاقان اهرید، سپیودین، رودابه، چ، زال، هندوستان، روم، یدون، ضحاك، زرتشتفرید، جمشهوشنگ، 

ییري تغی نوجوانان سني کودکان و چه در گروه برایسی شده بازنویت ها نسبت به اصل داستان چه در داستان شخص  
و رفتار آن ها به  یم و اعمالمستقي یوهشیق طریرش و درك هستند که از پذی نوجوانان قابل سنیشتر در گروه ب. نکرده اند
ي یی مانند گشتاسب، نمونههایت شخصیون، زال خوب و کتایار، بهمن، اسفندي مانند رستم، افرادی شوند و می معرفخواننده 

  .ي و شرارت هستندبدبارز 

  

  :گفت و گو 1- 2

ی که در صحبتیگر، ده عبارت ب. یلم نامهفیشنامه و نماید در شعر، داستان، عقاي افکار و مکالمه و صحبت کردن با هم، مبادله
  .شود یمیده نامیرد، گفت و گو گی می صورت ادبي در هر اثر واحدیت شخصیت ها، آزادانه در ذهن شخصیان م

یش نمای را در خود به اجتماعی و روانی، جسمانیت، خصوصین است که سه اي کامل گوي گفت و هایژگی واز   
  ) 305:  1376یر صادقی،م.(گذارد

یت ها شخصیت ذهنیش برده،با پینی معینت داستان؛ بلکه عمل داستانی را در جهت زیش و آراتنها به عنوان گفتگو، نه   
یان مي صحبت هاي رد و بدل شده یعی و واقعی بودن به خواننده می دهد، با ارائهطبهماهنگی و همخوانی دارد، احساس 

  )  471-1388:472یرصادقی،م. (ا نشان می دهدیژگی هاي روحی و  خلقی افراد رویت ها، فعل و انفعال و شخص

ي ي خوب یعنی ارائهگفتگویف یک وظایباً تمام تقری به عهده دارد و اساسیار نقش اسفندگفتگو در داستان رستم و «
ینی کار، وارد کردن حوادث در داستان، ارائه صحنه و دادن سنگیش بردن حرکت داستان، کاستن از پیت، شخصیایی از زوا

یار با مادرش است، او از اسفندیاروي رویار، اسفندي داستان رستم و گفتگوین اول. ی دهدمات الزم به خواننده را انجام اطالع
  .ی بر سر نهدپادشاهي پدر ناراحت است و بر آن است تا تاج عهدبد 

پس از آن که یقت حقشود و در  یمین گفتگو شروع همیز هست با ني حوادث ی داستان که حرکت دهندهاصلتضاد   
  .یردگی مي شکل بعدیرد حوادث بگی را از پدر که سخت دلبسته اوست شاهشود که تاج  یمیار بر آن اسفند

یار لحن اسفندیون با کتاي گفتگو. ی رودمي داستان به شمار هایت شخصیز هر یک از تمایز شاخص نیان جمالت بلحن   
  :یاراسفنداقبال بلند یدن شني کهن و هایدن رنج دمحنت بار گشتاسب بعد از 

  ی بــر ســرمهمیــد آتش بباری گفت بـد روز و بـد اختــرم                           هم

  یـرشي و چنگال فکندیـر                           زمانــه وزیش فــرخ پی کـاشکــمــرا 
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. ی کندمیري در داستان کمک درگي هاینه زمیح توضی پردازد و میان حوادث گذشته بگفتگو در داستان گاه به   
  .ی کندمیت روای خود و گشتاسب را زندگي ی از حوادث گذشتهبخشی خود از پدر، آزردگیل دالیار با بازگو کردن اسفند

در . ی یا کسب اطالعات استدهین اطالعات همچنی گفتگو، کمک به حرکت داستان و اصلیف وظایگر از دیکی   
یرا هدف زی کند که از جنگ منصرف شود، میه توصیار اسفندیرد، رستم به گی میار در فنداسیان رستم و میی که گفتگو

  .ی استپادشاهیار و استمرار دوران اسفندی گشتاسب از فرستادن او به زابل، حذف اصل

ین ا در. یک داستان استدراماتي گفتگوهایباترین زي گوهر یا نژاد، یکی از برتریار بر سر اسفندي رستم و مشاجره  
یان نمایبا زي گفتارهای طینده بلخ و زابل، نماینده ملت، نماین و دینده نماین شاهزاده و جهان پهلوان بگفتگو اختالف 

  .شود یم

یار با پدرش گشتاسب است، که از پدر تاج و تخت اسفندین بین گفتگو اولي کودکان، برایسی شده بازنودر داستان   
ی خواهد که می زند و از پدر مي صداقت حرف رویار که از اسفندیان گر تفاوت بها ی کند که لحن گفتگومی را طلب شاه

  .ی اندازدمین وعده را به عقب اي گریله حید و وعبه عهدش وفا کند و گشتاسب که با وعده و 

هر چند ی و مالطفت است و نرمیون با کتایون قرار دارد، که سخنان کتایار با مادرش، اسفندي گفتگوي، بعددر قسمت   
یست، که من به جنگ رستم نیسته شاي مادر سخن تو درست، و ا« :یدگوی می باز ولیرد پذی مي مادر را هایار حرف اسفند

ي جز رفتن ندارم، به اپس اکنون که چاره . یستمنیچی از فرمان پدر سرپی، که قادر به دانی می ولیر کنم، اسروم و او را 
  )3: 1387قنبري،( » . که با احترام با رستم برخورد خواهم کردی روم و به خداوند سوگند میستان س

ي برتریار بر سر اسفندي رستم و  مشاجرهیک داستان لقب گرفته است، دراماتي گفتگوهایباترین زدر قسمت بعد که یکی از «
ی خواهد که از نبرد ماز او ی کند و میحت نصیار را اسفندابتدا رستم . یان شده استبی خوبگوهر یا نژاد، و در داستان هم به 

دوباره رستم . ی کشدمیین دژ را به رخ رستم رویرانی ویین تن خود، گذشتن از هفت خوان، رویار اسفندی ولمنصرف شود 
بدان که شاه تو را به جنگ با من فرستاده، تا ! یاراسفندي ا«: یب داده استفری کند که گشتاسب تو را میار گوشزد اسفندبه 

  ) 7همان .  (ی خود ادامه دهدپادشاهیالی آسوده، به خي و او بتواند با شوشته به دست من ک

یباً به صورت تقري بعد که گفتگودر . کند ینمیار که غرور چشمانش را کور کرده است به حرف رستم گوش اسفندی ول
ن تن است و سالح من در او اثر ییروی نام آور و پهلوانیار اسفند«: ید کهگوی میان شده است، رستم به پدرش زال بمختصر 

  )همان (» .ی داندمیمرغ سي کار را و زال هم چاره» ندارد

یل نبرد با دلیمرغ از رستم سیان شده و ابتدا بیمرغ است، که باز هم به صورت مختصر سین رستم و بي بعدي گفتگو  
یار را چشم اسفندیب به آسیمرغ تنها راه سین کار ندارد و اي جز ای دهد که چاره می پرسد و رستم جواب میار را اسفند

  .ی آموزدمیر دو شعبه را به او تی کند و طرز ساختن میان بیش ها
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زال تو را جادو کرده است، و گر «: ید کهگوی میند، به او بی میار رستم را سالم و سر حال اسفندی وقتدر روز دوم نبرد    
و . ی خواهد که از خدا بترسد و دست از نبرد برداردمو رستم از او )  11،همان. ( ینداشتیگر توان جنگ با من را دنه امروز 

: ی خواهد کهمیمان شده است و از رستم پشیار است که از کارش اسفندی زندگین واپسین گفتگو دوباره در لحظات آخر
ی پهلوانیاموزي و از او برزم را به او ي و جنگاوري و هنر ببری خواهم پسرم بهمن را به تو بسپارم تا او را با خود به زابلستان م«
  ) 15همان، ( » .يبسازیرومند، همچون خود ن

یون است که کتایار با مادرش اسفندي گفتگوین گفتگو مانند اصل داستان، اولي نوجوانان برایسی شده بازنودر داستان   
ی میقی طري مهربان و دلسوز از هر مادرن یون به عنواکتایان شده است و بیار مفصل تر و بهتر بسنسبت به داستان کودکان 

ی از آن تو خواهد پادشاهیم و سلطنت و سیزم، همه خزانه و گنج ها و زر و عزپسر «: یی کند مثالًراهنماخواهد فرزندش را 
  ) 114:  1388محرابی،( » .ینکنی خالی و پشت پدرت را نکنی نافرمانی و نکنپس بهتر است که پدرت را آزرده . شد

ی دهد که مرگ میشگویی به او خبر پیرش جاماسب است که با وزي گشتاسب با گفتگوین داستان اي بعدي وگفتگ  
  .فرزندش به دست رستم است

یگر به طور مفصل و دي جاهایار با پدرش گشتاسب است که نسبت به اسفندي گفتگوین داستان اي در بعدي گفتگو  
. یار توسط مادرش استاسفندیحت کردن نصکودکان حذف شده است، ي که در داستان بعدي گفتگو. ی استطوالنیار بس

ی را کسیشان، خوی برم به جز فرزندانم و چند تن از نمي با خود لشکرمن « ید گوی میرد و پذی نمیار پند مادر را اسفندکه 
  )  119:  1388محرابی،( » .ی برمنمهمراه خود 

ی خواهد تاج می خواند و از او میار بهمن را فرا اسفنداست که  یار به زابلاسفندی کشي بعد از لشکر بعدي گفتگو  
یاکان و اجداد نی و حشمت و جاه و مقام را از بزرگین همه ا«: یدبگوی بر سرش بگذارد و به نزد رستم برود و به او شاه

ز در داستان کودکان ینین قسمت ا)   121همان،(» ... ي وکردي و ما را فراموش شداکنون از ما رو گردان . يآوردبدست 
  .حذف شده است

ي رستم و گفتگوي رستم با بهمن است که باز هم به طور مفصل به آن پرداخته شده است و بعد از آن گفتگوقسمت بعد   
ینکه ایشتري را به خود اختصاص داده است و بي داستان پر رنگ تر است و صفحات جاهاي یهبقیار است که از اسفند
ي رستم باز برایی در قسمت چپش اشاره کرد که جایار با دست چپ به اسفندنگاه «: ی کندمی احترامی بیار به رستم اسفند
  )131همان، (» .شود

یان شده در بی کند که بر خالف داستان کودکان که در چند سطر مید تمجیش و ستایار در برابر رستم از خود اسفندو سپس 
  .یان شده استبصفحه  3ینجا در ا
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یال ختو « : یدگوی مزال به رستم . ي رستم با زال است که در داستان کودکان حذف شده استگفتگون ماجرا یابعد از   
ی می کنم و به خانه میی از اسب بلندش گوی می کند تو مین از او اطاعت چیار که خاقان اسفندي، داري ایهوده بخام و 
  ) 135همان، ( » .یخامیهوده و بیال خچه . آورم

یمرغ که نسبت به داستان کودکان مفصل سین نبرد است، کمک خواستن از حیار در اسفندي رستم و گفتگوي بعدي گفتگو
ی خواهد دوباره با تو جنگ کند از او خواهش کن که میار اسفنداگر «: گوید یمیمرغ به رستم سیی جایان شده است در بتر 

» .یکنی او را نابود توانی میش هایق چشم طربرو چون از یش نشانه هایر را به چشم تین ااگر کارگر نشد . دست بردارد
  )141: 1388محرابی،(

یدیم دهمان طور که . یردپذی میان پایار به رستم اسفندیت وصیار اسفندي رستم و گفتگوین داستان هم ماجرا با ادر   
ي باعث خالصه حدودید تا شاه ک اند شدهیان بیجاز و فشرده اي کودکان به صورت برایسی شده بازنوگفتگوها در داستان 

ی به طور اصلي گفتگوهاي نوجوانان برایسی شده بازنوی در داستان ولی کودکان شود فهمیش از حد ماجرا و بد بشدن 
  .اند شدهیان بی طوالنمفصل و 

  

  :یددیه زاو - 2
داستان خود را به خواننده ارائه یسنده با آن مصالح و مواد نویوه اي است که شي یش دهندهنمایت رواي یهزاوید یا دي یهزاو«

  .یسنده را با داستان نشان می دهدنوي می کند و در واقع رابطه

یت هاي داستان است و شخصي داستان یکی از یندهگوید درونی، دیه زاودر . یرونیبید ممکن است درونی باشد یا دیه زاو
به عبارت . ي عقل کل یا داناي کل قرار گرفته استر حوزهیرونی دبید دیه زاو. شود یمید اول شخص گفته دیه زاوداستان از 

  )386-1388:391یرصادقی،م(» .یت هاي داستان را رهبري می کندشخصیگر، فکري برتر از خارج، د

ی نقل فردوسي کل یا عقل کل، سوم شخص، است که از زبان داناي یار، در حوزهاسفندید داستان رستم و دیه زاو  
  .ین صورت استهمیز به نیسی شده نوي باز اه داستاندر . شود یم

  

  :يپردازصحنه  - 3
فراهم آوردن : توان یمیف آن وظاو از جمله . یندگویرد، صحنه می گزمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می «

یق بر عمیر تاثیطی براي محیجاد فضا و رنگ یا حال و هواي داستان و به وجود آوردن ایت ها، شخصمحلی براي زندگی 
  )449-1388:452یرصادقی،م(  »یت هاشخصیع و وقا
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دربار : یم کردتقسیگر دی فرعي تابلو 11ی و اصلي تابلوتوان به سه  یمیار را اسفندي مختلف داستان رستم و هاصحنه   
از دربار  یر حرکتمسیرمند، هي رود یهحاشی دربار، خارجي فضایار، سالن مالقات گشتاسب، اسفندي سراگشتاسب، اتاق یا 

یمه گاه رستم، قتلگاه فرزندان خیرگاه رستم، نخجیار، اسفندیمه گاه خیرمند، سراپرده یا هگشتاسب تا استقرار در کنار رود 
  ) 154: 1378فروتن،. ( یوان رستم، سالن مالقات زالایار، بارگاه زال، اسفندیار، آوردگاه رستم و اسفند

  .ید قهرمان حاکم استترددر کنار  یرنگنی از توطئه و حسدر دربار گشتاسب، 

یباً با تقری خورد، دربار گشتاسب است که مي کودکان به چشم برایسی شده بازنوي که در داستان این صحنه اول  
  .یا و واضح استگویز نیر ارائه شده تصوی دارد و البته هماهنگیت ها شخص

یار با مادرش و شکوه و اسفندی خورد، مالقات مبه چشم  ي کهاین صحنه اولي نوجوانان برایسی شده بازنواما در داستان 
ین صحنه در داستان ای دارد و هماهنگیفات آن توصیت ها و شخصی اوست که کامالً با شکنیمان پیت از گشتاسب و شکا
است  یان شدهبي نوجوانان خالصه تر برایسی شده بازنوین صحنه است که نسبت به داستان دومي کودکان برایسی شده بازنو

ي نوجوانان برایسی شده بازنوی در داستان ولشود  یمینجا بعد از صحبت با مادرش سوار بر اسب آرام، آرام دور او در 
  .ی کندمي گساری راند و دو روز و دو شب باده مشود و سخنان درشت بر لب  یمیده خاطر رنجیار از سخن مادر اسفند

یشگویی جاماسب است که سرنوشت پي کودکان وجود ندارد، برایسی شده بازنوي که در داستان این صحنه دوم  
ي بندي نوجوانان، به صورت عنوان برایسی شده بازنوی کند، داستان میشگویی پیار و کشته شدنش به دست رستم را اسفند

یحت کردن نصپدر،  یار به نزداسفندیار از پدر، رفتن اسفندیت شکا: یباً کامل استتقریش رفته است و پشده و تابلو به تابلو 
ی بیار، اسفندیار به زابل، مالقات بهمن و رستم، بازگشت بهمن و عکس العمل اسفندی کشیار توسط مادرش، لشکر اسفند
ي خود، نبرد رستم و سرایار از خود در برابر رستم، بازگشت رستم به اسفندیش ستایار نسبت به رستم، اسفندی احترام
و داستان با پنج . یاراسفندیمرغ و بازگشت رستم به جنگ سیار، کمک خواستن از سفندایختن رستم از چنگ گریار،اسفند

  .یت از، اصل داستان خاتمه یافته استب

ی رود و میرمند هیانش به کنار رود لشکریار بعد از مالقات با مادر با اسفندي کودکان برایسی شده بازنودر داستان   
یار اسفندی گردد، رستم به مالقات میدي نزد پدر باز ناامی فرستد، بهمن با م مزد رستی کند، بهمن را به نماردوگاهش را برپا 

ین و خسته شدن رستم و رخش، برافروختن آتش توسط زال و فراخوانی خونیار، غروب آفتاب و اسفندی رود، نبرد رستم و م
یمان شده است، بهمن را پشکه از کار خود  یاراسفندیارویی دو پهلوان در روز دوم نبرد و سرانجام رویمرغ، سیمرغ، کمک س

  .ی کندمیم تسلین آفری سپارد و جان به جان مبه رستم 

یاري از بسیرا زیست، نیا و واضح گوی کودکان، سني گروه برایفات توصیسه با اصل داستان صحنه ها و مقادر کل   
  .صحنه ها حذف شده است
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  :لحن - 4
ینده گوي صداي که خواننده آن را حدس بزند، درست مثل لحن طورت، به یسنده نسبت به اثر اسنولحن طرز برخورد «  

  ) عناصر داستان به زبان ساده (».ي که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع و مخاطبش نشان بدهدا

ید ابکه . یز باشدآمیه آور، جلف، جدي و طنز گریسنده است و می تواند صورت هاي مختلف خنده دار، نویان بلحن آهنگ 
-1388:522یرصادقی،م. (یسنده در آن زندگی می کند هماهنگی داشته باشدنواستوار و ثابت باشد و با زمان و عصري که 

521(  

یقی موسزبان، نحو و . ی دهدمیقی، لحن اثر خود را شکل موسي چون زبان، نحو و ابزاریسنده و شاعر با استفاده از نواما «  
یهات، استعاره ها، نمادها و نشانه ها تشبها، در انتخاب لغات و آهنگ و ساختمان جمله ها، یب کلمات و جمله ترکیم و تنظدر 

یز انگین لحاظ، لحن داستان ممکن است غم ابه . یردگین ها مورد استفاده قرار ایر نظي مواردیخی و تاری و ادبي هاو عبارت 
  ) 258: 1371داد، ( » .یانهماجراجویک و رمانتو واقع گرا باشد، یا 

ی که در لحن داستان مؤثرند وزن است که عواملی است و از جمله حماسي شاهنامه ها داستانیر سالحن داستان مانند   
ی که در لحن داستان مؤثر است یکی تکرار است که در اصل داستان چه عوامل، بحر متقارب است، از ها داستاني یهبقمانند 

ندانم که نرگس چرا «ي داستان در قسمت ابتداشود مثالً در  یمیاد به کار برده زیار بسبه صورت تکرار حرف یا تکرار کلمه 
  .ی داستان، شاعر کلمات گل، ابر، باران، باد را تکرار کرده استحسي فضاشاعر با توجه به » !شد دژم

  .یاد استزي که در لحن مؤثر است جناس است که در اصل داستان نسبتاً بعدعامل   

  .ی خوردنمیسی شده اصالً جناس به چشم بازنو يها داستانی در ول

یسی شده به بازنوي ها داستانینکه ایت شده است و با توجه به رعای خوبي در اصل داستان به کناریقی موسی و درونیقی موس
ز و یم، روسسرد و گرم، در داستان کودکان و زر و : مثل. یار کم استفاده شده استبسنثر هستند از عنصر تضاد به صورت 
  .شب، رزم و بزم، در داستان نوجوانان

یی به قوی حماسی توان گفت که لحن نمیسی شده بازنوي ها داستاني داستان چه در اصل داستان و چه در جاالبته در همه 
یار با اسفندیی مثل صحبت کردن جاهاي و در قوی حماسي نبرد و فخر و مباهات لحن هامعموالً در صحنه . کار رفته است

  .ی خوردمی کمتر به چشم حماسیار با رستم لحن اسفندیان داستان صحبت پاش، بهمن و در مادر

   

  :يسازفضا  - 5
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یات یا نمونه ادبي از ایر اثر خالقه فراگیر تأثیف توصي برای به وام گرفته شده و هواشناساصطالح فضا و رنگ از علم «  
یف و گفت توصي سر و کار دارد که از صحنه، اسلط مجموعه فضا و رنگ با حالت م. شود یمیگر از هنر به کار برده دي ها

  )531: 1388یرصادقی،م( » .شود یمیده آفرو گو 

داد، (» .ی کندمی استنشاق ادبیاي مخلوق اثر دنیی است که خواننده به محض ورود به هوایگر، فضا و رنگ، دیر تعببه «  
1371 :225 (  

ي داستان را ابتداي غم بار فضاي بلبل، ابر، باران، باد، ی متناسب چون، نالهتکلمادر اصل داستان شاهنامه شاعر با آوردن   
ي داستان برخورد محتواینکه ابا توجه به . ی خوردنمین مورد به چشم ایسی شده بازنوبه خواننده منتقل کند، که دو داستان 

ی که صورتي دارد در کمترکان تناسب ي در داستان کودفضاسازي و اسارت است، آزادیر و جوان و کالً پي، بدی و خوب
  .یشتر و بهتر و متناسب تر هستندبي ها در داستان نوجوانان فضاسازین ا

یزتر است چون در برانگیل تخي تر و قوي نوجوانان برایسی شده بازنوي ها با توجه به اصل داستان در داستان فضاساز  
ي تر عمل قوي هم فضاسازیش رفته به تناسب در امر پبلو به تابلو یسنده تانوی دارد و مشخصهر قسمت عنوان  ها داستانین ا

  .کرده است

یان بین داستان ای در خوبهر کدام به ... یح مادر ونصای پدر، بدقولیار از اسفندی ناراحتمثالً شروع داستان از زبان بلبل،   
  .اند شده

در ) یعصنا(یگر عوامل دیژگی به نسبت وین ا. تی اغراق اسحماسي ها داستانی اصلي هایژگی وینکه از ابا توجه به   
یچ هی باشد، نمیف من حریچ کس هین جهان ادر « : مثل. ی خوردمیادتر به چشم زي کودکان برایسی شده بازنوداستان 
 یرامونپیشتر بي ها فضاساز» .یدن گرفتباریر تی از بارانیچیدند، پی میرها چون رعد در هوا شمشی بر من اثر ندارد، سالح
ي برایسی شده بازنوي ها مخصوصاً در داستان فضاسازیمرغ توجه دارند و سیار، اسفندی داستان رستم، اصلي هایت شخص

  .ی کندمي داستان کمک مانندیقت حقنوجوانان به 

  

  :یرنگپ - 6
گر، یدبه عبارت . ی دهدمیی حوادث را در داستان نشان چراي حوادث در داستان است و چونی و الگونقشه، طرح یا «  

یرنگ فقط پین نظر ای جلوه کند؛ از منطقی کند که در نظر خواننده میب ترکیم و تنظیرنگ حوادث را در داستان چنان پ
یرنگ نقل پیقت، حقیت ها است؛ در موقعیت و وضعي حوادث یا یست، بلکه مجموعه سازمان یافتهنیب و توالی حوادث ترت

یل اتفاق افتاده و بعد از آن دلی دهد هر حادثه به چه می که نشان ادبر هر اثر ی دمعلولیه بر روابط علت و تکحوادث است با 
ی عقالنیان حوادث داستان را به طور می موجود وابستگیرنگ پی که معنین بدی افتد؛ میل اتفاق دلی و به چه حوادثیز چه ن

  ) 293-294: 1376یر صادقی،م(» .ی دهدمیسنده بر اساس آن حوادث را نظم نوي است که ای کند و ضابطه میم تنظ
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یار را به اسفندیین تنش، روي گرفته، از ترس قدرت یافتن فرزند ویات پدر از حی را در زمان پادشاهگشتاسب که خود   
ین چندی به پادشاهي یافتن یار را به وعدهاسفندي که قبل از آن و. یاوردبی فرستد تا رستم را دست بسته به بلخ میستان س

  .ین سفربه سالمت باز خواهد گشتاینک مطمئن است که پسر از ااده، کارزار فرست

یار بر اسفندی کند که از بند صرف نظر کند، اما مي پهلوان تقاضا ی رود، رستم از شاهزادهمیستان سیار از بلخ به اسفند  
ی ولستم شکست بخورد، ی رود که رمیم آن بین روز اولدر . شود یمینگونه جنگ آغاز ای ورزد و میم رستم اصرار تسل

یار فائق آمده و با اسفندی تنیین رویمرغ بر راز سیار، با کمک زال و اسفندجهان پهلوان بعد از گرفتن یک شب مهلت از 
: یت نهفته استعلي یار، رابطهاسفندی حوادث داستان رستم و تمامدر . ی غلتاندمیار را به خاك اسفندیري از چوب گز، ت

  :ی داندمی فرستد که میار را به زابل اسفندین علت اگشتاسب به 

  بود نو راهوش در زابلستان بود                    به دست تهم پور دستا

ی ماز گشتاسب تخت : یرد کهپذی میشنهاد پدر را پین علت بدی رغم اعتقاد به عبث بودن در بند نمودن رستم، علیار اسفندو 
  .خواهد و کاله

  :یدگوی می داند و مي خود عار براو آن را  یزدپرهی مرستم از بند   

  ین است و بسایند مـــرا زنــده بــا بنــد کـس        که روشن روانم بر نب

  :یحت زال را در گوش داردنصیزد، گری میار اسفندو اگر جهان پهلوان از نبرد با 

  بلنـــدیــز نــــام نین گزند      نبــاشــد تـــو را زیدون که او را رسد اور 

  ) 57یار، ص اسفندیک داستان رستم و دراماتي بر شناخت عناصر درآمد( 

ي یهمایرنگ حفظ شده است یعنی با محتوا و درون پي کودکان و نوجوانان اصل برایسی شده بازنوي ها داستاندر   
یرنگ به پی توان گفت که نمان یرنگ بسته و در داستان نوجوانپی در داستان کودکان با استفاده از ول. داستان متناسب است

  ..یستنی با توجه به اصل داستان آنچنان باز هم ولیان شده است بصورت بسته و خالصه 

ي دو پهلوان است که گفتگواز آن  لیار و قباسفندي نبرد رستم و یار نقطه اوج داستان صحنهاسفنددر داستان رستم و «  
یاي مه. یدنجنگیدن و ورزچه ناگوار است مهر .یکدیگر تار از محبی سرشدلي با گویقت حقی است جنگاوراني گفتگو«

. ی آورندنمیان بر زبانش پایزارند و تا باز آن . یختنري خون برااما نه . ی سازندمي جنگ  برارا  دی شوند، و خوممبارزه 
ی خوباز رنج و اندوه برهاند و از  ی خواهد رستم را به نزد شاه برد، او رامیار اسفندیروزي پس از نبرد است که پگفتگو بر سر 

ی بسته بماند آشتید اگر در گوی مي جنگ گردن نهد،ناچارکه هنوز دل آن ندارد تا به  مو رست. سازد شبرخوردار جو گن
ی روند و تن یکدیگر را مبا سالح مهربانی به جنگ هم .یار را بر تخت نشاند تاج بر سرش خواهد نهاداسفندیروزي پپس از 

  ) 76: 1369مسکوب،( » .ید آنکه جان هماورد را برهانندامبه ی زنند م
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  :سبک - 7
یقی موسو معنی شناسی و ) نحو -واژگان(یزه اي از زبان آمیم، منظور ما بافت نوشته است که کنی موقتی از سبک صحبت 

لباس فکر، : توان به یم یی که براي آن ارائه داده اندهایف تعریسنده در نوشتن دارد، و از نویوه اي که ش: پس سبک. است
یسنده در نوشتن نویدي که تمهیر و تدبیان، بیقی، اشاره به رسم و طرز حقفکر کردن با زبان، مجموعه اي از معانی مجازي و 

  ) 501-517: 1388یرصادقی،م(یز نیسنده، نویت فردیان شود و بید بافکري که : یبی از دو عنصر استترکیرد و گبه کار می 

  

  ییآوای در سطح شناختسبک ی بررس  1- 7

ی و دروني یهقافیف، ردی توان آن ها را از لحاظ وزن، نمیسی شده به نثر هستند، بازنوي ها داستانینکه ابا توجه به   
یر، نظجناس، سجع، تکرار، مراعات : یعی مانندصنای در اصل داستان درونیقی موسی از لحاظ ولی نمود؛ بررسی عروضمسائل 

یع استفاده نشده و صناین ایسی شده از بازنوي ها داستانی در ولیه و استعاره کمتر هستند تشبیسه با مقاکه در  به کار رفته است
  .شود یمیده دیشتر بی در اصل داستان درونیقی موسبالطبع 

  

  يلغوسطح   2- 7

مه استفاده کرده است در یگانه در شاهنابی کمتر از لغات فردوسینکه ایات در اصل داستان و ابي باالبا توجه به حجم   
ی کرده بررسو حرف )  ساده و مرکب(ي کودکان را از لحاظ شمارش انواع کلمات اسم، فعل برایسی شده بازنوینجا متن ا
  :یما

اسم 
  ساده

اسم 
  مرکب

صفت 
  ساده

صفت 
  مرکب

  یرضم  یدق
فعل 
  ساده

فعل 
  مرکب

  حرف  مصدر

475  9  84  3  61  207  233  82  14  529  
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یت شده رعاین نکته اي کودك و نوجوان ساده و قابل فهم باشد؛ برایسی شده بازنوینکه متن ابا توجه به  ی مواردبعضدر   
یین دژ، رویین تن، رویدن، خم به ابرو آوردن، کشبه بند « : ی خورد مانندمیسی اشتباهاتی به چشم بازنواست و در هر دو 

در بر گرفتن (گرفت  یم، شب فضا را در بر )یر بباردتی از باراننند که ی توانند قبول کنمکودکان (یدن گرفت باریر تی از باران
ي کودکان براین اصطالح ابه کار بردن (یم کرد تسلین آفر، جان به جان )یستني کودکان قابل فهم براي فضا شب در کلمه

یر مفرد ضمهه با مخاطب از ي کودکان در مواجبرایسی شده بازنوي داستان جاینکه همه ابا توجه به » ).یست نقابل فهم 
همه . یر و ناتوان استپفرزندم، پدرت «: یدگوی میار اسفندیحت به نصیون در کتای در یک مورد ولاستفاده کرده است؛ 

مادرش «یگري هم آورده است دي جایح باشد و در صح» یدشام«ید کلمه يباکه با توجه به متن کتاب » .یدشان به توستام
استفاده » ی کرد مید، نگاه دی م«ي هاین جا از فعل اکه بهتر بود در » .یستگری می کرد، مرا نظاره  یکه دور شدن اوحالدر 
  . ی کردم

ی استفاده کرده که فراوانیشتر است، از لغات دشوار بی نوجوان که حجم آن سني گروه برایسی شده بازنوو در داستان 
ي پرداخت، غم گساری بر لب راند، به باده درشتسخنان « : ت مانندی دشوار اسسنین گروه اي براتوان گفت، درك آن ها  یم

رزم، از ما رو گردانده  ي جابه کار بردن فعل روگردانده شدن، اشتباه است و به (ي شدو اندوه تمام وجودش را احاطه کرد، گُ
« ي کلمه(داد که خوان آوردند  یرگاه، دستورنخج، باج و خراج، گزند، .)ی شدماستفاده » ي گردان شدن رو« آن بهتر بود از 

ید و ناخنش پر از خونابه گرائي قرمزیار از زور درد به اسفند، پاك و مبرا، صورت .)ي خوان قابل قبول تر استجابه » سفره 
، ، ابرام و پافشاري، سگزي، کارگر نشد.)ی شدمی آن ها استفاده معاناز » ید و خونابه گرائ« ي کلمات جابهتر بود به (ید گرد

یاورد که باز هم در حد فهم کودکان بیسنده سعی کرده کلمات دشوار را همراه با مترادفات آن ها نوی موارد بعضالبته در 
  ». يپافشارباج و خراج، پاك و مبرا، ابرام و : یست؛ مانندن

  

  ينحوسطح  3- 7
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  :یسی شدهبازنوي ها داستانی جمالت از لحاظ ساده و مرکب بودن در اصل داستان و بررس  

  

  جمله مرکب  جمله ساده  

  756  2022  اصل داستان

  85  146  کودك

  308  658  نوجوان

جملھ ساده و مرکب
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ید که با توجه به تعداد جمالت ساده و مرکب در اصل داستان و فهمتوان  یمهمان طور که مالحظه شد با یک نگاه   
ی رسد نه کودکان و نه مه به نظر ک اند شدهین دو داستان حذف ایاري از جمالت در بسیسی شده، مسلماً بازنوي ها داستان

ي کودکان و نوجوانان خسته کننده خواهد کرد و براین موضوع داستان را همید، فهمیزي از اصل ماجرا نخواهند چنوجوانان 
ي، فعل آغاز» ب « ی مانند آوردن فعل ها با خراسانی سبکي هایژگی ویسی شده، بازنوي ها داستاني هاي فعل  ینهزمدر 

یز استفاده کرد که ني تري ساده های شد، از فعل میت نشده است، هر چند در هر دو داستان رعا... و» ی م«  مضارع بدون
ی نمیف من حریچ کس ه، نمود، جدا یاوردبي خود ابرو، خم به در شگفت ماند«: مانند. مفهوم را بهتر به شنونده منتقل کند

احاطه «در داستان نوجوانان مانند » نهادهیمرغ را در آن س، پر گرفت یمدر بر ، یچیدندپی میرها چون رعد در هوا شمش، باشد
: 1388محرابی،(ی، گردان، جان مرا روشن )121: 1388محرابی،(يشد، رو گردانده )115: 1388محرابی،(کرد 

  ») 132: 1388محرابی،(یدگرائ)126

  

  يفکرسطح  7-4
ی داستان در اصلي فراوان هر چند طرح هایز است با اغراق نگای غم داستانیباً تقربا توجه به اصل داستان از شاهنامه که   

ي آوردن رستم آن هم با برایار اسفندهر دو داستان از دربار گشتاسب و فرستادن ( یت شده؛ رعایسی شده بازنوهر دو داستان 
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جام هم نبرد با رستم و یرد و سرانپذی نمی رستم را حتیار پند و اندرز مادر، برادر و اسفندشود،  یمي بسته شروع هادست 
ین دو گروه اي براین قدر گنگ و نامفهوم این داستان آن هم به صورت خالصه شده و ایسی بازنو.) یاراسفندکشته شدن 

  .ی شودنمیه توصی سن

  

  یادبسطح  5- 7
ی میسی شده نوبازدر اصل داستان و متون ... یه وکنایه، استعاره، مجاز، تشبیانی از جمله، بی مسائل بررسین قسمت به ادر   
  . یمپرداز

  جناس  یهتشب  استعاره  یهکنا  
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  :یات به کار رفته شده در دو داستانکنا 5-1- 7   

  : یسی شده براي کودكنومتن باز 

یش پور چشمانش را کور کرده بود، جهان در یدن، از ته دل، غرچشیدن، سرد و گرم کشدست بسته آوردن، به بند «   
  )1387قنبري،( ».ین شدنزمیره و تار شد، نقش بر تچشمش 

  :یسی شده  براي نوجواننومتن باز 

: همان(یدن کش، ابرو در هم )115: همان(، سخنان درشت بر لب راندن)114: 1388محرابی،(ی کردن خالپشت پدر را «   
  »)134: همان(، کارگر نشدن)134: مانه(، تن را بر اسب مهمان کردن)118

  :فقط در سه مورد در داستان نوجوان اشاره شده است: استعاره

یلتن پ) (132: 1388محرابی،. (ی کنممیید تأی، من گفتی که هستی شخص، تو همان یلتن دالورپي ا: یار گفتاسفند«  
» .)یار استاسفندیر دل پر هنر استعاره از ش) (117: انهم... (یدانی نممگر  یر دل پر هنرشي ا، )دالور استعاره از رستم است

  )پر هنر منظور گشتاسب است)(117: همان(»... یدباتو پر هنر، نامور  اي«

  

  :یهات به کار رفته در دو داستانتشب 5-2- 7

  :یسی شده براي کودكنومتن باز 

  )1387قنبري،( ».یدن گرفتبار یرتی از بارانیز شدند، گالوبا هم  یرشهمچو دو دو پهلوان «  

  :یسی شده براي نوجواننومتن باز 

. دارد یرشی چون دل، )121: 1388محرابی،(برو یلتنپرستم ، به نزد )116: 1388محرابی،(یستاد ادر نزد پدر  یغالمبه مانند « 
  )116: 1388محرابی،(» ) 125: 1388محرابی،(

  اغراق  5-3- 7

یار بسین صنعت ایسی شده از بازنوین دو داستان ای شاهنامه است در اصلي اهیژگی وی اغراق که یکی از فراوانبا توجه به 
  :کم استفاده شده است
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  :یسی شده براي کودكنومتن باز 

یدند که جنگیزه ها را به هم زدند و نی باشد، آنقدر نمیف من حریچ کس هین جهان ای در من اثر ندارد، در سالحیچ ه«  
  )1387قنبري،( » .دن گرفتیباریر تی از بارانیزه ها شکست، ن

  :یسی شده براي نوجواننومتن باز 

  )115: 1388محرابی،(».یدگردیره و تار تیدگانش دیا در برابر دن«   

 

  :یريگیجه نت        

یچ کدام از هیسی شده، در بازنوي ها داستانیل عناصر داستان در تحلی و بررسیار و اسفندبا توجه به اصل داستان رستم و   
ي ها داستانیه ها در مامثالً درون . یر استچشمگیار بسکند و تفاوت ها  ینمي برابری شده با اصل داستان بررسوارد سطوح، م

یان شده ولی نسبت به اصل داستان بیت ها شخصین بیق افکار و احساسات و گفتگوي طریم از مستقي یوهشیسی شده، با بازنو
یم و اعمال و رفتارشان به مستقي یوهشیق طرییري نکرده اند و از تغداستان یت ها نسبت به اصل شخص. کوتاه و خالصه ترند

  .خواننده معرفی می شوند

یار با پدرش آغاز در حالی که در داستان نوجوان مانند اسفندیسی شده براي کودکان با گفتگوي نوگفتگوها، داستان باز 
  .شود یمیار با مادرش آغاز اسفنداصل داستان با گفتگوي 

  .یسی شده یکسان استنوي باز ها داستانید چه در اصل داستان و چه در دیه زاو

یسی شده براي نوجوانان با بازنوي دربار گشتاسب و در داستان یسی شده براي کودکان با صحنهنوصحنه ها، در داستان باز 
  .شود یمیار با مادرش آغاز اسفندي مالقات صحنه

  .یزتر استبرانگیل تخیسی شده براي نوجوانان قوي تر و بازنو، در داستان فضا سازي ها با توجه به اصل داستان

یرنگ بسته و در داستان نوجوانان هر چند پیسی شده حفظ شده ولی در داستان کودکان از نوي باز ها داستانیرنگ در پاصل 
  .یستنیست ولی آنچنان باز هم نبه صورت بسته و خالصه شده 

یه و وزن نمی قافیف، ردیرونی بیقی موسیسی شده به نثر هستند؛ از لحاظ نوي باز ها داستانینکه ااز لحاظ سبکی با توجه به 
  .یقی درونی نسبت به اصل داستان کمتر  بهره گرفته شده استموسیسه کرد؛ ولی از مقاتوان آنها را 

ي برایسی شده نوي داستان باز ندهیسنوتوان گفت که  یمي کودکان و نوجوانان برایسی شده بازنوي دو داستان یسهمقابا  
  .ی کردمیر هم استفاده تصاوي قابل فهم کردن ماجرا از برای بهتر بود ولنوجوانان موفق تر عمل کرده است، 
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یه آن هم به طور کامل با اصل داستان شباهت دارد و داستان اولتوان گفت داستان از لحاظ طرح  یمینکه تنها ابا توجه به   
ی نمي کودکان و نوجوانان درست به نظر براین همه امور متضاد ای با مسائلین چنیز دارد، طرح انگر و غم یی غم بافضاهم 

ي برایی از اصل ماجرا آن را هاینی کمک گرفت، تا بتوان باحفظ رگه بازآفرین گونه موارد بهتر است که از هنر ارسد، در 
  .ییر دادتغی مختلف سني گروهها

  

  :منابع

یوتري علوم انسانی، شماره کامپیقات تحقیش، مرکز نما، مجله »یکدراماتشاهنامه کودك و خوان اقتباس «هر، اکبر لو، منوچ
 16-18صص   1388، 120و 119

 1371یبهشت اردیام نور، پیار، انتشارات دانشگاه اسفندي،حسن، داستان رستم و انور

 1380یه، شرافیخ در توبه، تهران، انتشارات شیور، جعفر، پا

 1387یرانی، تهران، شرکت انتشارات سوره مهر،این، بررسی عناصر داستان حسد، حدا

 1371ید، چاپ اول، مرواری، انتشارات ادبیما، فرهنگ اصالحات سداد، 

 18-20صص  12ی اطالعات حکمت و معرفت، شماره پژوهشي ، ماهنامه»ي تراژداسطوره و « ي، مسعود، رضو

 1378یوند معاصر، چاپ اول، پیار، اسفندرستم و  ي، حسن رزم نامهانورشعار، جعفر، 

 24-26صص1368ی، سال ششم، شماره یک فرهنگیهان ک، »یار اسفندی داستان رستم و اصلطرح « یروس، سیسا، شم

 1378ییز پا، 77فصلنامه هنر، شماره » ي پرفورمنسیوهشیار و اسفندرستم و «یام پفروتن، 

 1387یار، نشر همکالسی، چاپ دهم، اسفندرستم و ي شاهنامه نبرد هاي، قصه مهدقنبري، 

ی دانشگاه شهید باهنر کرمان، انسانیات و علوم ادبي ي دانشکدهیهنشر، »یار اسفندساختار داستان رستم و « یمور، تیر، مالم
 163-184صص  85، بهار 19شماره 

 1388یمان، چاپ شانزدهم، پیق، فراي شاهنامه، چاپخانه هامحرابی، اکرم،  قصه 

 1376ینا، بیران در روزگار نو، تهران، انتشارات ایات کودکان ادبیخ تارینی، زهره، قائي، و هادي، محمد محمد

   1369ي سپهر، چاپ ششم، یار، چاپخانهاسفندي بر رستم و امسکوب، شاهرخ، مقدمه 

   76ی، چاپخانه بهمن، چاپ سوم، بهار داستانیات ادبی، جمال، صادقیر م
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343  
  گذري بر ساخت اضافه در زبان فارسی

 

  زهرا قانع

  :چکیده

 یو بررس یلد تحلمور) 1995( چامسکی يگرا ینهکم یهدر چارچوب نظر یدر زبان فارس یمقاله گروه اسم یندر ا
نقش  یفايگرفته و ا يجا یگروه اسم یاضافه در ساختار درخت ژقرار گرفته است و نشان داده شده است که چگونه تکوا

تکواژ  یجهو در نت یابند یفرافکن توانند یکه نم آید یبدست م يا در ادغام دو هسته مثال اسم و صفت مجموعه. دکن یم
گسترده  یبرآورد کردن مشخصه اصل فرافکن يو برا شود یمجموعه ادغام م ینبا ا یمقوله نقش یکاضافه به عنوان 

(EPP) در  دهد یخود را به گروه م یاسم یژگیو به عنوان هسته و دهد یمشخصگر حرکت م یگاهها را به جا از آن یکی
یدگاهبپردازد و د ینهزم یندر ا) یو قمش یعیانسم(برجسته  یقدو تحق یه بررسببر آن است که  یسع ینمقاله همچن ینا

   .آن دو را برخواننده روشن کند هاي

  

  .ستهواژ اضافه، ادغام، حرکت، هتک :ها واژه یدکل
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  مقدمه

خود کتاب  در چامسکی. دحاصل ش یرهت یکسا یهدر نظر يا قابل مالحظه هاي یشرفتپ) 1986( یبعد از چامسک      
برسند بلکه مقوالت  بیشینه یبه سطح فرافکن توانند یسم، فعل و صفت مهمچون ا یتنها عناصر واژگاننه شت که اظهار دا

 IPمقوالت ،NPو VPدر کنار  یبترت ینبرسند و به ا یبه سطح فرافکن توانند یم یزو متمم نماها ن ید فصل کمکنمان ینقش

. نیاورد میانبه  اسمیدر گروه  یاز عناصر نقش یکتاب بحث یندر ا ی، اما چامسکیدگرد یشیوارد دستور زا یزن CPو  
در گروه  Dیکه مقوله نقش نویسد یو م دهد یقرار م یرا مورد بررس یدر گروه اسم یمقوالت نقش )Abney,1987(ابنی
به عنوان متمم گروه حرف  تواند یم یرا دارد و گروه اسم یفرافکن ییتوانا یدر گروه فعل یفهمچون مقوله تصر یاسم
در گروه  یمطالعه مقوالت نقش یبترت ینبد. دده یارائه م یاز گروه اسم یبا گروه فعل همسان یلو تحل یردقرار گ یفتعر
، الرسن )Bernstein(ین، برنشتا)Longobardi(ي، لنگوبارد)Ritter(یترر انندم  یدر آثار زبانشناسان یاسم

)Larson(یوزابولکس)Szabolcsi (که  یرانیا يها زبان یدر گروه اسم یاز مقوالت نقش یکی. تیاف اي یژهو یگاهجا
پسرو آن  يها هسته و وابسته یناست که ب تکواژيعنصر اضافه . هاست زبان ایندر دارد ساخت اضافه  یخاص یتاهم

  : مانند . دشو یظاهر م

  

 )مالک  یا اسنادياسم ( آید میکه بعد از آن  اسمیهسته و  بین) 1

 kif-e charm             bag-Ez leather             'leather bag' 

ketâbe Ali                ketab-EZ Ali                'Ali's book' 

  

   آید یکه قبل از صفت م یاسم )2

mard-e châq           man-Ez fat                 'fat man' 

  

  . دآی یم یدر گروه اسم یگرکه قبل از صفت د یصفت )3

sag-e qahveyi-ye gonde        dog-Ez brown-Ez big          'big brown dog'  

  

  . دآی یکه قبل از صفت م يا دسته )4

posht-e dar            behind-Ez door          'behind the door' 
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  .آید ضمیري که قبل از صفت می) 5

man-e divune         I-Ez crazy                  'crazy me'  

  

  . دآی یم یلامکه قبل از اسم ف یاسم )6

 
 Arsalân-e  xodâbaxsh 

                                     :یشین ختم نشودپگر اسم به واکه افتاده ا(
                              (Jilâ(*-ye) G               

  :مانند . دشو یحذف م شخص معروف باشد، اضافه یکاگر صحبت از : نکته 
 

                                                                                 Simin Karimi  
 

  الذکر از موارد فوق یبیترک )7

 
 sag-e qahveyi-ye Ali               dog-Ez brown-Ez Ali                  'Ali's brown dog'  

   

 ketâb(  آید ینه با اسم تنها م :که وابسته پسرو داشته باشد آید یم یاست که تکواژ اضافه همراه اسم یننکته قابل توجه ا     

  'book' ( آید یم یاشاره و شمارش یشینپ يها وابستهبا  هنو )do ta ketâb   'two books'        وin ketâb    'this 

book'(.  

از  يا تر شدن موضوع به پاره ت روشنو سپس جه پردازد یم یاسم يها ساخت اضافه در گروه یلمقاله حاضر ابتدا به تحل     
ام جکامل از اطالعات ان یو گزارش يتنها جمع آور یقتحق ینهدف نگارنده در ا. دکن یاشاره م ینهزم یندر ا یشینپ یقاتتحق

  .باشد می فارسیزبان  اسمیر گروه ساخت اضافه د ینهشده در زم

  

  ساخت اضافه  یلو تحل یبررس - 2

در  یفیصورت  تصر یکاضافه . مپردازی یدر ساخت اضافه م یزبان فارس يها داده یلو تحل یهبخش به تجز یندر ا     
که  یرز يها به نمونه. دشو یم   یاننما/ e-/ يصورت نوشتار یکتنها به  یچون زبان فارس یاست که در زبان یاسم يها گروه
  :یدهستند دقت کن یر زبان فارسداز ساخت اضافه  ينمود
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 asb-e bozorg    .الف

          horse-EZ big 

         '(a) big horse'     

 

 asb-e bozorg -e siyâh      .ب

          horse-EZ big-EZ black 

          '(a) big black horse' 

 

 asb-e bozorg-e siyâh-e xub      .ج

         horse-EZ big-EZ black-EZ good 

         '(a) good big black horse' 

     

صفت  یکاز  یشب يسم دارا یکو اگر  چسبد یو کسره اضافه و به اسم هسته م آیند یصفات پس از اسم م یدر زبان فارس
صفت  یناسم و چند یککه متشکل از  ی، ساختار گروه اسمیگربه عبارت د. دگیرن یم e- ياز آخر یرباشد همه صفات به غ

  . دآی یم  e-تصفبه دنبال هر  است که[A… [A [A [N]]]] شد به شکل با

ادغام  asb-e bozorgقدم در اشتقاق  ینگرا، اول ینهکم یاشتفاق یهو نظر )1995( یحال با توجه به نظر چامسک
  : است  bozorg (big)و صفت    asb (horse)اسم

 

(1) 

            asb     bozorg  

 

  : شود یسپس تکواژ اضافه افزوده م

(2)     
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     EZ 

 

           asb          bozorg 

 

 

 

و  کند یضافه است که اسم را  انتخاب مابلکه تنها انتحابگر در گروه تکواژ  یستندکدام انتخابگر ن یچاسم و صفت ه ینجادر ا
. دآی یدر مNP صورت  و نمودار را به دهد یانتقال م یخود را بر نمودار درخت یاسم يها علت تکواژ اضافه مشخصه ینبه هم

عنوان مشخصگر به  ،است که در آن گزینیو مرجع  یتهسته در چهارچوب حاکم -مشخصه گر همان حالت مطابقه ینا
مقوالت نقشی از  (Kayne,1998)در تمام نمودارها به پیروي از کین . کند تراوش می یمطابقه با هسته به نمودار درخت یلدل

 ینبه هم توان یحال م. دگیر یبه سمت چپ صورت م یزو حرکت مقوالت ن شوند یغام مادسمت چپ با نمودارهاي درختی 
 : را نشان داد مانند  يبزرگتر يساختها یدمنوال روش تول

 

(3) 

 

           asb 

                        EZ 

                                    t          bozorg 

 

 "یاهس"صفت  "یاهساسب بزرگ "در ساخت . ی استاسمشود که در آن اضافه هسته گروه  یممشتق  یاسمیجه گروه نتو در 
  :یمدارو د ی شومی ادغام اسمین گروه ابا 

 

  

   

(4) 
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           A           NP 

   

        siyâh    asb EZ bozorg 

 

 

 یعنی ،مسلط بر آن را اسمیگروه  یااسم  یکترینو نزد ودش یمجموعه ادغام م ینتکواژ اضافه از سمت چپ با ا ،پس از آن
asb-e bozorg به منظور کنترل مشخصه(که باعث حرکت  کند یرا انتخاب مEPP (یتو نها شود یو ادغام مجدد آن م 

  :دهد یبدست م يبزرگتر یگروه اسم

 

(5)                          NP 

 

 

                    

                asb EZ bozorg 

                                            EZ 

                                                    siyâh 

                                                                            t 

 

  . دکنن یم یدرا تول يبزرگتر یاسم يها و گروه دشو یمنوال تکرار م ینکار به هم ین، ایشتربا افزودن صفات ب

  

   یشیو قم یعیانسم یدگاهاز د یساخت اضافه در زبان فارس - 3

 ییمطالعات گرانبها یساخت اضافه خصوصا در زبان فارس ینهبودند که در زم يافراد یناز جمله اول یشیو قم یعیانسم     
  ی قزات ،)Kahnemuyipour,2000(پور  ییچون ارسالن کهنمو ریگاند، اما قابل ذکر است که محققان د انجام داده

(Ghozati,2000) یانوسمول(Samvelian,2006) از  یها خال اند که مطالعه آن باره ارائه داده یندر ا يارزشمند یاتنظر
  . تیسلطف ن

  )1983( یعیانسم -3-1
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در مورد ساخت اضافه را ارائه کرده است  یرهت سیکا يمطالعه کامل در چارچوب نظر یناول )Samiian,1983( یعیانسم    
 :  

 یا یديق يها ، گروه)NP( یاسم يها ، معموال همه  گروه)Larson & Yamakida( یاماکیدوو الرسن و   يو یدهعقه ب
ها  آن)D(و معرف  گیرند ی، پس از آن قرار مآیند یاسم م یفتوص يکه برا)PP( يا حرف اضافه يها و گروه (AP)یصفت
است که   e-ینو در ساختار اضافه ا یرنداست حالت پذ [N+]یژگیو يکه دارا يهر عنصر ها، از نظر آن. دکن ینتخاب مرا ا

  : شکل است  ینبه ا "جالبکتاب سبز  ینا"جون  ی، ساختار عباراتیبترت ینبد. دکن یم یینحالت را تع ینا

in                 ketâb - é            sabz – é                 jâleb 

DEF            book-EZ           green-EZ                interesting  

'the interesting green book' 

 

 [DP Pro [D’ în [DP ketâb [D’ t [DP [XP é sabz] [D’ t [XP é jâleb] ]]]]]] 

                         CASE                              CASE                  CASE    

خود ظاهر شوند و در  یگاهدر جا یزن  (e-)بدون گرفتن توانند یم یجهبه گرفتن حالت ندارند و در نت یاين یموصول يبندها
  . دآین یساخت اضافه نم

  : قائل شده است  یرا بر ساخت اضافه در گروه اسم یتدو نوع محدود) 1983( یعیانبه عالوه سم

  : یایندب یرز یببه ترت یدقلمرو با ینها در ا سازه ینکهبر ا یها در درون قلمرو اضافه است مبن سازه  یببر ترت یتدوداز مح یکی

  اسم مالک  +حرف اضافه  یفگرتوص +صفت+ياسم اسناد +اسم هسته 

  )مثال 

Ketâb-e        târix-e            sabz-e           bi arzesh-e                 maryam 

Book-EZ     history-EZ     green-EZ      without value-EZ      Maryam 

'Maryam's green history book without value' 

  

 يجا توانند یعناصر م یگروگرنه د یردآخر قرار بگ یگاهدر جا یددر مورد اسم مالک است که حتما با یاصل یتالبته محدود
  . قرار دارد یتدر اولو یبترت ینا دهند، هر چند که ییرخود را تغ
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و  یایندبه صورت اسم تنها ب یدو صفات با ياسم اسناد .ها در قلمرو ساخت اضافه است گسترش وابسته یتمحدود یندوم
  .دیرنبگ يا متمم جمله توانند یحروف اضافه نم

  )مثال 

kif-e         charm  )الف  

bag-EZ     leather  

'leather bag'  

 

*kif-e        in        charm)ب  
Bag-EZ   DEM   leather 

'a bag of this leather 
  

Mard-e      negarân-i               vâred           shod)الف 
Man-EZ    worried-INDEF    enter           become PAST 

'Aworried man entered' 
 
 

Mard-e       negarân-e        bache-hâ-yash-i                 vâred            shod)*ب 

Man-EZ     worried-EZ   child-PL-3SG-INDF       entered       become PAST  
به صورت  یهبه صورت فرافکن شب ی، عناصر مختلف در قلمرو اضافه در گروه اسمها یتمحدود ینا یرغمعل یعیانسم یدهبه عق

  : کنند یعمل م یرز

N' [N      NP        AP      PP     NP]   

  . دکن یم یريجلوگ يدستور یرغ يساختارها یجاداضافه به واسطه قانون درج ظاهر شده و از ا  (e-)اکهوسپس 

موضوع اشاره داشت که همانطور که قبال بدان اشاره  ینبه ا توان یاز آن م يو به عنوان نقد یستاز اشکال ن یخال یدگاهد ینا
 یحمالت یزبان يها اما در داده. ندارند ییدر ساختار اضافه هم جا خواهند یکه حالت نم یموصول يبندها یعیانشد، به نظر سم

  : است  يو هاي یافتهبر خالف  یناند که ا کوتاه شده در ساخت اضافه ظاهر شده یموصول يکه بندها خورد یبه چشم م

-Nazm-e  ostân   tavasot-e   in   javân-e   [az suis bar gashte]RRC   bishtar   hâsel    xâhad 
   âmad 

Aks-e  [chap  shode   dar  ruznâme]RRC  aks-e   râvi-e dâstân   ast.  

-  

  )1996( یقمش-3-2
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کامال متفاوت در چارچوب  ي یهو نظر کند یاستفاده م یعیانسم يها خود از داده یهنظر یلدر تحل) Gomeshi,1996( یقمش
  : آمده است  ندر آ یرکه دو نکته مهم ز دهد یارائه م ینیگزو مرجع  یتحاکم

 ییصفر ذاتا توانا یکساز مقوالت ا یبعض. برسند یبه سطح فرافکن ینکهبدون ا یوندندبپ یگربه همد توانند یها م هسته) 1
  . را ندارند یفرافکن

 یامر بستگ یندارد بلکه به ا یهسته بستگ یفرافکن یی، نه تنها به توانایا نهبرسد  یبه سطح فرافکن تواند یم يا سازه ینکها) 2
از  ی، بعضیگربه عبارت د. نه یا شود یرا دارد انتخاب م یفرافکن ییکه توانا يعنصر یلههسته خود به وس ینا یادارد که آ

شوند به سطح  دارند انتخاب یفرافکن ییکه توانا يا هسته یلهکه به وس یندارند و در صورت یفرافکن ییمقوالت ذاتا توانا
  . درسن یم یشینهپ یفرافکن

  : که عبارتند از  دهد یارائه م یهفرض ینچند یقمش ،یهنظر ینبر اساس ا

 ینمNP و شاخه  شود یمتمم و مشخصگر آن پر نم یگاههرگز جا یعنیندارد  یفرافکن ییذاتا توانا یاسم در زبان فارس) الف
  . دیابتسلط  یگريعبارت د یچتواند بر ه

 یک یلهبه وس ینکهمشروط بر ا ،یددر آ NPبه صورت تواند یندارد م یفرافکن ییتوانا یاسم در زبان فارس ینکهرغم ابه ) ب
  . کامل است یفرافکن ییبا توانا يا انتخاب شود که هسته یفحرف تعر

که در درون  داند یم صفر يا و قلمرو اضافه را قلمرو هسته پیوندند یها در سطح گروه کامل نم کسره اضافه هرگز سازه) ج
  . دیایندر قلمرو اضافه ب توانند یم)اسم، صفت، حرف اضافه (ها  تنها هسته. است)اسم  یاصفت ([N,-V+]با مشخصه  يا سازه

  : است  یربه شکل ز یدر زبان فارس یاسم يها گروه یساختار درون ،ها یهفرض ینبا استناد به ا
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کامل  یفرافکن ییرا که توانا اي یگروه اضاف يو. دنماین یاضافه م یبه گروه اسم قاعده درج، کسره اضافه را ،یبه نظر قمش
دارد و اسم  یفرافکن ییتنها گروه موجود در قلمرو اضافه است که توانا یچون گروه اضاف .داند یم یدارد فراتر گروه اسم

مشخصگر گروه حرف  یگاهو در جا یفتعر را خواهر حرف یگروه اضاف ینبر گروه کامل تسلط داشته باشد بنابرا تواند ینم
 یفرا گروه حرف تعر یگروه اضاف يدارا یو گروه اسم کند یم یاندو نکته را ب یهفرض ینو بر اساس هم شناسد یم یفتعر
  :  داند یم

  . دشناسن یمعرفه م یرا در زبان فارس یگروه اضاف يدارا یاسم يگروها) 1

  . دگیر یقرار م يا ه نکرهبا نشان یلیتکم یعدر توز یگروه اضاف) 2

  ها مفهوم که اسم ین، بدشناسند یناقص م يا زنظر نحو یها را در زبان فارس اسم یفوق، قمش هاي یافتهبر اساس  ینبنابرا

صفر را به  يها از آن هسته یروياست و به پ یها خال متمم و مشخصگر آن یگاهداشته باشند و جا یشینهب یفرافکن توانند ینم 
  . دپذیرن یمم خود معنوان مت

صر نگارنده از تمخ ینبه نقد آن پرداخته است، اما در ا یلبه تفص یزن) 2006( یانو سمول یستاز اشکال ن یخال یزن یدگاهد ینا
  .دکن یم يها خوددار پرداختن به آن

   

  یريگ یجهنت

قرار گرفت و نشان داده  یرد بررسمو یچامسک يگرا ینهدر چارچوب بر نامه کم یمقاله ساخت اضافه در زبان فارس یندر ا
بر هم تسلط  توانند یکه هر دو مقوله م آید یبه وجود م يا ادغام چگونه مجموعه یهشد که با ادغام دو هسته در مرحله اول

ر تکواژ اضافه د یمقوله نقش برسد، یو به سطح فرافکن یدرا انتخاب نما یگريد توانند یکدام نم یچداشته باشند و از آنجا که ه
گروه  یا، تکواژ اضافه باعث حرکت اسم ی گستردهفرافکناصل  کنترل مشخصه يو برا شود یها ادغام م مرحله باالتر با آن

 یانرا در مورد ساخت اضافه ب یعیانو سم یمهم قمش یدگاهدو د ینهمچن. دشو یمشخصگر تکواژ اضافه م یگاهبه جا یاسم
 يها با مثال ها یدگاهد یننقد ا طلبد یم یشتراما آنچه مطالعه ب. میتر ساز ا روشنتا با آوردن مثال مطلب ر یمکرد یو سع یمکرد

  . وجود دارند ینهاست که در زم یگريمطالعات د یو بررس یشترب
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344  

 پورامین گرایی در اشعار قیصرادنم

  169حمید رضا قانونی

صفري   170 جهانگیر 

غالم  171حسینیپروین 

  چکیده

از آرایه است نماد یکی  ادبی  صراحت، غیر مشروح و غیر مستقیم بودن آن . هاي  ابهام، عدم  نماد،  ارز  ویژگی ب
و صورت کالم نیس. است ظاهر به این معنا که در زبان سمبولیک مراد و مقصود، ظاهر  وراي  است  ت بلکه مفهومی 

عمیق و  از آن و فراتر  همین امر یکی . تر  و  است  جسته  از نماد سود  خود  از شاعران معاصر در شعر  امین پور  یصر  ق
اوست ابهام شعر  یچیدگی و  است. از رازهاي پ امین پور شرح و بررسی شده  این مقاله نمادهاي شعر قیصر  . در 

اشعار قی است نمادهاي  چه مسلم  اندیشهآن از عقاید و  امین پور برگرفته  اوست و در  صر  هاي سیاسی و اجتماعی 
خبر می جوشش درونی  حال شعر او از یک  و سمبل » شب«مثالً . دهد عین  خفقان آور  اوضاع  نماد  یصر،  در شعر ق

ناپذیر آن بر جامعه یان  و ستم پا و ظلم  استبداد  ابرام  هم حاکمیت و  است و تکرار آن در  اشعار  هي زمان شاعر  ي 
است یا  و ستم  تداوم ظلم  از طوالنی بودن و  است» باد«حاکی    .سمبل ویرانگري، خرابی، هرج و مرج 

  

  

نماد، سمبل)شعر معاصر(ادبیات معاصر  :ها کلید واژه  ،  

                                                        
نشگاه شهرکرد* 169 دا ار  ستادی   ا

دانشگاه شهرکرد 170 نشیار   دا

امه 171 ان رای شهرکرد،  پیام نور  نشکاه  دا نشجوي کارشناسی ارشد   parvin2012gh@yahoo.com : دا

mailto:gh@yahoo.com
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  مقدمه

از دو بخش ) Symbol(سمبل  است bolو  Symمتشکل  با یکدیگر  جمع کردن دو چیز  جوزف . (به معنی 
ا استعاره رابطه سمبل را در فارسی رمز و مظهر و نماد می) 316: سطورهکمپبل، قدرت  اي  گویند سمبل نیز مانند 
است یا بود(ي غایب مظهرله  به سویه. دو سویه  یه  ال حاضر مظهر  و به سویه) یا مرموز  یا نمود(ي  ) یا رمز 

نماد می) 217: 1387شمیسا، . (گوییم می چه ما آن را  به عبارتی دیگر، آن است یک نام یا ن یا  اصطالح  یک  امیم 
و روزمره نمایه افزون بر معانی قراردادي و آشکار  باشد اي که  یز  خود داراي معانی متناقض ن چیزي . ي  نماد شامل 

از ماست اشناخته یا پنهان  نمادین می. گنگ، ن یا یک نماد هنگامی  از مفهوم آشکار  یک کلمه  چیزي بیش  شود که 
خود داشته  و بدون واسطه نمایه جنبه. باشدي  یا  گسترده این کلمه  نه می ي ناخودآگاه  که هرگز،  تواند  تري دارد 

توضیح داده می به گونه کامل  طور  و نه به  کار  اي دقیق مشخص شود  این  به انجام  امیدي  شود و هیچ کس هم 
  )16: 1377یونگ، . (ندارد

از انواع کنایه محسوب شده یان، رمز یکی  علم ب ن اند و گفته در  یه: دا اندك  رمز کنا وسایط آن  است که  اي 
تأمل داشته باشد نهان و احتیاج به قدري  معنی پ است و داللت کنایه . باشد و  اندك  وسایط  چون  نوع کنایه  این  در 

معنی مکنی عنه واضح است بر    .تر 

تلویح که کنایه نوع را در مقابل  ابراین، این  کنایه بن است،  نده ي بعید  خوا القفا«مانند . اند ي خفی  که » عریض 
است اعتقاد عرف دلیل نقصان عقل  حسب  اط به  حد افر است زیرا پهنی قفا در  له  اب از آدم  پورنامداریان، . (کنایه 

1389 :21(  

تقسیم کرده   :اند در منابع فرنگیان سمبل را به دو نوع 

یا سنتی  سمبل - 1 عمومی  یا    )conventionalیا  Public(هاي قراردادي 

ت که سمبل هستند و به سبب تکرار با داللت آنهاي مب غالبا  ذل  است و  ه، صریح و روشن  ها با یکی دو مشب
ه داللت دارند استعاره فقط بر یک مشب م مختلف فرق  البته سمبل. مانند  اقوا است در نزد  هاي قراردادي ممکن 

از نمونه. کنند   :هاي معروف آن عبارتند 

آشتی، آب سمبل نور و روش صلح و  مرگ و )بهار، زمستان )نایی، سرو رمز جاودانگی، گل کبوتر سمبل 
لند پروازي)غرور و زیبایی و عقاب )جوانی و تجدید حیات، طاووس )ویرانی، بهار    .ب
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استعاره سمبل همان  هستند و گاهی در حکم  Dead Metaphoreهاي مرده  هاي قراردادي گاهی در حکم 
که نشانههستند، مثالً ترازوي باالي دادگست) icon(نشانه  است ري  عدالت  این گونه سمبل. ي  هر حال  به  به  ها 

استعمال داللت صریح و واضحی دارند و جنبه است سبب کثرت  ضعیف  هنري آن بسیار    .ي 

یا شخصی  سمبل - 2 خصوصی    )Privateیا  Personal(هاي 

و معم سمبل است  نویسندگان بزرگ  ابتکار شاعران و  و ناخودآگاه و  حاصل وضع  ادبیات هاي خصوصی  والً در 
اندك  است تا آنکه  از این رو براي خوانندگان تازگی دارند و فهم آنها دشوار  از آنان مسبوق، سابقه نیست،  قبل 

معنی می خوانندگان  با آنها آشنا می اندك منتقدان آنها را براي  و مردم  از  کنند  خود  ار  شوند و شاعران مقلد در آث
استفاده می   .کنند آنها 

از قبیل ماالرمه دیده میها مثل سمبل که در آثار شاعران سمبولیست فرانسه  یا سمبل یی  هایی که در  شود 
خورشید را سمبل شمس  داستان است موالنا  خود مبتکر ساخته  یا رمزهاي عرفانی شعر موالنا که  است  کافکا  هاي 

بور طالیی د و شیخ قرار داده است یا زن خدا  ا سمبل  خدا و همچنین شیر ر استتبریزي و  عاشق  کور سمبل  . ر بوف 
است و ذهن  و دل  و خاطرات  یمه هوشیار  ضمیر ن   )219: 1387شمیسا، . (آیینه گاهی رمز 

است انسته    :اما سیروس شمیسا سمبل را سه نوع د

یا قراردادي- 1 ا وضع می: وضعی  خود سمبل ر ط سمبل زاهدان و : الطیر هاي منطق کند مثل سمبل شاعر  ب
اس ظاهر  اهل  عان و    .تمتشرّ

استفاده می: سنتی- 2 وضع هم در آثار ادبی  همان  به  است و  افواه مردم ساري  مثالً شیر سمبل . شود که در 
است است. شجاعت  خود آگاهانه  از این هر دو نوع    .استفاده 

کور یا پنجره در شعر فروغ: شخصی- 3 بور طالیی در بوف  است ناخود آگاه مثل زن : 1387شمیسا، . (سمبلی 
220(  

 

 :بولیسممکتب سم

یسم در فرانسه با گل ورلن، ) 1857چاپ (هاي شر  نهضت سمبول از قبیل رمبو،  بودلر آغاز شد و شاعرانی 
ادامه دادند از سمبل . ماالرمه و والري آن را  عوض یک -- آثار آنها پر  است که  از موصوف  هاي شخصی و کنایه 

ب اما مربوط  از معانی متعدد  اي  اشعار . ه هم استمعنی صریح و مشخص، داراي هاله  بعدها این مشخصه را در 
تامس و بعد به طرف . بینیم هم می... الیوت، پاوند، دایلن  اول به  جهانی  از جنگ   ً اروپایی مخصوصا ادبیات 
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خشم و هیاهوي فاکنر سمبل یوت و در  ال ییتز در سرزمین ویران  اشعار غنایی  هاي بحث  سمبولیسم متمایل شد و در 
بسیار مشاهده می   .شود انگیز 

به   جدي  که در آن به طرز  است  از آثار سمبولیک آثاري  و مراد  است  ادبیات مطرح بوده  سمبل همواره در 
است از آثار فلسفی عرفانی . سمبل پرداخته شده  ادبیات ما، آثار عرفانی و نیز برخی  سرشار ) آثار سهروردي(در 

نحوي که می است به  ناي آنها  از سمبل  گ سمبل«توان بر مب   )234: 1387شمیسا، . (تنظیم کرد» ها فرهن

  

  :اصول سمبولیسم

عمده شاخصه از هاي  افیه، یکسانی شعر و موسیقی و : ي مکتب سمبولیسم عبارتند  و ق وزن  ابهام، حذف قواعد 
  .القا

بهام- 1 است: ا همراه  نوعی گنگی ظاهري  با   ً الزاما یست ها  نمادهاي بی . شعر سمبول از طریق به کار گیري  آنها 
بهام عمدي کالم دارندتوضیح ا   .، سعی در 

تزاعی و ذهنی، قید و بند : حذف قواعد وزن و قافیه- 2 ان عواطف  افکار و  یان  افیه را در ب وزن و ق سمبولیست ها 
و قافیه می وزن  همین سبب در  و به  نداشتند  تعدیل پ وجود آوردند و زمینه را براي ایجاد شعر  ي شعر سنتی  هایی به 

ایج   .اد کردندآزاد و شعر منثور 

به : القا- 3 از طریق شعر  خود  انتزاعی و نیز جهان آرمانی  عواطف  افکار،  القاي  بال  شاعران سمبولیست، به دن
بود که در . خواننده هستند این  اهدافشان  از  یکی  ورلن،  بورلر و  چون رمبو،  » هایشان عواطف و برداشت«شاعرانی 

القا کنند بلکه  توصیف    .را نه 

 

 :پیامدهاي سمبولیسم

از شاعران برجسته کوچکی  حدود  1850هاي  ي فرانسوي میان سال عنوان سمبولیست، به گروه  محدود  1920تا 
بال می می چند هدف مشترك را دن همه  هاي  تر و نویسندگان زمینه اما برخی شاعران کم اهمیت. کردند شود که 

از ویژگی از فرانسه، برخی  کشورهاي غیر  و  از آ دیگر  از  ن خود کردههاي سمبولیسم را  تیجه سمبولیسم  و در ن اند 
طور مثال، نوآوري. اي داشت هاي مختلف پیامدهاي گسترده جنبه جاذبه به  خاصی براي  هاي فنی سمبولیست ها  ي 

که در سال گوستاوکان داشت  چون  چراي شعر آزاد بود کسانی  چون و  لغ بی  نوزدهم فرانسه مب یا . هاي پایانی قرن 
اهمیت آواي واژه» ساز گراییمکتب «رنه گیل، مؤسس  ها در باره ي موسیقیت شعر و  نظریات سمبولیست  ها  که 

افراط رساند جذب ضدیت سمبولیسم با واقعیت شدند. را به غایت  مانند ژول الفورگ که در شش . کسانی دیگري 



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

753 

 

از مرگش در سن بیست و هفت سالگی در سال  تمسخر1887هفت سال پیش  آمیز  ، زندگی بشري را با نگاهی 
نومیدي نظاره می خود پدید آورد پنهان نمیکرد و  تغییري در وضعیت  تواند هیچ  که بشر ب این  از  ا    .داشت اش ر

أثیر جنبه یمارگونه کسان دیگري، تحت ت نانه و ب ی بدب چاله ي آخرین شعرهاي گل هاي  از  بورلر،  ي  هاي بدي 
افتادند ناك و کابوسی  یایی وحشت قعیت به چاه دن ي نویسندگان با رویکردي  ترین دسته رین و مهماما بزرگت. وا

خویش پرداختند جهان آرمانی  یجاد  به کناري گذاشتند و به ا نانه واقعیت را  خود، . خوش بی کار  اوایل  ماالرمه در 
حدود سال  صورت درام منظوم به نام1865در  ر غیر عادي به  خون و  ، به نوشتن دو اث ظهر یک  از  هاي بعد 

اد دست زد که  القا میهرودی اوهامی را  اسرار آمیز و پر  جو شگرف  از واقعیت به دورند و  . کند هر دو یک سره 
افسانه اسرار آمیز  جهان  خود  اوپراهاي  حال، واگنر هم در  نفوذ . کرد هاي قرون وسطایی را زنده می در همین 

از ایجاد  فرانسه در ربع آخر قرن نوزدهم، به ویژه پس  ، 1855در سال  Revue wagnerienneعظیم واگنر در 
از زبان  استفاده  ئاتر رها کنند و با  ا در ت که واقع گرایی ر تشویق کرد  نمایش نامه نویسان را  افزون بر نفوذ ماالرمه، 

صحنه بیاورند اسرار آمیز به  جهانی    .شعر و صحنه پردازي غیر واقعی 

خالص اما بزرگترین نویسنده تأثیر سمبولیسم، آن هم در  او دیده میترین شکلش اي که  شود مارسل  ، در 
است نداشته  اقبال بزرگی  ادبیات  گاه نزد تاریخ نگاران  تعبیر رمان سمبولیستی هیچ  است، هر چند که  . پروست 

از سال  یه ي زندگی  1922تا  1913پروست  که بر پا از دست رفته را نوشت  جوي زمان  و  جست  رمان بزرگ در 
از عنوانش بر می همچنان که  آرمانی آی خود اوست و  جهان  جوي  جست و  به فراسوي واقعیت و  هدفش رخنه  د، 

همان سال. است ته را  اما در  از دست رف جوي زمان  جست و  و سخت کوشانه در  پروست آهسته آهسته  هایی که 
خود می می از واقعیت شکل دیگري هم به  از نویسندگان، در رأسشان آندره . گرفت نوشت میل به گریز  گروهی 

بودندبرتون، به تضاد نظر رمبو را ترجیح می. ي در بطن سمبولیسم پی برده  دادند که نظر لوتر  برتون و پیروانش 
حدود سال  از  به سمبولیست منشا جنبش سورئالیست شدند که  این  بود، و  تجمع کسانی شد  1922آمون هم  قانون 

به فراسوي واقعیت بودند ار رخنه  خواست به وضوح با سمبولیس. که  به اما سورئالیسم  فقط  نه  تمایز دارد و این  م 
از روش استفاده  هدف، بر  به جاي  وسیله  أکیدش بر  نه چگونگی  خاطر ت به فرا واقعیت و  هاي غیر منطقی رسیدن 

خاصی بود که  توجه  خاطر  همچنین به  جاي موسیقی نزد سمبولیست ها(خود آن، بلکه  به هنر نقاشی داشت، و ) به 
یا ادب ط تنگاتنگی با  اب چه نقاشی به وضوح براي تحقق اصولی که سورئالیسم را  ت میآن داراي رو دانست، 

  .ساخت بسیار مناسب تر بود می

همه در دو شاعر  از  یشتر  تأثیر گرفت و این تأثیر را ب یسم فرانسوي  از سمبول انگلیسی،  چون  ادبیات آلمانی هم، 
استفان گئورگ می برجسته یل قرن بیستم، رانیر ماریا ریلکه و  از آلمان فراتر رفت . دید توان ي اوا نفوذ سمبولیسم 

ي  از نویسندگان در دهه  نخستین سال 1890و به روسیه رسید و در آنجا برخی  هاي قرن بیستم نظرات  و در 
به . سمبولیست را به گرمی پذیرا شدند نویسندگان روسی  از  از گروه . گرایش یافتند» سمبولیسم انسانی«برخی 

یعنی  یست هاي «دیگر،  از : نوشت 1900یکی وولینسکی بود که در سال » فرا روندهسمبول است  یسم عبارت  سمبول
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تجسمی هنري و دیگري بلی که در سال  الهی در  جهان محسوس و  نماد پوشش ایده ي «: گفت 1906ادغام دو 
است چدویک، (» .افالطونی    )69: 1378چارلز 

یما دری و پیش گامی ن با پیش دستی  حوزه ي شعر معاصر  گویی و شاعران  از ساده  ي معاصر  خواننده  که  افتند 
اندیشی دل زده می این تفکر شاعران را واداشت تا پاسخ به کسرت گرایی معنایی و ساده گریزي . شود ساده 

تبع آن . خواننده به رمزگرایی روي آورند به  نمادگرایی در شعر باعث شد تا غناي معنایی زبان تضمین شود و 
نده نیز فراهم حاکمیت . شود اقناع خوان از  عقاید ناشی  تفتیش  ادبی و  که عالوه بر سانسورهاي  گفت  باید  البته 

فرانسوي، مهم حکومت نماد گراي  کار شاعران  یز آشنایی با  گذشته و ن عامل گرایش  هاي دیکتاتورمأبانه  ترین 
است ادبی  ادبی آثار  جوهر  حوزه ي مفهوم. شاعران معاصر غنی کردن  این معنا که گستردگی  تداعی به  توان  ی و 

امکانات و قابلیت افزونی  و  کامل با حقیقی ترین و اصیل ترین غرض  انگیزي  اندك، تناسب  هاي معنایی در لفظی 
بهام دارد ا یعنی  چنین ذکر کرد خالصه می. هنر،    :توان علل گرایش به سمبل در شعر معاصر را 

جامعه. الف استبداد شدید حاکم بر  بسته ي آن روز و اختناق و  ادبیات ي  أثیر منفی آن بر    .ت

از مکتب. ب یر و تأثر  خصوص مکتب سمبولیسم تأث ادبی جهان به    .هاي 

از مسیر نماد پردازي و نماد . ج ادبی آثار  جوهر هنري و  جستن راهی براي غناي  عمق بخشی و  ابهام آفرینی و 
یا آشنایی زدایی از نمادهاي پیشین  .آفرینی 

نماد پردازيغناي معنایی و چند آوایی کرد. د از طریق   .ن آثار هنري 

اي  با چنین شیوه ي کار، در دوره  نماد گرایی و شاعرانی  خصوصیات مکتب  ادبیات فارسی، مکتبی با  در 
ندارد که بیت اما می. مشخص وجود  یافت  ف  یشتر شاعران متصو اشعار ب از خصوصیات آن را در  بعضی  هاي  توان 

الدین محمد مولوي  نمونه) ق 672 - 604(آزادین مثنوي جالل  به شمار می از بهترین  بر آن در . آید هاي آن  عالوه 
که  تفاوت کلی با نماد گرایی فرانسوي دارد، رایج شده است  اجتماعی نماد گرا که  شعر فارسی معاصر نوعی شعر 

است یوشیج  یما  و مبدع آن، ن از سال . پیش آهنگ  خصوص  یر محیط 1332این نوع شعر، به   به بعد، تحت تأث
از شاعران معاصر آن را تجربه کردند یافت و بسیاري   .سیاسی ایران رواج بیشتري 

یمایی با سمبل چهره در شعر معاصر شاعران شعر ن تمامی فضاي شعر را  شعر سمبولیک . اي نو بخشیدندهاي تازه 
وسیله ین دوره  ارتباطی مخفی و حرف زدن نامرئی راجع به مسایل اجتماعی بوددر ا  .ي 

اشعا پدیدهدر  یوشیج  یما  نماد احوال درونی شاعر هستند و هم نماد رخدادهاي اجتماعی ر ن او . هاي طبیعت هم 
جهان بیان کند می خویش را نسبت به  توصیف بیرون، احوال درونی و منظر  از طریق  . م(شفیعی کدکنی . کوشد 

یما می) سرشک یز مانند ن استفاده  ن نماد  ي ابزار و  یعت به منزله  از طب یان احوال روحی و . کندکوشد  ابزاري براي ب
یشتر براي تبیین رخدادهاي اجتماعی ب است تا اندیشه. نمادي  او محملی  حماسی و  نمادهاي طبیعی در شعر  هاي نو 
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کوچ بنفشه. اجتماعی خود را مطرح کند اسفند می وقتی  بیند فوراً مسئله ي وطن و وطن  ها را در روزهاي آخر 
تداعی می   :شود خواهی در ذهنش 

کاش   اي 

وطنش را کاش آدمی    اي 

نفشه   ها مثل ب

جعبه   ها در 

  توانست یک روز می

خویش ببرد   همراه 

خواست که    هر کجا 

و فرهنگ  گ کالسیک  با فرهن ا بر دلبستگی و آشنایی شاعر  نماد گراي معاصر بن اشعار دیگر شاعران  نمادهاي 
خاص اجتماعی، احوال درونی و عامل است هاي کشورهاي دیگر، موقعیت  یافته    .دیگر نمودي تازه 

امه ي قیصر امین پور   :زندگی ن

او در سال ) 1386 - 1338(قیصر امین پور  جمله شاعرانی بود که در شکل گیري و  58شاعر معاصر ایرانی  از 
یت تا سال  استمرار فعال ي هنري  حوزه  بود 66هاي واحد شعر  گذار  یر  صفحه. تأث ي وي طی این دوران مسئولیت 

خود را در سال نامه شعر هفته اولین مجموعه شعر  اولین مجموعه ي . منتشر کرد 63ي سروش را بر عهده داشت و 
از رباعی و دو بیتی بود و به دنبال آن » در کوچه آفتاب«او  از غزل» تنفس صبح«دفتري  ها و شعرهاي  تعدادي 

بر می او را در    .گرفت سپید 

امین پور، می یصر  به مجموعه از آثار ق اشعار«، 1372» هاي ناگهان آینه«شعر  توان  و ) ، مروارید1378(» گزینه 
اند گل«مجموعه شعر  همه آفتاب گردان    .اشاره کرد) ، مروارید1386(» دستور زبان عشق«و ) ، مروارید1380(» ها 

  

  :بررسی نمادهاي شعر قیصر

با شعر کال حاصل معناهاي متفاوت  نمادهاي شعر معاصر  ین که  جهت حال با توجه به ا سیک هستند، چند نمونه 
نمادها ذکر می این گونه  معنایی  به  - در این بررسی، اوضاع سیاسی. شود نشان دادن چگونگی  اجتماعی را از ال 
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او را به عرصه ي تحلیل  به کار رفته در شعر  نمادهاي  نموده و  اشعارش ترسیم  که به زیبایی در  اشعار شاعر  الي 
  .گذاشتم

  

  :باد*

صو یشتر به  عاشق و باد ب باط و پیوند  ارت ادبیات فارسی، عنصر و عامل  اریخ  نسیم سحر در سراسر ت باد و  رت 
اط آن ارتب است معشوق و وسیله ي  یام . ها بوده  است و گاه پ برده  عطر گیسوان لیلی را براي مجنون  باد، گاه 

است یاق فرهاد را به شیرین رسانده  کارکرد . اشت باد . شود می» طبیعی تر«و » مناسب تر«در شعر معاصر، » باد«اما 
اجتماعی، کنش به دلیل منش  کارکردي جدید  در شعر معاصر،  این دوره،  خاص شاعران  و نگرش  هاي سیاسی 

است. یابد می ته  خاص مایه گرف و مکانی  او در زمان  ادبی  و پیروان  یما  از ذهن و شعور سیاسی ن   .کارکردي که 

کوچه باد می -    .آید در 

ا   .ستاین ابتداي ویرانی 

باد می آن روز که دست تو ویران شدند    )94: 1375فرخزاد، . (آمد هاي 

افتاده، می/ غلتد  باد می -  او، در مفصلش  از غش روي غش در    .گرداند 

  .چه بنا هنگام فرمانی

که می از مرگ هم ! / پاید با دم سردي    مرموز،/ از زن 

نمی   جوشد باد می/ کوشد  باد می/ آید  این چنین فرمان 

نهیبی کآو نازك آراي تن هر ساقه اي در ره،  یوشیج، (رد با  یما    )375: 1367ن

چنین آمده این  امین پور  یصر    :یا در شعر ق

  زد اگر ساعت آسمانی دور باطل نمی - 

کر نبودند اگر کوه   ها 

بودند اگر آب   ها تر ن

  ایستاد اگر باد می

حرف   هاي دلم بی اگر بود اگر 
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یشتر بود چشم من ب فرصت    اگر 

خاك میاگر  از    توانستم 

امین پور، (یک دسته لبخند پرپر بچینم  یصر    )131: 1390ق

نمونه فوق و  خرابی، هرج و مرج و در نهایت  باد در موارد  هاي فراوان آن در شعر معاصر، سمبل ویران گري، 
است   .دگرگونی 

نمونه که الیه هاي ذکر شده می با دقت در  توجه » باد«هاي معنایی  توان دریافت  افعال، قیدها و صفات، با  به 
است از فاعلیت و تحرك فوق  فعل. تعدد و تنوع یافته  حاکی  خراب شدن، گرداندن، ایستادن،  هاي ویرانی شدن، 

است باد  ي    .العاده 

این نمونه حال آنکه در  ص به موجودات زنده هستند،  فعال مخت افعال مذکور، ا یشتر  نسبت داده » باد«ها  ب
جاندار ان شده این  و  از الیه» باد«گاري اند  حمایت  و  تاکید  است خود در  نایی و سمبولیک آن موثر    .هاي مع

این سمبل با توجه به نمونه است که  است، این  چه درمورد این سمبل گفتنی  عواطف و  آن هاي باال، تحت تأثیر 
عواطف یز  حقیقت دامنه ي معنایی آن را ن به وجود آمده و در  یاس شاعر  اندوه و  حزن و  شاعر مشخص  احساسات 

است، درك الیه می احساسات همواره مشکل بوده  ضعف  اندازه گیري و شناخت شدت و  از آنجا که  هاي  کند و 
از عواطف و احساسات، دو چندان مشکل می حاصل  یهام شعر  معنایی نمادهاي  ا همواره بر  نماید و این مشکالت 

به معناي درست یا قرین به صحت را به  می یابی    .اندازد تعویق میافزاید و دست 

بازیگوش -    باد 

بادك را   باد 

بادك   باد 

  دست کودك را

  برد هر طرف می

  هایم کودکی

باد نازك به دست    با نخی 

  )18: همان(آویزان 
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جایی دیگر    :چنین آورده) شعر بند باز(یا در 

  تکیه دادم - 

  به باد

ام استوایی    با عصاي 

  روي ریسمان آسمان

م    )122: همان(ایستاده ا

بی طرف آسما -  هدف، بادهاي    )300: همان(ابرهاي سر به راه، بیدهاي سر به زیر / ن بی 

ي ما  دل/ وزد  وقتی که می/ این باد بی قراري  -  و / گیرد  می/ هاي قدیمی  بوي بهانه/ هاي سر نهاده 
تازه / هاي کهنه ي ما باز  زخم اي  حادثه  انتظار    )336: همان(کشند  خمیازه می/ در 

  :آمده» عصر جدید«عر همچنین در ش

احتمال به سر وي بریم / ما  -  عصر  و شاید / در  عصر شک  هوا / در  که / در عصر پیش بینی وضع  از هر طرف 
جدي / در عصر قاطعیت تردید / باد بیاید  اصلی / عصر  اصل احتمال، یقینی نیست / عصري که هیچ  : همان(جز 

274(  

یق/ خورشید / در شعرهاي من  -  مقوایی / تابد  ه میاز موضوع مضا با / و آسمان سربی / خورشیدهاي زرد 
جریان دارد/ بادهاي سرد    )322: همان. (در شعرهاي من 

  :آمده» قطعنامه ي جنگل«در شعر 

از تبر  -  افتاد / طوفانی  جنگل  جان  چه را که کاشته بودیم / ناگه به    )325: همان(طوفان به باد داد / و هر 

صویر«در شعر    :آمده» دو ت

خود هراسان  -  جاده اي از مه و دود / از سایه ي  با / رفت  در باد می/ روحی سراسیمه، سرکش / بر 
از آتش کفش   )328: همان! (هایی 

  

  :شب*
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از واژه است شب یکی دیگر  ي شب  بهام آفرینی دارد، واژه  ا با . هاي سمبولیک شعر معاصر، که نقش مهمی در 
به سادگی می تصویرسازي مطالعه ي چند شعر معاصر  این . هاي شاعرانه درك کرد توان نقش این سمبل را در 

خاصی دارد واژه، نسبت به واژه معنی که واژه ي . هاي دیگر برجستگی  این  در حکم سمبل محوري و » شب«به 
و گاه زنجیره که چندین واژه ي دیگر  است  خود داردریشه اي  تسلط  یک شعر را در حکم و  به طوري . ي زبانی 

استکلیات شعر، در گرو درك واژهکه درك  از » شب«. ي شب  در شعر کالسیک و شعر معاصر، گنجینه اي 
است خود جاي داده  اگون را در  غات و مفاهیم گون نه، عشق، معشوق، دعا، طلوع، . ل پروا درك معناي درست شمع، 

. غروب، سحر و سپیده و . حوزه. است» شب«ي معنایی در گرو درك هاله. هست کمتر شاعري در  ي شعر کالسیک 
باشد» شب«که با  نداشته  یاز و سر و سري  و ن   .راز 

است یاز » شب«. واژه ي شب در شعر معاصر، معناي دگرگون یافته  در شعر معاصر، دیگر زمانی براي راز و ن
خود نیست خداي  با  نده  عاشق و معشوق یا یاب یا  نه و شمع  حقیقت . پروا از» شب«در  خود را   در شعر معاصر قداست 

و آگاهی ستیز می دست می خفقان آور  اوضاع  بارها نماد    .شود دهد و 

چنین آورده این  خود  امین پور در شعر    :همان طور که قیصر 

است -  تمام    شب آمد روزگار دل 

است تمام  ار دل  اختی   به دستت 

چشم تو خواندم روز آغاز از    من 

است  تمام  ین عشق کار دل    )94: همان(که با ا

یم اشعار ن از  است و شب سمبل » شب«در این شعر . است» تمام«ا، شعر یکی  خود گرفته  اي نمادین به  چهره 
اپذیر آن بر جامعه استبداد و ظلم و ستم پایان ن ابرام  است حاکمیت و  و مورد خطاب » شب«تکرار . ي زمان شاعر 

همه طوالنی بودن و تداوم ظلم و ستم در وا واقع شدن پیوسته ي آن در  از  اشعار حاکی  استي  یرونی    .قعیت ب

امین پور در شعر دیگر خود  یا قیصر    :آورده» نشانی«و 

ي ما هم به سر رسید -    شب در رسید و قصه 

خانه براي رسیدن، کالغ کو کو    )178: همان(اي 

که» باران زرد«همچنین در شعر    :آمده 

همه خبر -  این    با 
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  در عصر شب

خستگی   در عصر 

  در عصر بی عصب

خلسه  خواب و  خمیازهدر عصر    و 

  از نام ما

  )332: همان(ها خبري نیست  در روزنامه

از شاعران معاصر آمده بسیاري    :این مضمون در شعر 

است -    از ساحل شکسته که تسلیم گشته 

  اند هاي خفته به جنگل که کرده تا دره

باز  ظلمت شب  کلنگی/ میدان براي  گ بسته    و این جا به زن

یوش(کوبد  با لحن نا مرامت می یما    )15: 1368یج، ن

انگیز شب پیمان ظلمت دوست خوف  خداوندان    ! اي 

نه من فانوس شیطان را بیاویزم   تا 

این فردوس ظلمانی  پنهانی  گاه    )27: 1336شاملو، (در رواق هر شکنجه 

همه یات سیاسی، محسوب می ي نمونه در  ادبیات مقاومت و ادب که  شوند، در شب نماد و سمبل  هاي باال 
اس استحاکمیت فضاي  ابرام آن  استمرار و  ادبیات و با این الیه» شب«. تبداد و  گونه  این  هاي معنایی متعدد، با  در 

است» شب« تضاد  ادبیات عرفانی در  خصوص  به  و  چه شعر و . در ادبیات کالسیک  یات کالسیک،  ادب عارفان در 
ناه می به خلوت و سکوت شب پ غوغاي روز  ازدحام و  از  تا در زیر پوست آنها در پ. بردند چه نثر،  بودند  ی این 

س در مشغول شدن به عالم  حوا و رهایی  براي قطع تعلقات  اغلب  این رو شب براي آنها  از  و  خود را بیابند  شب، 
است بوده  است. تعلقات  امروز، همواره در پی روشنایی روز  عارف دیروز، شاعر متعهد  خواهد  او می. اما در مقابل 

استبداد، » بش«همه چیز را در عیان ببیند و  یعنی زندان، ستم،  براي یک فرد درگیر با مسائل اجتماعی و سیاسی 
  .زنجیر و خفقان

  :آمده» واقعه«در شعر 
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قعه اي چنان کجا بگریزم -    در وا

  زان مأمن بی امان کجا بگریزم

ش رعد   چونان که پرنده در شب غرّ

امین پور، (در پهنه ي آسمان کجا بگریزم  یصر    )421ق

  :»کودکی خواب«در شهر 

خواب -    امهاي کودکی در 

  هر شب طنین سوت قطاري

یستگاه می   گذرد از ا

  دنباله ي قطار

نمی   )124: همان(رسد  انگار هیچگاه به پایان 

امشب  -  تابیدنی  چراغانی، شبی  امشب–شبی دارم  الیدنی  یلوفري دارم، پري ب   دلی ن

تر از روز روشن  ت –شبی دیگر، شبی شب تر، شبی  تابیدنی امشبشبی پر تاب و    ب دارم، بتی 

تر از شب، شب تر و رویی ز شبنم  با مویی  امشب  –زنی  چو رویا دیدنی  یداري،  و ب خواب    )208: همان(میان 

انتظاري -  چشم  خار  –ام از نو شکفت نرگس  خار،    )174: همان(ام قراريبی شبگل کرد 

بهار«در شعر    :آمده» بر آستان 

  )194: همان(تا تار مژگان سیاهت را ببوسد  - نیزارهاي  شب خیمه زد بر سایه روشن - 

جمله دیشب هم  -  از شب/ از  ي دیگر بود  دیگر تر  بودم / هاي بی رحمانه  کامال تعطیل  خوب / من  اول نشستم 
: همان/... (هایم گفتگو کردم  با کفش/ در اتاقم راه رفتم  –حدود هفت فرسخ  –تنها / هایم را اتو کردم  جوراب

259(  

  

  :آب*
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است که الیه» آب« جهان  کل  ادبیات  ابر نمادهاي موجود در  انتقال  از  هاي معنایی متفاوت و گاه متضاد را 
است» آب«. دهد می و موفقیت  نماد زندگی و گاه رستگاري، کامیابی  یز گاه  گاهی نیز معناي . در ادبیات فارسی ن

القا می نا را    .کند نابودي و ف

حو گ به طور کلی  گوستاویون جهان چنین بر کارل  وسیع نمادین آب، دریا و رودها را در ادبیات  ي  زه 
است» آب«. شمرد می باروري و رشد  و رستگاري،  تولد، مرگ، رستاخیز، تطهیر  دریا مادر کل . راز خلقت، 

ابدیت تولد دوباره، بی زمانی و  تولد دوباره، : رودها. حیات، رمز و راز روحانی، بی کرانگی، مرگ و  مرگ و 
خدایانجریان  تقالی چرخه ي زندگی، مظهر  ان ابدیت، مراحل    )C.G. jung.1968: 217. (زمان به سوي 

جلوه حساب می آب و  از گونه نمادهاي قدسی به  همه. آیند هاي متعدد آن  ي چیزهایی که بالقوه  آب نماد 
اساطیر و آیین همواره یک نق وجود دارند، آب در آفرینش،  از ساختارهاي فرهنگی،  جدا  تکیه گاه و . ش داردها، 

است هر آفرینش  تعبیري . محمل  جاي دیگر نماد مرگ«به  و  نماد زندگی  ایران، . است» آب  اساطیري  گ  در فرهن
است آب مایه بخشی  جاودانگی و حیات  از گذر زمان و . ي  معنی گذر دادن یک موجود میرا  خود به  حیات بخشی 

است از آن  ادبیات عرفا. دور داشتن مرگ و نیستی  چشمه، در  ند رود، دریا،  نی کالسیک آب و مشتقات آن مان
جان بخشی و حیات و... باران و حقیقت، وحدت، رحمت، پاکی،  و راز  . رمز    .است..

جهان را می که  چه  است و در نتیجه مقام مهمی در بین آن اصلی  چهر عنصر  از  . کند سازد احراز می آب یکی 
تصور نیست ا آ. حیات عنصري بدون آب قابل  ي بشري، آب ب و ساده  تدایی  اب ك  ادرا سمان نسبت دارد، براي 

از آسمان نازل می به شکل باران بارور کننده  که آب  است  با آسمان . شود واقعه ي مهمی  از جهت رابطه اش  آب 
حساب می نماد روح و معنویت هم به  همچنین شفافیت آن  حیات دوباره  و  است که به آدمی  به همین جهت  آید و 

  .بخشد می

استدر  اشاره شده  آسمان  و  به نسبت آب    :قرآن مجید نیز 

السماء ماء« نا منَ  زل ن اَ   »و 

است یان شده  باروري و قدرت احیاي آب ب اي دیگر    :و در آیه 

حی« الماء کل شیء    »و منَ 

اصلی خالصه کرد معانی نمادین آب را می و مرکز  چشمه: توان در سه مضمون  ي حیات، وسیله ي تزکیه 
  .زندگی دوباره

خلوص،  است، نماد باروري،  جسمانی و روحانی  تولد دوباره ي  صر  جوهري ظهور و عن در آسیا آب شکل 
است به شمار می آب در زمینه. حکمت، برکت و فضیلت  اي آسمانی  عطیه  از آنجا که  رود، نماد جهانی  ي مادي 
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است خدا . حاصلخیزي و باروري  توسط  است که  خداوندي  اما اغلب  عطا میآب نماد زندگی معنوي و ذات  شود 
نماد ذات خداوندي . کنند ها آن را رد می انسان جدید  عهد  یق نماد زندگی بود در  ضمن آب که در عهد عت در 

همراه آن قدرتی رستگار کننده و باالخره آب نماد زندگی . گیرد قرار می و به  تزکیه کننده دارد  آب فضیلتی 
حیات که در ظلمات مکشوف می است . کند اره زنده میشود و دوب است آب  نماد نیروي ناخودآگاه  همچنین آب 

است ي آن  انگیزه ي پنهان و ناشناخته    .قدرت بدون شکل روح و 

از که معانی نمادین آن عبارتند  است  نمادین وسیع و گوناگون  اهمیت و داراي معانی  نمادهاي پر  از  یکی    :آب 

طهارت و پاکی و زاللی - 1   :نماد 

خدا -  همچو آب تو  –مثل آفتابپیداست عکس روي  جاري زالل دل  امین پور(در  یصر    )206. ق

کودکی من عکس«همان طور که در شعر  خدا در » هاي  جلوه ي  است که  و مظهر زاللی و پاکی  نماد  آمده آب 
است   .آن نمایانگر 

جایی دیگر آورده   :یا در 

از کجاست؟  -  چشمه - این کوره رودهاي گل آلود    اشتم؟ي عمیق و زاللی که دکو 

یق براي جریان » چشمه«و » رود«ي در نمونه ي باال واژه است نماد مظهر زاللی و » آب«که مترادفی درست و دق
است   .پاکی 

حیات چشمه - 2   :ي 

ا  -  ابتدا آب ر   خدا 

از آب آفرید   سپس زندگی را 

  جهان نقش بر آب

اد    )165: همان(و آن آب بر ب

ارتباط آب با آسمان می - 3 جهت  به حساب آورد توان آن به    :را نماد روح و معنویت 

کشید  - موج اگر دعوي دریا دارد  -  به نام تو    )207: همان(گردن ناز 

است که دریا مترادفی درست و دقیق  مادر کل حیات و رمز و راز روحانی و بی کرانگی  که در این بیت، دریا 
است   .براي جریان آب 
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یا سخر - 4 از دل زمین  خودآگاهی زیرا  نا    :جوشد ه اي مینماد 

نمی -  به سادگی آب  باور  / تا لحظه لحظه در دل دریاي دور / دل برکنم / از ساحل سالم / کنم که ناگهان 
ج بی کران دقایق را    )156: همان(پارو زنم / اموا

  

  :باران*

معنی نمادین باران روبرو هستیم یصر با دو    :در شعر ق

است تطهیر    :باران سمبل طراوت و 

  راه رفتن زیر باران رادوست داري  - 

  هاي بی پایان تنهایی در خیابان

خالی بازگشتن  طوالنی نان را / دست    )101: 1390همان،(از صف 

گونه تقریر کرده   :موالنا نیز شویندگی و تطهیر را این 

از سماك  -  بارد  این ب پاك  - آب بهر  خبث  از    )199دفتر پنجم مثنوي، بیت (تا پلیدي را کند 

استباران سمبل بار تاثیرات آسمانی بر روي زمین    :وري و 

بوسه/ باران  بوي  تو می با  س / بارد  هاي  ا بوي خیس یا بوته/ ب نفشه و مریم/ هاي شب بو  با بوي    بابونه و ب

امین پور،(هاي شب  مجموعه  )121: 1390قیصر 

گ فرهن تمامی  است در  رهاي آسمانی بر روي زمین  اث نماد  است  این نکته. ها، باران به عنوان  واقعیتی بدیهی 
حاصلخیز می از آن  است و این که زمین  همین دلیل بی شمار آیین. شود که باران بارور کننده ي زمین  هاي  به 

بارد  تا باران ب یه و دیگران، جلد دوم(زراعی شکل گرفته اند    )17: شوال

همین مضمون آورده جایی دیگر با    :یا در 

از سبز  -  اغ را بارانی  از سبز خوش - خوشا هر ب   )360: همان(ا هر دشت را دامانی 

حاصلخیز  از آن  این که زمین  است و  ي زمین  باران عامل بارور کننده  که  است  این نکته واقعیتی بدیهی 
  .شود می
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  :رنگ*

ا آبی من می صدا ر گ    شنوم رن

  ها را آبی آهنگ تر ترانه

گل می ینم در موج بنفش عطر    ب

خدا را آبی    )82: همان(موسیقی لبخند 

گ دیده می از رن نمادین و متفاوت  معنی  پور دو  امین  اشعار    :شود در مجموعه 

جلوه چشم به روي  از گشودن  حاصل  یداري و نشاط  امید و روشنایی، ب گ سمبل  است که  رن هاي روشن روحی 
یافت می باال آورده شد  که در  از شعري  معنی    .شود این 

تعین، در مقابل آن بی رنگی قرار  گ سمبل تعلق،  حقیقت ناب و فارغ رن هستی محض،  که سمبل وحدت،  دارد 
همه از  است بودن  تعینات  تعلقات و    .ي 

بود  -  از نقطه ي موهومی  تر  گ  ین دایره - بی رن بود ا عشق ن اگر    )308: همان(ي کبود، 

تعین می خود، رنگ را نماد کثرت و  ار  تمامی آث  .دهد داند و بی رنگی را در مقابل آن قرار می موالنا در 

گ شد  -  اسیر رن که بی رنگی  اي در جنگ شد - چون    .موسی اي با موسی 

کآن داشتی  آشتی  - چون به بی رنگی رسید،  ابیات (موسی و فرعون دارند  اول مثنوي،    )2467 - 2468دفتر 

  

  :ها گل

  /Violet/: بنفشه*

به عیسی در کودکی و مریم عذرا، به ویژه در نماد عیسوي فروتنی و شرم و مربوط  هاي وابسته  نقاشی این کل 
است بعد  س به  از اوایل رنسان و کودك  نفشه. به پرستش مریم  نشانه ب است که بنفشه  هاي سفید در  ي فیناي مقدس 

بود نه زده  جوا   .در پیرامون بستر مرگ او 

  هاي بنفشه هم ساقه - 
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با     
تواضع   احترام و 

امین پور،(برند  سر در گریبان فرو می یصر    )119: 1390ق

جایی دی   :گر قیصر آوردهدر 

تسلیت می -  صمیمانه    گوییم به یک بنفشه 

زنیم    )406: همان(سري به مجلس سوگ کبوتر ب

که درباره یصر  این شعر ق تیره نماد سوگ و عزاداري و  در  نفشه به دلیل داشتن رنگ  ي شهیدان نوشته شده ب
اشد ماتم می   .ب

نفشه را با این مضمون آورد خود ب حافظ هم در شعر  که    :ههمچنان 

نفشه زار و ببین  -  چو سوار بر ب ند  - گذار کن  چه سوگواران تطاول زلفت  از    )164: 1386حافظ،(که 

  

  /Lotus/: نیلوفر*

امشب -  تابیدنی  چراغانی، شبی    شبی دارم 

امشب  صر امین پور(دلی نیلوفري دارم، پري بالیدنی   )208: قی

از بخشهاي مختلف سوسن آبی، که در مصر باستان و در بسی نام گونه بود و  اري  هاي آسیا مورد پرستش 
از محیط آبی آن ناشی می جنبه از . شد ي مقدس آن، در آغاز،  کهن بود که کیهان  نماد باستانی اقیانوسی  ا آب  زیر

اسطوره و هنر مصري و هم هندي، گلبرگ. آن آفریده شد خداي آفریننده  هم در  یک  حال شکفتگی،  هاي آن در 
بسته می از آنجا. دهد را نشان می که خود  که در سپیده دم، باز و در هنگام غروب  خورشید شباهت دارد  شود و به 

است الهی حیات  حسین. منبع  نشان  است و  هشت عالمت فرخندگی، در کف پاي بودا  از  - نیلوفر جزء  کوه، یکی 
است هشت جاودان تائویی و سنین تابست. هاي ژاپنی و دیگر مقدس مردان  یلوفر در چین عالمت  چهار ن از  ان، یکی 

است   )312: 1380همان،. (فصل 

  

  :سرو*

خمید، الله واژگون دمید -  از کمر    سرو 
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ار باغ ریخت، سبز سبز در بهار  یصر(برگ و ب   )80: ق

استادنی سبز -  چون سروها    خوشا 

چون برگ افتادنی سبز  خوشا    )359: همان(ها 

استقامت و آزادگ نماد  خمیده همان طور که در بیت دوم ذکر شده سرو  از  اول  است و در بیت  و سرفرازي  ی 
است نامالیمات زمانه کمر خم کرده  و  تفاقات و حوادث  اثر ا   .شدن درخت سرو سخن رفته که بر 

یصر در شعر  جایی دیگر ق   :آورده» به باالي تو«یا در 

  خورم راستش را بخواهی قسم می - 

کاجی ندیدم  و  تو سرو    )197: همان(به باالي 

جا هم سر استدر این  حشمت، جالل، بزرگواري، سرفرازي، رفعت و جاه    .و نماد 

  

  :الله*

نوري ناب شوییم ا به    شهیدان ر

چشمه   ي مهتاب شوییم درون 

چشمه پاکند   شهیدان همچو آب 

  شگفتا آب را با آب شوییم؟

ادبیات فارسی مظهر شهید و کشته گل در  است این  چون سیاوش قهرمان مظلوم و . ي راه دوست  که  گویند 
او الله دمیدب خون  از قطرات  کشته شد  ایران  است. استانی  با و دل نواز  چونان قلب آدمیان . الله گلی زی شکل آن 

گ و  هاي گل الله بسیار شبیه قطره برگ. باشد ي حیات آنان می که مایه ین رن خون خود  است و گرچه  خون  هاي 
ته گل برگ سرخ می که داغی بر دل  باشد،  است گویی  به . داردهاي داغ دیده  اسالمی ایران  شعري که در انقالب 

عمومی در آمد این بود یک شعار  یده«: شکل  وطن الله دم جوانان  خون  از » از  بسیاري  الله سمبل شهید در  لذا گل 
یز شباهت به یک گل الله دارد اسالمی ایران ن جمهوري  است حتی آرم  ي سرخ، گل  الله. جاها در ایران نقش بسته 

ادبیات که عرفا مشاهده می عرفانی نتیجه معروف، در  از محبوب  کنند می ي معارف را  همچنین کنایه  و  گویند 
  .کند است که مهجور را داغدار می
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  :طیور

  

  :عنقا*

امین پور چنین آمده یصر    :در شعر ق

و سیمرغ کوه قاف -  نشانی    عنقاي بی 

تو محال  اساطیر    )211: همان(تفسیر رمز و راز 

چی یافتنی(زي که فکر به آن نرسد عنقا نماد محاالت و  هست) دست ن اشاره بر ذات باري تعالی هم    .و 

حکایت سیمرغ و عنقا چنین آورده) الطیر منطق(عطار نیز در مقامات طیور    :خود در 

او سیمرغ سلطان طیور  -  نزدیک و ما زو دور دور  - نام    )40: 1384مقامات طیور،(او به ما 

استشود در ا همان طور که مشاهده می نماد چیزي دست نیافتنی  چیزي که دست یافتن . ین شعر عطار سیمرغ 
است و همچنین بر ذات باري تعالی هم داللت می محاالت  از  او  همچنین کوه قاف در مقامات طیور نماد . کند بر 

که همه است  حقیقت و راستی مطلق  به آن می دل و    .شود ي سعی سالک صرف رسیدن 

  

  :کبوتر*
امی یصر  کهدر شعر ق است  چنین آمده  پور    :ن 

  از آن کبوترهاي بی پروا که رفتند - 

بام رسیدن جا مانده بر    یک مشت پر 

جایی دیگر آورده   :یا در 

  مبادا هیچ سقفی بی پرستو - 

  )87: همان(مبادا هیچ بامی بی کبوتر 

است امید  نز. کبوتر رمز آرمان، آرامش و  حضرت مسیح  خدا به صورت کبوتري بر  انجیل روح    .کند ول میدر 
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که « خدا را دید  از آب برآمد که در ساعت، آسمان بر وي گشوده شد و روح   ً فورا افت،  تعمید ی چون  عیسی 
وي می   ».آید چون کبوتري نزول کرده بر 

است اساطیر نیز آمده  است: در  صفا و سادگی  بایی، نماد پاکی،    .کبوتر ماده به خاطر لطف، زی

گاکنون هبوط ر«همان طور که در شعر  الهی بر روح  هاي روحانی، دریافت کبوتر سمبل تجربه» ن ارادات  ها و 
  .است

بود  تجربه/ تا ته پاییز / از سر باران  کودکانه روان    )421: 1381سپهري،(هاي 

  

  :اشیاء

  

  :رخت*

عادت تعینات،  تعلقات مادي،  است رخت سمبل  افکار کهنه    .ها و 

است درز بگیري -  بهتر    پس 

  این پاره پوره پیرهن

بی     
خاصیت را   بو و 

چشم به راهی چشم هیچ    که 

  
روش  

  )343: همان(کند  ن نمی

اخسیکتی  الدین  یر  است) م 1181/ هجري 577(اث اشاره کرده  همین نکته  یز به  که می. ن جا    :گوید از آن 

باس-  از ل حادثات برون آي  است - در شطّ  است که شرط شناوري  الدین اخسیکتی، . (کاول برهنگی  ثیر  ا
1377 :45(  
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  :دیوار*

جدایی بین انسان عاطفی آنهاست دیوار نماد حائل و  ارتباطات  دیوار در شعر معاصر اغلب سمبل . ها و 
است اسارت  انسان. محرومیت، محدودیت، درماندگی و  یان  بودن دیوارها م از بلند  ها شکایت  همچنان که سهراب 

صمیمی میهاي آنه دارد و مردم باال دست را به خاطر کوتاه بودن چینه صفا و  است  ا، مردمی با  امیدوار  داند و 
همه یاید و  انسان روزي ب تا  از جا برکند  یشتري در کنار هم زندگی کنند ي دیوارها را  توانند با مهر و دوستی ب   ها ب

خواهند ساخت -  جا، روي این دیوار، دیوار دگر  این    در 

  کاهند فزایند و نمی

ظلمت شب خیال صبح می این    بندد به دل 

امید  تلخی مبر  یما،(مکن    )45: 1371ن

از فکر بهبودي تنها ماندگان در خانه -  خاموش من دمی  یشان نسیم    ها

اند التهاب من نمایان  چشم  ..و سراسر هیکل دیوارها در پیش  .  

نوشته خطوطی که با ظلمت  با    اند من 

اندیشه دیوار سازان می اندر آن  تصویر و    دهد 

هست می   هاي ما به گرد ما زور دست که به/ خوانم  دیر گاهی 

باال  می یما،(روند این بی زبان دیوارها    )79: 1371ن

که است  چنین آمده  امین پور  یصر    :یا در شعر ق

ار -    مبادا آسمان بی بال و پر ب

  مبادا در زمین دیوار بی در

  مبادا هیچ سقفی بی پرستو

امین پور(مبادا هیچ بامی بی کبوتر  یصر    )32: ق

اسارتدر موار» دیوار« از  عواطف شدید ناشی  از احساسات و  حاکی  است که  هاي آزادي ستیز  د باال، سمبلی 
است ظهور تنگ می. شاعر  و احساسات ظرف زبان هنجار را براي  از زبان  هنگامی که عواطف  ناچار  یابند به 

استفاده می تعددي را که دیوار می کنند تا الیه سمبلیک  نماینده هاي معنایی م کلمه ي آنهتواند  اشد در ظرف  ا ب
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و پوشیدگی  ابهام  به سوي  صراحت و گشادگی  از  ا  کلمه، زبان شعر ر نایی  توجه به تعدد مع تیجه با  بگنجاند و در ن
  )Barthes, 1967: 57. (رانند می

نماد  از شعر قیصر، دیوار به درستی  نمونه  این  اسارت«در  و محدودیت و  هاي  جستجوي الیه. است» محرومیت 
توجه به زنجیرهمعنایی این  خواننده  گونه نمادها با  تفکر و فعال شدن ذهنیت  و پیش آنها مستلزم  س  ي زبانی پ

جایی دیگر آمده. است   :یا در 

چیست؟  -    )111: قیصر(بی منظره / اما / ي روبه روي هم  آیا بجز دو پنجره/ دیوار 

  

  :قفس*

است اسارت  حصار و  جان آدم عرفا می. قفس نماد محدودیت،  اسیر شده گویند  است که در قفس تن  ی مرغی 
اگر این قفس را بشکند مرغ جان پرواز می   .رود کند و به جایگاه اصلی خود می و 

تماشا سوگند  از ذهن / و به آغاز کالم / به  به پرواز کبوتر  است  واژه/ و  تماشا(اي در قفس  : حجم سبز، سوره 
374(  

امین پور، این چنین آمده یصر    :در شعر ق

یا ب -  یاموزب   ال و پر ما را ب

پرواز صر امین پور! (پرواز! به قدر یک قفس    )90: قی

است جامعه  از وضعیت  یداد می. این بیت بازتاب سیاسی  که ب که باعث سکوت  نسقی  کند، وضع سیاه حکومت 
از منتقدان و آزادان  از مردم گرفت و بسیاري  جامعه شد و آزادي بیان را  افراد مهم  از بین رفتن  از بین مردم و  را 

  .برد

قفس خواندن ندارد  - دگر این دل سر ماندن ندارد  -    )452: همان(هواي در 

از زور گویی حاکم، بی . قفس در این بیت نماد خفقان سیاسی و اجتماعی زمان شاعر است این بیت شاعر  در 
جامعه  بی عدالتی، دزدي، بی احترامی به فقرا سخن گفته و  یط حاکم بر خردي دولت، ستم و زور گویی،  و شرا

است نگ و تاریک ترسیم کرده    .جامعه را مانند قفسی ت

  

  :کوه*
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انبوه -  بوه من  الوند ان از دامن    تر 

از کوه دماوند، غرورم بشکوه   )213: همان(تر 

است و سمبل شکوه و غرور  نماد  کوه دماوند  خود بیت ذکر شده    .همانطور که در 

  هاي من چشم - 

  هاست میزبان نقشه

  ها کوه

نقشهرو اوج می ي  به    )246: همان(زنند  ها سر 

پور آورده امین  یصر  جایی دیگر ق   :یا در 

  خواب سنگین ز سر صخره و کوه - 

پرید  از روي شب تیره  گ    )207: همان(رن

همه استواري می با توجه به  عظمت و  ابیاتی که ذکر شد، کوه نماد شکوه، غرور،    .باشد ي 

خو   :د آوردههمانطور که محمد تقی بهار در شعر 

اي دماوند - اي دیو سپید پاي در بند  -    اي گنبد گیتی 

جهان باستان، کوه خدایان بود و پیوند میان آسمان و  در سراسر  بسیاري وجود داشت که جایگاه  هاي مقدس 
جامه. آمد زمین به شمار می از دوازده زینت، بر روي  چین بود کوه یکی  امپراتوران  اسطوره. هاي  ئویی،  در  تا ي 

نشانهکو جاودان ه  جایگاه  تپه ي جزایر خوشبختی،  است که قارچ مقدس در آنجا  ها یا  یعنی محلی  عمر،  هاي طول 
جاودان)(روید  می   ).هشت 

از موضوعات مردم پسند در نقاشی نقاشی کوه، یکی  است هاي روي سفال و  کوه، مکان . هاي الك اندود 
از فراز . عزلت راهبان چینی بود یهود  یسنا با موسی سخن گفتدر عهد عتیق    .کوه 

  

  :پنجره*

خراب و کمی پنجره یک کلبه -    ي 
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  یک ذره آفتاب و کمی پنجره

و سنگ همه دیوار  این  کاش جاي    اي 

و آب و کمی پنجره    )218: همان(آیینه بود 

خارج یا عبور به سوي  از بیرون،  امکان دریافت  باط متقابل بین ما و فضاي دیگر و در پی آن  ارت و  پنجره سمبل 
وسیع یز باز شدن ذهن به سوي فضاي  و ن است ماوراء  ي آگاهی و معرفت انسان  به عبارتی دیگر، پنجره دریچه. تر 

افق است به روي    .هاي تازه 

خواب دیده -  که دیوار شیشه ما  است ایم    اي 

  ایم به تعبیر پنجره اینک رسیده

  اي نو درافکنیم تا آنکه طرح پنجره

صویر پ حسرت ت   )348: همان(نجره دیوار ماند و 

امین پور(شاعر  چشم به راه بودیم و منتظر بودیم که دریچه) قیصر  که  یان کرده  فق در این بیت ب هاي  اي رو به ا
این . بگشاییم) کسب آگاهی و معرفت(تازه  که  حالی  و معرفت(در  امکان پذیر ) گشودن دریچه رو به آگاهی 

یامد چیزي براي ما به دست ن حسرت  و جز    .نیست 

استپ ذیرند گی . نجره نماد پذیرند گی  به مثابه پ نور، اگر پنجره گرد باشد  هوا و  به عنوان منفذي براي 
جهت خالف  خواهد داشت و در  و زمینی  پذیرش مادي  و اگر مربع باشد،  خواهد بود  چشم و آگاهی  طبیعت، 

یه ژان(هاي آسمانی  دریافت علت باشد که پنجره). شوال اماکن مقدس را کامال مربع هاي مساجد و  شاید بدین 
  .سازند نمی

هست یز  باط ن پذیرند گی، نماد ارت نماد  صر امین پور عالوه بر    .پنجره در شعر قی

  

  :آیینه*

از سمبل این سمبل در شعر . است» آینه«اند  ها که معموالً در کشف آن منتقدان سرگردان بوده یکی دیگر 
پور فراوان است امین  این واژه در اغلب فرهنگهاي معنایی بر الیه. قیصر  که اغلب در شعر قیصر  اي  است  ها آمده 

یز وجود داردامین ادبیات فارسی سمبل » آینه«. پور ن خاطر و«در شعر عارفانه کالسیک  .ذهن، دل، باطن،  . است» ..
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است ندیشه  و ا یصر می. گاهی نیز سمبل تخیل، وهم  نما با دقت در شعرهاي ق دین توان دریافت که مهمترین معناي 
نه« است» آی گ. (صداقت    )320: یون

است صمیمیت، درون قلب و آگاهی  حقیقت،  است. آینه بازتاب  نماد فرزانگی و آگاهی  نه پوشیده . در واقع  آی
است از گرد و غبار، آینه جهالت  از    .ي روحی کدر 

نماد و تزکیه است، نماد قلب بوده و زنگار نماد گناه و صیقل  بوده  . ي روح بوده است آینه که در قدیم فلزي 
حال و آینده را میسر می از سوي دیگر دیدن آینه جادویی که دیدن گذشته،  است ي  جام . سازد مضمونی قدیمی 

است خود نماد قلب سالک  است و به سهم  بوده  اساطیري ایران در واقع یک آینه    .جم شهنشاه 

است که امین پور آمده  یصر    :در شعر ق

و -  همه دیوار  جاي این  کاش    سنگ  اي 

و آب و کمی پنجره   آیینه بود 

  ي تردید مرا دید آیینه هم از دیده

نشستیمبا سایه خود نیز دل آزرده    ي 

تمام آینه -    ها، امروز سطح 

است   خاکستري 

انگار صویر روبه روي من،    ت

    
من   

  نیست

است  صویر دیگري  پور،(ت امین  یصر    )64: 1390ق

که می بود  همان طور  از ن که . گوید سخن می »صداقت«بینیم شاعر  و یک رنگی » آینه«چرا  ها سمبل یک رویی 
هستند صداقت    .و در نهایت 

  باید براي آینه فکري کرد - 

اینجا نیست جاي آینه    گفتم که 
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  دیوار را 

کشی کرد   باید دوباره سیم 

چه   )111: همان(ي پشت پرده را پر کرد  باید فضاي طاق

است  ي گفتنی در زمینهمساله باال آن  ) سمبلیکی(و دیگر شاعران این جریان ) قیصر امین پور(که شاعر ي بیت 
س تعهد می احسا خود  اجتماعی در  و دردها و آرمان نسبت به مسائل سیاسی و  پرداختن به مردم  و  ند  ها و  کن

خود می ترس و تعهد و سانسور  آرزوهاي آنان را رسالت  خفقان و اختناق و  از سوي دیگر به دلیل وجود  دانند و 
جامه نمی خود،  و رسالت اجتماعی و سیاسی  تعهد  پوشند توانند به  به زبان و بیانی غیر مستقیم . ي عمل ب ناچار باید 

از تبعات  و سمبل رو آورند تا در عین پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی  اشاره  یعنی زبان رمز و  أویل بردار،  و ت
انند امان م   .و آفات آن در 

  

  :غروب*

امین پور در  خود قیصر    :چنین آورده) غروب(شعر 

  تمامی جنگل  - 

بر     
خورشید جنازه   ي 

    
  
نماز   

  خواند می

  ولی ز خیل درختان

باد -    - به رغم باور 

جماعت نماز    در این 

نهاد نخواهد    یکی به سجده 
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سر   

خاك    )248: همان(بر 

ً معنایی منفی  یافتن یک دوران آگاهی و روشن بینی است و اکثرا نماد پایان  : 1379گربران،. (داردغروب 
189(  

  

  :یوسف

یوسف دیده می نمادین و متفاوت از  معنی  امین پور دو  یصر  اشعار ق   :شود در مجموعه 

یوسف  حسن    هم 

خودش را نشان می جمال    دهد تمام 

 هم شمعدانی 

  با مهربانی

امین پور،(دهد  دستی برایت تکان می یصر    )119ق

که  باید بیان کرد  توضیح این شعر قیصر،  اضافهدر  نوعی  یوسف  است حسن    )172: 1387شمیسا،. (ي سمبلیک 

  :همان طور که در دفتر دوم مثنوي آمده

چو ماه  -  این عالم  حسنی و  اله - یوسف  امر  است بر    وین رسن صبر 

است حسن و زیبایی  نماد  یوسف سمبل و  چه گفته شد    .بنا بر آن

هست اگر  بد بتر    از 

است   این 

باشی  این که 

نا برادر، چاه    تنها در 

  زندانی زلیخا
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خورده بازار برده حراج    ها چوب 

یوسف باشی یصر، ! (البته بی که    )23ق

است یا و تعلقات مادي و نفسانی  است که گرفتار دن نماد کسانی  این بیت    .یوسف در 

  سیب*

امین پور در شعر  تفاق دیگر«قیصر    :آورده» ا

از درخت می -    افتد سیبی که 

به شاخه بر می   گردد از نو 

  اما

شناسند دیگر نمی
همد  

امین پور(یگر را  یصر    )148: ق

است حوا و . سیب سمبل آگاهی، معرفت و بینایی  و  با داستان آدم  نمادین سیب، در شعر قیصر امین پور،  معناي 
است میوه ارتباط    .هاي ممنوعه در 

امین پور در شعر  نه سیب«قیصر  و  خوردن میوه» نه گندم  حوا و  اشاره داردي ممنو به داستان آدم و    :عه 

  نه گندم و نه سیب - 

خورد ا  تو ر ام    آدم فریب ن

ام شهیدانت   از بی شمار ن

  هابیل را که نام نخستین بود

به یاد نمی   آوري دیگر این روزها 

  )264: همان(هابیل نام دیگر من بود 
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  نتیجه گیري

یه امین پور در کنار سایر آرا از آرایه قیصر  ادبی،  اندیشه ي سمبل و نماد براي هاي  یان  خویش بهره  ب هاي 
اندیشه سمبل. گیرد می از عقاید و  او برگرفته  اوست هاي شعر  اجتماعی و سیاسی    .هاي عرفانی، 

است انکار  ادبیات عرفانی غیر قابل  از  او  پذیري  یر  حدودي . تأث امین پور تا  یصر  یان نمادین در شعر ق سمبل و ب
اخوان با سمبل یما شباهت دارد هاي سهراب سپهري، فروغ فرخزاد،  یشتر اجتماعی و سیاسی و . و ن صر ب شعر قی

است به سمبولیست ها نزدیک می. کمتر فلسفی و غنایی  خاص سیاسی، شعر او را  . کند پایبندي او به جریانات 
است اصول سمبولیست ها ابهام  از  ابهام به وفور دیده می. یکی  امین پور هم    .شود در شعر 

پور  امین  یصر  یست ها مطابقت داردسمبل در شعر ق با معیارهاي سمبول است و  بسامد باالیی  چه مسلم . داراي  آن
از واژه نمادین  است، بسیاري  است و بدون در نظر گرفتن معناي  بافت سمبولیک  یصر داراي  اشعار ق هاي کلیدي 

قابل فهم نیست او  نمادهاي معروف - باران - شب - باد - دیوار. آنها، شعرهاي  صر،  هستند،  پنجره در شعر قی تري 
است یشتري کرده  توجه ب ین چند سمبل    .گویی امین پور به ا
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345  

 دهاي آن مثالی و نمو يهفلسف يهتحلیل بنیادهاي نظري دربار

  در تمثیل گرایی موالنا

   172فرزاد قائمی
  173سیما ارمی اول  

  چکیده
ثُلی پیش از افالطون در اندیشه چنین تفسیري از . هاي زرتشت و اعتقاد او به جهان فره وشی وجود داشته است نظریۀ عالم م

عالم "، "اعیان ثابته"ی نیز نفوذ کرده، از آن به، در اندیشۀ فالسفه و عرفاي اسالم)"سایه"مثالی و عالم "جهان (وجود دوگانۀ جهان 
ها بر پایۀ صدور معقول در محسوس و نزول از وحدت به کثرت و نظام  همۀ این نظریه. تعبیر شده است"الهوت"و  "مثل معلقه

آورند  ي را به وجود میهایی وقتی به تبلور ادبی می انجامند، شکلی از ادبیات تمثیلی یا رمز چنین دیدگاه. سلسه مراتبی استوار است
بر پایۀ اعتقاد به دوگانگی جهان  تمثیل گرایی فلسفی. بخشد به اثر می) مجرد "ممثل"ملموس و  "ممثل به"(اي دوگانه  که درونمایه

 -این فلسفه که بر ماهیت دو بعدي تمثیل  .ناسوت و الهوت، صدور معقول در محسوس و نزول از وحدت به کثرت استوار است
بخشد که یکی نقش ممثل به  مبتنی است، ساختاري دو وجهی به حکایت تمثیلی می -روایی و ژرف ساخت فکريروساخت 

و  گرایی فلسفی نیز پیوند میان تمثیل -مثنوي به خصوص  -در آثار موالنا. داستانی و دیگري نقش ممثل فلسفی را برعهده دارد
هاي تمثیل گرایی فلسفی،تجلی  در این جستار،ضمن مروري بر ریشه. توان دید یدر ساختار داستانی مثنوي موالنا م ادبیات تمثیلی را

هاي این پیوند میان نظام فکري و بیان ادبی در ساختار  این فکر در جهان بینی و آثار موالنا مورد نگرش قرار خواهد گرفت و جلوه
در سه  مثنوي قصصساختاري ظهور این گرایش در موالنا مورد بررسی قرارمی گیرد، در نهایت، اشکال  مثنوي معنويداستانی 

  .عنوان تعلیق گریزي، مثل گذاري و تفسیر تمثیلی تحلیل خواهد شد
  
  

  . ، جهان مثالیفیه مافیه، مثنوي ،نماد موالنا، تمثیل، تشبیه، :ها کلید واژه

                                                        
  ت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  هیأ -  172

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد - 173
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  مقدمه

و نظام عنصري، نسخه و رونوشتی از آن  اعتقاد به وجود جهانی ازلی و فرا مادي که پیش از جهان مادي موجود بوده است
ثُلی او منسوب شده است، اما ریشه آید، به شمار می "عالم مثالی" هاي  اگر چه در جهان فلسفه بیشتر به افالطون و نظریۀ عالم م

غلب تفکرات هاي زرتشت دربارة جهان فروشی دارد و بازتابهاي گوناگون آن را در ا عمیقی در باورهاي ایران باستان و اندیشه
بینیم که از آبشخورهاي گاه مشترك و گاه متفاوت، تفکر واحدي را با قرائتهاي متفاوت  عرفانی و مشارب گنوسیستی جهان می

   .هاي فلسفۀ الهی محسوب داشت توان یکی از بنیادي ترین اندیشه تکرار کرده اند و آن را می
هان و ارتباط آن با تمثیل و رمز، تجلی این فکر در جهان بینی و آثار هاي این تفکر در ج در این جستار، ضمن مروري بر ریشه

هاي روان شناختی یونگ دربارة کهن الگوها و ناخودآگاه جمعی و نمودهاي این موضوع در ادبیات  موالنا، تبلور این آرا در نظریه
گرایی فلسفی در ساختار داستانی مثنوي موالنا را  هاي این تمثیل هایی از حکایات مثنوي و جلوه تمثیلی موالنا همراه با ذکر نمونه

  .مورد بررسی قرار خواهیم داد
  

  نظریۀ مثالی از زرتشت تا افالطون - 1
تواند ریشه در یکی از  آید که می هاي فکري فلسفۀ او به شمار می نظریۀ جهان مثالی، نظریۀ کلیدي افالطون و از مهمترین پایه

 به معتقد زردشتبینیم  داشته باشد که شکل تکامل یافتۀ آن را در آیین زرتشت می -"مینوي"ن جها –باورهاي کهن ایران باستان

 و عقول یا همان ایزدان و جایگاه امشاسپندان و محض روحانی اولی و محسوس عالم دومی که است گیتیگ و مینوگ دو عالم
 چه" :گوید می این باره در االشراق حکمه کتاب رد سهروردي ).40: 1358کربن، (است   فرشتگان عالم یا مانی فلسفۀ نفوس

 مشاهده و افالطون هرمس که را انواري و ملکوتی ذَوات همچنین و ببینند را جبروت عالم از ساطع مشاهده، نور اصحاب بسا

کنند  مشاهده است، داده خبر آن از زردشت که ورایی است "خره"  هاي سرچشمه که را مینوي روشناییهاي اند و نیز کرده
گیتی  عالم و نورانی یا مینوي عالم دو و زردشت به این قسمت، شرح در االشراق حکمه شارح ).128/ 1ج : 1355سهروردي، (
  ).حواشی/ 157: همان(کند  اشاره می جسمانی او و ظلمانی یا

، مطلق و نادیدنی روان همۀ موجودات در آن وجود داشته و مینوينمونۀ  پیشو  وشی فرهملکوت  که -مینويخلق جهان 
دورة نخست، جهان  کهشده  تقسیمعمر جهان به چهار دوره  پهلوي دینی کتبدر  بوده است مادي دنیايمقدم بر  -نامحسوس است

 این بر عالوه زردشت درآمده است دنیويو  گیتیانه شکلبه ) غیرمادي( مینويشده، در سه هزار سال دوم، از حالت  آفریده مینوي

 به معتقد است؛ ماده و صورت از مرکب محسوس عالم مثل و دیگري ماده و صورت بی معقول عالم مثل یکی که عالم دو

رَوشی عالم  و شوند می شمرده مخلوقات کلیۀ روحانی سهروردي، حقیقت مثالیِ صور و افالطون مثل مانند هست فروهرها نیز فَ
م مانند م، این موجودات هاتن نه جا آن در که است وسیط عالمی مثال سهروردي عالَ  صورتی نیز عقل موجودات عالم بلکه عالَ

، اهورامزدا، در بندهشنخلق جهان فروشی، مقدم بر دنیاي مادي بوده است به روایت  ).40و  10، 7: 1358کربن، (دارند  روحانی
کی قرار داشت اهورامزدا، ازل، در نور مطلق و نیکی و فرهی کامل غوطه ور بود در زبر، جهان روشنایی و در زیر، جهان تاری
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نخست به آفرینش جهان مینوي دست زد و سپس از روي آن صور معنوي، موجودات مادي را آفرید و از همین روي است که در 
  ).4-123: 1344رضی، (آغاز، صورت و شکل اصلی و الگوي مینوي و غیر مادي هر چیز در جهان زبرین وجود داشته است 

کند که در باالترین سطح معنوي خود، از اهورامزدا آغاز، و به  یک نظام سلسله مراتبی را ایجاد می این تفکر فلسفی از خلقت،
و دیگر متون اوستا و بقیۀ بخشهاي  "فروردین یشت"به روایت . شود پست ترین صورتهاي مادي خود، در دنیاي خاکی ختم می
مۀ آفریدگان آسمانی و زمینی و آتش و آب و گیاه و جانور نیز داراي پهلوي، نه تنها مردمان و مینویان آفریدة اهورامزدا، بلکه ه

نقل (آید  از فروشی بدکرداران نیز سخن به میان می در بندهشنکند حتی  ها نگاهبانی و پاسداري می فروشی ویژة خودند که از آن
  ). 1024: 1384،اوستااز گزارش دوستخواه بر 

یکی از مهم ترین بنیانهاي فلسفۀ افالطون بر این باور متکی : جهان فروشی زرتشت داردنظریۀ مثالی افالطون، شباهت عجیبی به 
دهند و نه حقایق آن را او عالم محسوسات را در مرتبه اي پایین تر از عالم معقوالت  بود که محسوسات، ظواهر هستی را تشکیل می

افالطون معتقد بود که به ازاي هر وجود مادي و ظاهري، . گیرد قرار داد و اصالت را به عالم حقیقت داد که معرفت از آن نشأت می
آید و فقط  رود، که به حواس نمی نمونه اي معنوي و غیرحسی، در عالم حقیقت وجود دارد که نمونۀ کامل و نوعی آن به شمار می

  . کند عقل است که توانایی ادراك آن را کسب می
هاي ثابت در آن قرارگرفته  اي که این نمونه و جهان پندارینه) یونانی به معناي دیدن Ideinاز واژة ( Ideaهاي مثالی،  این نمونه

مقصود افالطون از مثال، نمونۀ عالی و ابدي همۀ چیزهایی است که در جهان . نامیده شده است "عالم ُمثُل"یا  "عالم مثالی"اند، 
کلیت، وحدت، کمال، و ثبوت مثال در حالی  ": باشند اهوي میهاي مثالی داراي چهار خاصیت اصلی و م نمونه. مادي وجود دارند

که هر یک از افراد انسان مانند عمرو و زید و بکر، جزئی از انسانیت است، مثال انسان، مفهوم کلی انسانیت است که نه عمرو است 
  ).29-30: 1356عنایت، ( "دهد و نه زید ونه بکر، بلکه حقیقت و گوهر انسانیت را تشکیل می

افالطون معتقد بود، در عالم حقایق و مثال، صورت نوعی همه اشیاء و مفاهیم به طور کامل وجود دارد، همان طور که در باور 
زرتشت، فروهر جاودانۀ موجودات گیتی در جهان مینوي وجود دارد؛ در نظر او خداوند عالم را بر اساس الگویی ازلی بنا نهاده، در 

در فروردین . آیند هاي غیر مادي و مینوي هر کدام از اجزاء مادي جهان به شمار می لی، هر دو نمونهحقیقت فروهرها و حقایق مثا
یشت، عالوه بر ستایش فروهرهاي انسان، از فروهر جانوران زمینی و آبزي، خزندگان، پرندگان و چرندگان نیز یادشده است 

در فلسفۀ . ر مثل آب و آتش و خورشید نیز ستایش شده استو فروهرهاي گیاهان، اجزاي غیر جاندا) 74فروردین یشت، بند(
جانداران و غیر جانداران، اما از فروهر اشیاء مصنوع هیچ گاه یاد نشده است و این : زرتشتی دو دسته از موجودات فروهر دارند

  .نیز نمونۀ مثالی دارند -و مثل میز  -هاي نمونۀ مثلی افالطون باشد؛ چرا که در فلسفۀ او، اشیاء مصنوع شاید یکی از تفاوت
 174البته تأثیر پذیري افالطون از زرتشت بسیار وسیع تر از این نظریه است و ریشه در بنیادهاي فکري او دارد آنگونه که کاتلین

زیسته است و افالطون،  نویسد، ارسطو عقیده داشت که زرتشت شش هزار سال پیش از افالطون می می تاریخ فیلسوفان سیاسی در
کند که در جهان، دو روح کلی خیر  او یاد کرده، به تبعیت از او بیان می 175خود از زرتشت و آئین دوگانه انگاري قوانینکتاب  در

به شمار  "مشربی مورد پسند روز و کشفی تازه"اند کاتلین معتقد است، در آکادمی افالطون، زرتشتی گري  و شر با هم در ستیزه

                                                        
174 . Catlin 

175 . Dualism 
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 –)1880-1936(فیلسوف آلمانی  -ها در تاریخ بشر که بعدها اشپنلگر هاي انحطاط تمدن آمدن دورهرفته است و عقیده به پیش  می
اگر چه برخی از ). 74-75: 1950کاتلین، (مفصل بدان پرداخته است، از آراي زرتشت منبعث شده است  انحطاط غربدر کتاب  

تحقیقات  -به خصوص دربارة افالطون و نوافالطونیان -از ایران دانشمندان غربی دربارة تأثیرپذیري آشکار و بنیادین فلسفۀ یونان
 ": قابل توجهی انجام داده اند، اما اغلب فضالي غربی کوشیده اند، از مواجهه با این حقیقت علمی انکار ناپذیر خودداري کنند

 ".مسکوت بماند] لسفۀ یونان از ایرانتأثیرپذیري ف[دهند که موضوع  ناگفته نماند که بسیاري از متخصصان فرهنگ یونان ترجیح می
  )121: 1350دوش گیمن،(

  
 عالم مثالی موالنا - 2

ل، در لفظ جمع مثال است که حکماي اسالمی گاه آن را به  ثُ عالم مثل "و  "ارباب انواع"و  "حقایق ازلی"و  "اعیان ثابته"م
به عقیدة صوفیه اعیان موجودات پیش از ": سیار شایع بوده استاین اعتقاد در میان صوفیان اسالمی نیز ب .اند نیز برگردانیده "معلقه

گویند و به این  آن که ظاهر شوند، معلوم حق بودند و به وجود وي موجود بودند نه به وجود خود و این مرتبه از وجود را ثبوت می
  )260/1-261: 1375فروزانفر، ( ".نامند می» اعیان ثابته«اعتبار صور علمیه حق را 

ماده  یگاهروح و عالم محسوس را جا یگاهآنان عالم معقول را جا .هستند یقائل به عوالم سه گانۀ معقول، محسوس و مثالعرفا 
عوالم وجود را  یامراتب  یاسالم يالبته متکلمان و حکما .دو عالم معقول و محسوس قرار گرفته است ینا یانعالم مثال م .دانند یم
عالم  یا، عالم جبروت یجهان برزخ یا، عالم ملکوت یو جسمان يجهان ماد یاعالم ملک : اند کرده يطبقه بند یزن یبترت ینبد

است عالم  یتعال يذات بار یوبالغ یب، و عالم ذات که همان مرحله غیعالم اسماء و صفات اله یافرشتگان مقرب، عالم الهوت 
جهت که  یناند از ا بر آن نهاده یزرا ن "صور معلقه"الم خواص نام ع یناز ا یاساس برخ است و بر اي یژهخواص و يمثال دارا

همانند . )300 :1373کربن، ( چنانکه رنگ سرخ به عنوان مثال، در جسم سرخ رنگ حلول کرده است ندارند؛ يماد يجوهر
لم محسوس وجود دارد، با هر چه در عا .یستندندارند و قابل لمس ن یاما وزن بینم یآنها را م بینیم؛ یم ینهکه در آ یمعلق يصورتها

است که عالم  ینتفاوت عالم مثال و مرتبۀ جبروت در ا. یافت توان یعالم م یندر ا تر یفلط یهمان کمال و تنوع و به صورت
 یجسم یاماده  يعالم مثال را دارا توان یم .صورت است ياست، اما عالم مثال دارا ياهر صورواز هرگونه شکل و ظ يجبروت مبرّ

که  یراز شود؛ یاطالق م یزن یهبه عناصرعالم مثال، اشباح برزخ). 176 :1375نصر، ( است» یزجسم رستاخ«ست که همان دان یفلط
 .عالم گرفته شده است ینبهشت و دوزخ از ا يصور یژگیهايدر واقع و ).440: 1379، يسجاد(اند  یاتمجردات و ماد ینبرزخ ب

ثُل برزخ یعلت عالم دان یهر عالم«که  یراز دانست، يعلت عالم ماد توان یعالم مثال را م و مثل  یهاست عالم عقول علت عالم م
، شامل دو یناز متفکر یبرخ یدگاهاز د ینشعالم در نظام آفر ینهدف و کارکرد ا )همان( »است یهارباب انواع جسم یهبرزخ

انسان پنهان و  یدچهرة حضرت حق را از د همان حجاب و پرده است که"عالم  ینا یمنف یداز د .شود یم یمثبت و منف یدگاهد
مطبوع  ياصل صور و اشکال و رنگ و بوها يجنت است و مأوا يمرتبه صور"مثبت  یدو از د )176 :1375نصر، ( "دارد یمستور م

عالم  ینمبه واسطۀ ه یزرستاخ" :ی شماردبرم ارعالم مثال سه نقش  يبرا یزکربن ن ".بخشد یلذت م یانسان یاتعالم که به ح ینا
به واقع تحقق  ،اند که به آن اشاره کرده يشهود يها همۀ تجربه یزو ن یامبرانکه پ يعالم، رموز ینهم ياز مجرا کند یم یداتحقق پ

در  يمجاز یاتیتنها به صورت کنا یوح یفاتکرد و اال توص یررا تفس یوح توان یکارکرد م یناساس هم بر ؛".کند یم یداپ
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خواهد رفت  یاناز م یخو رمز و تار یمانفلسفه و کالم، دانش و ا یانعالم تعارض م ینا یقاز طر"است که  یننقش سوم ا آمدند یم
 مثنويموالنا در همین معنی در  )300 :1373کربن، ( "آمرانۀ کالم نخواهد بود يو برتر یتأمل فلسفل يبرتر یانبه انتخاب م یازيو ن
  :گوید می

  شنود ن نبود                             لطف تو نا گفتۀ  ما میما نبودیم و تقاضاما            
  )614/122/1: 1379مولوي، (

داند و این صور  اعتقاد به این نظریه، یکی از بنیادهاي جهان بینی موالناست موالنا وجود مادي را عارضی بر صورت مثالی می
 :صادر شده اند  "احد"را زاییدة عقولی دانسته است که از 

کَر این عرض        ها  از چه زاید ؟ از  صور                      وین صور هم  از چه زاید ؟ از  ف  
  این جهان یک فکرت است ازعقل کل                  عقل چون شاه است و صورتها رسل        

  )2-980/49/2(  
  : داند به همین جهت، حکمت الهی را گنجینۀ صورتهاي مثالی مخلوقات می

  چه قَدر باشد خوداین صورت که هست              پیش صورتها که در علم وي است           
    )384/26/4(  

داند، او درعالم مثال صورت مثالی  آنها می "کمال"این بدان معنی است که او چون افالطون، یکی از ویژگیهاي صور مثالی را 
باره در مثنوي  یکی از تمثیلهاي معروف او در این. آنها نیز معتقد است "ثبوت"ون به داند و چون افالط همۀ کائنات را موجودي می

آن  "طبلۀ"؛ او در این مثال، هستی را به دکان عطاري تشبیه کرده است که در)281/21/2-4: رك(است  "دکان عطاري"تمثیل
ر رمز گشایی این تمثیل معتقد است که موالنا در ، کاالهاي گوناگون را هر یک به جاي خود چیده اند نیکلسن د)پیشخوان دکان(

: 1379، مثنوينقل از گزارش استعالمی بر (این جا عالم مثال را به طبلۀ عطاران تشبیه کرده است که در آن هر چیز جاي ثابتی دارد 
) در بیت آخر تمثیل(ا آمیختن عطرها و کااله و چون این عالم مثال، مرز بین هستی و عدم است، شکستن طبله ها و درهم) 195

  :یعنی این که خلقت از عالم مثالی به عالم مادي درآمده است
  طبله ها بشکست و جانها ریختند                        نیک و بد در همدگر آمیختند             

  )284/21/2(  
بین خیر و شر و تاریکی و روشنی درهم این آمیزش، شباهت عجیبی به آفرینش گیتیانه در باور زرتشتی دارد که در آن، مرز 

  .آید شود و جهان، محل اختالط و پیکار میان نیکی و بدي به شمار می شکسته می
گروهی از فالسفۀ اسالمی در توجیه این نظریه چنین . شود دربارة اعتقاد موالنا به عالم مثالی، شواهد بسیاري در مثنوي یافت می

  :ابراز کرده اند که
ی و ارباب انواع، صور اسماء و صفات الهی است که در مرتبت باالتر از عالم عقول و نفوس است، اما عالم اسماء مثل افالطون"

و صفات به اصطالح عرفا اولین مقام تجلی ذات حق تعالی است از وحدت در کثرت که آن را مرتبۀ نفس رحمانی و فیض اقدس 
است؛ یعنی ظهور حق از وحدت غیب الغیوب به کثرت محسوس مشهود؛ چه که مقام تجلی فعلی  گویند؛ در مقابل فیض مقدس می

به اعتقاد عرفا جمیع موجودات مظاهر اسماء و صفات الهی است؛ و مقصود از اعیان ثابته هم در اصطالح عرفا و صوفیه ماهیات 
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 -117: 1362همایی،( "ه ماهیاتمختلف متکثر ممکنات است که از لوازم اسماء وصفات الهی است؛ همچون لوازم ماهیات نسبت ب
116(  

ء و صفات الهی تأویل کرده اند در این تفسیر صوفیانه از نظریۀ جهان مثالی، هاي اسما بدین ترتیب صورتهاي مثالی را به جلوه
بسیار به  مثنويافراد مختلف انسانی و موجودات هر کدام مظهر اسمی و صفتی از اسماء و صفات الهی هستند موالنا این معنی را در 

  :کار برده است 
  خلق را چون آب دان، صاف و زالل                   اندر آن  تابان صفات ذوالجالل            
  علمشان   و  عدلشان   و   لطفشان                      چون ستاره چرخ در  آب زالل             
  فاضالن   مرآت  آگاهی   حق                پادشاهان    مظهر    شاهی     حق                   
  خوب  رویان   آینۀ    خوبی    او                       عشق  ایشان عکس مطلوبی او             
  هم به اصل خود روداین خد وخال                      دایما  در آب کی ماند خیال ؟              

  )3182/146/6 -84و  3191 -2(  
موالنا صورت آدمی را بازتابی از صورت برین مثالی و وصفی از . یابیم نمودهاي زیادي می مثنوي راي این دیدگاه نیز درب

  :داند که به نقش صنع، آرایش جسمانی یافته است صفات حق می
  آدم  اسطرالب  اوصاف     علوست                       وصف آدم  مظهر آیات   اوست             

  نماید،عکس اوست                     همچوعکس ماه اندرآب جوست            هرچه دروي می             
 )49- 3247/5- 144/6(  

دهند و ماده را  هاي آن، نظام عنصري ناسوت را تشکیل می بیند که سایه او صورتهاي مثالی را حقایقی ثابت در الهوت می
  :تزع شده استداند که از اصل مثالی من فرعی می

  زند پرد                           سایۀ  او  بر    زمینی      می در هواي غیب  مرغی می              
  جسم سایۀ سایۀ سایۀ دل است                           جسم کی اندر خور پایۀ دل  است              
  "درفلک تابان، وتن درجامه خواب                  مرد خفته روح او چون آفتاب                        

 )18- 3316/151/6(  
یا در دیگر جاي، با تلمیح به داستان خرگوشی که شیر را با تصویر خودش که در چاه افتاده بود فریفت، جهان مادي را چون 

  :    بیند که هرچه در آن است، تنها تصویري از اعیان ثابتۀ جهان برین است چاهی می
  در چه دنیا   فتادند   این   قرون                        عکس خودرا دید هریک چه درون              

  عکس درچه دید و ازبیرون  ندید                     همچو  شیر گول   اندر   چه  ندید              
  ورنه، آن شیري که در چه شد فروداز برون دان، آنچه درچاهت نمود                                  
  برد خرگوشی ش از ره کاي فالن                    در تگ  چاه   است  آن شیر   ژیان                                  

 )56-3153/145/6(  
  :وجود دارد "مثالی"است، قرینه اي است براي نمونۀ برتري که در عالم  "سایه"و هرچه در عالم 
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  عکسها را  ماند این، و عکس  نیست                        در مثال عکس، حق بنمودنی است        
  چون دراین جو دید عکس سیب مرد                       دامنش  را  دید  آن  پر سیب  کرد           
  یدنش پرصد جوال آنچه در  جو  دید ، کی باشد خیال ؟                       چون که شد از د        

  )146/6-3200/47و  5-3204(   
  .آورد را به وجود می "تمثیل"شود که  اعتقاد به جهان مثالی، تبلور ادبی خاصی را باعث می

  

  و بیان تمثیلی در آثار موالنا  نمودهاي تمثیل گرایی فلسفی - 3
را تمثیل  مولوينگري است   نوعی اندیشه و جهان عالوه بر یک شیوة بیان، نمایانگر -مثنويبه خصوص  -تمثیل در آثار موالنا

داند؛ ادراکی که  مهم ترین وسیله براي بیان محتوا و واسطه اي مادي میان جوهر انتزاعی حقیقت و فهم نسبی انسان از آن می
  :اي مادي و معطوف به محسوسات بشري است مقوله

  امعر فهم هواسطه شرط است ب                      مثل چون واسطه است اندر کالم این          
  )229/19/5: 1379مولوي، (

ثل"، از ریشۀ "تمثیل" ل"، و  "م ثَ ه( "مب به و شَ است و  "شبیه آوردن"و "مثل آوردن"و ازلحاظ لغوي به معنی ) به معناي ش
تان گویی و روایت است که است، شیوه اي از داس "تشبیه"و گونه اي از  "بیان"عالوه برآن که در علم بالغت، شاخه اي از 

توان  پوشاند آنچنان که در فصل پیش گفتیم، این معنا از تمثیل را می درونمایه اي غیر داستانی را با لفافه اي از ساختار داستانی می
یونانی و به معنی طور دیگر سخن گفتن  allegoriaاز ریشۀ  allegoryدر ادبیات غرب دانست؛  "الگوري"معادل با مفهموم 

؛ یعنی در این شیوه، به جاي بیان مستقیم مفاهیم ذهنی، به منظور انتقال و تأثیر گذاري بهتر، آن را در )11: 1993، 176نولس(است 
داستانی که نویسنده ": است 177"قصۀ تمثیلی"یا  "داستان"ترین اشکال آن،  ترین و کهن ریزیم که یکی از پرداخته قالبی مثالی می

ضمنی داستان خود، معنایی فراتر از معناي ظاهري آنها منظور کرده است که این الیۀ زیرین معنایی نسبت  اش از شخصیتها یا اعمال
  ).10: 1972، 178شاو( "شود هاي معنوي و اخالقی بسیار بیشتري را شامل می به اصل داستان، جنبه

، و دیگري بعد )"به ممثّل"(دهد  شکیل مییکی بعد نزدیک که سطح روایی داستان یا حکایت را ت: داستان تمثیلی دو بعد دارد
محتواي اصلی مضمر (هاي عمیق معنایی نهفته در زیر سطح روایی  دهد و الیه دور که سطح ذهنی و مفهومی حکایت را تشکیل می

ل"(کند  هایی و به وسیلۀ داللتی ضمنی، به ذهن مخاطب منتقل می ها و قرینه را به کمک نشانه) در تمثیل ن ساختار در ای) "ممثّ
بخشند که هرجزء  دهد، محتوا و صورت دو وجه متقارن به اثر ادبی می را شکل می 179"روایت تمثیلی"داستان گویی دو بعدي که 

هاي اصلی تمثیل  یکی از ویژگی "تقارن"اثر داشته باشد؛ پس "سطح فکري"تواند قرینۀ متناظري در ، می"سطح روایی"از اجزاي 
  :است

                                                        
176 . Knowles 

177 . Allegorical  tale 
178 . Shaw 

179 . allegorical narration 
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، معموال نوعی رابطۀ یک به یک بین اجزا وجود دارد، یعنی یک )ه معنایی وراي معناي ظاهري خود داردروایتی ک(در تمثیل "
  ).               83: 1383گورین و ، ( "عقیده یا شیء، در روایت تمثیلی، تنها به معناي یک عقیده یا شیء خاص دیگر است

هاي  بینیم که با حلقه اي تشبیهی است بنابراین دو رویه را در تمثیل می رابطۀ موجود بین اجزاي قرینۀ در ممثل و ممثل به، رابطه
 -مانند جسم و روح -شوند؛ این دو رویه اتصال دهنده اي که معموال از جنس تشبیه صوري یا ماهوي است، به هم متصل می

به وسیلۀ تمثیل، ملموس و محسوس  آورند که بافتی عینی دارد و زیرساختی را که ذهنی و مجرد است و روساختی را به وجود می
رایج ترین . کنند شده است از همین روي، در اغراض تمثیل، معموالً ارزشهاي هنري و زیبایی شناختی اولویت چندانی کسب نمی

یت رود این از خاص است و تمثیل، پرکاربردترین ابزاري است که در این ادبیات تعلیمی به کار می "تعلیم"اغراض ادبی در تمثیل 
جوشد که به مراتب قدرت تأثیرگذاري بیشتري از بیان مستقیم یک معنی دارد و فارغ از ارزش خود  اقناعی شگفت انگیز تمثیل می

خود، شکلی از  "استعاري"یا  "منطق تشبیهی"با  "استدالل تمثیلی": کند بایدگفت معنی، آن را در ذهن مخاطب خود جایگیر می
کند و بیش از  یم است که تأثیر و تأثرات و انفعال نفسانی بیشتري را بر روان مخاطب خود اعمال میانتقال مفهوم و بیان غیرمستق

  . یک استدالل صرف و منطق عقالنی عادي، ارزش اقناعی دارد
کند  رنگ آمیزي می"ارزش داللت تمثیلی در این است که محتواي مورد ادعاي خود را با شگردي زیبایی شناختی، طوري 

بنابراین تمثیل را باید برگیرندة نوعی از استدالل ). 84: 1366شفیعی ، ( "تواند به حق یا بطالن قضیه متوجه شود هیچ نمی که سامع
دانست که بر شالودة تشبیه استوار شده است و اگرچه فاقد یک استدالل منطقی براي تفهیم معنی به مخاطب است، اما با بار زیبایی 

دهد به همین دلیل، از دیرباز در کتب مقدس و  بر گیرندة پیام، این کار را با توان بیشتري انجام می شناختی و قدرت تلقینی خود
که موالنا آن را در مذمت استدالل  مثنويرسائل دینی و عرفانی و حتی فلسفی، بیشترین استفاده از آن شده است در یکی از ابیات 

  :عملی استدالل تمثیلی را به روشنی مشاهده کرد توان کارکرد  منطقی و تفکر فلسفی سروده است، می
)                                                                       213/191/1 :137مولوي، (   "پاي استداللیون چوبین بود        پاي چوبین سخت بی تمکین بود  "           

آید، صغري و کبراي یک  که ازجمع بین دو مصراع قبلی به وجود می) ريمصراع تقدی(دو مصراع این بیت و مصراع سوم 
   :آورند  گفتار منطقی را پدید می

  چوبین بود  پاي استداللیون) : 180"صغري "(گزارة اول 
  اوسط            اصغر                                  

  سخت بی تمکین بود  پاي چوبین):  181"کبري "(گزارة دوم 
  اکبر            اوسط                                 

  پاي استداللیون سخت بی تمکین است): مصراع تقدیري( 182"نتیجه"گزارة 
  نتیجه                                                     

                                                        
180 . La mineure 
181 . La majeure 

182 . La conclusion 
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یه است؛ تشبیه قواي فکري اهل بخشد، نه یک رابطۀ علی و معلولی، که یک تشب اما آنچه این گفتار به ظاهر منطقی را سامان می
رود به هیچ وجه قرار نیست که دلیل این تشابه توضیح داده شود و روشن  استدالل به کسی که پاي چوبین دارد و به سختی راه می

 چه نسبتی میان استدالل گرایی و لنگیدن وجود دارد؟ این تشبیه فاقد یک منطق عقالنی طبیعی براي اثبات معنی طرح شده: گردد
  .گذارد است، اما تأثیر خود را به مدد قوة سحرانگیز تشبیه در ذهن مخاطبش می

کنیم در داستان  بررسی می مثنويبه عنوان نمونه اي دیگر،  کارکرد منطقی استدالل تمثیلی را در یکی دیگر از قصص 
کارد؛  تمثیلی ساده اي دارد، فردي خاربنی میکه بیان  "برکن  بر سر راه، ايآن مرد را که آن خار بن را که نشانده  والیفرمودن "

افکند، تا آن جا که خاربن تبدیل به درختی بزرگ شده و فرد در  کنند و فرد برکندن خاربن را به تعویق می دیگران او را مالمت می
  :گیرد که شود موالنا سپس با رمزگشایی خاربن به خوي بد انسانی چنین نتیجه می عین حال پیر و رنجور می

  آخر زدت خار پـــــايبارها در            بدت خــوي یکیخاربن دان هر             
)1244/60/2(  

در این تمثیل با نوعی از گفتار منطقی مواجهیم که از ارتباط دو گزارة صغري و کبري به گزارة نتیجه یا گزارة مقدر گفتار 
   :مبتنی است رسیده است؛ ارتباطی که بر تشبیه دو صورت گفتار تمثیلی

  .است بی حاصل و گزندهبراي نشانندة آن  خاربن) : 183"صغري "(گزارة اول 
  اکبر                              اوسط                               

  .است خاربنبراي انسان چون   اخالق بد):  184"کبري "(گزارة دوم 
  اوسط                           اصغر                              

  .اخالق بد براي انسان بی حاصل و گزنده است): گزارة تقدیري( 185"نتیجه"گزارة 
  نتیجه                                                              

 مثنويموالنا در منطق این گفتار نیز ماحصل یک تشبیه است؛ تشبیه خوي بد به خاربن این رابطه در میان اجزاي همۀ تمثیلهاي 
است که در تمثیل متبلور شده است به همین دلیل، منطقیون نسبت به بالغیون  186"منطق استعاري"برقرار است و این کارکرد عملی 

  : تعریف متفاوتی از تمثیل ارائه کرده اند
کنند به عبارت  گر معلوم میتمثیل یا استدالل تمثیلی، حجتی است که در آن حکمی را براي چیزي از راه شباهت آن با چیز دی

کنیم که در نتیجۀ آن وجه اشتراك نیز همانند خواهند بود  دیگر وقتی دو چیز وجه اشتراك، یا وجه شباهتی داشته باشند، حکم می
کنیم به سبب آن که در شبیه آن موجود است پس تمثیل حکم به جزئی است از روي  خالصه آنکه در تمثیل ما بر چیزي حکم می

  ).140: 1363خوانساري، (زئی دیگر که در معنی جامعی با آن موافق است حکم ج
غزالی آن را موافق افالطونی که در میان عرفان اسالمی نیز نمودار شده است و همان جهانی است که مثال اعتقاد به این عالم 

غزالی، (شود  ۀ خیال، مکشوف دل میو تنها به وسیل) 1/62ج: 1353غزالی، (است  موجود لوح محفوظ در داند که اي می نسخه
                                                        

183 . La mineure 
184 . La majeure 

185 . La conclusion 
186 . Raisonnement analogique 



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

789 

 

موالنا بی پرده ترین تشریح را از دهد  نظریه اي را سامان داده که یکی از بنیادهاي جهان بینی موالنا را نیز تشکیل می ،)358: 1374
دانست، به تفصیل  "یلمقاله اي درباب تمث"توان  بیان کرده است او در یکی از مقاالتش که آن را می فیه مافیهنظام فلسفی تمثیل در 

کند و براي اثبات صدور ماهیتی  جدا می) تشیبه( "مثل"را از ) تمثیل( "مثال"به این موضوع پرداخته است؛ موالنا در این مقاله، 
  :جوید از استداللی تشبیهی یاري می -که عصارة فلسفۀ تمثیلی اوست -مجرد در مثال ملموس آن

دیگرست و مثل دیگر حق تعالی نور خویشتن را به مصباح تشبیه کرده است جهت هرچه گویم مثال است مثل نیست مثال "
: 1330مولوي،( "مثال، و وجود اولیا را به زجاجه، این جهت مثال است نور او در کون نگنجد در زجاجه و مصباح کی گنجد ؟

165(  
لوي نیز این اشراق انوار معنی را از افق درك دانست، مو در ادامه، همان گونه که افالطون جهان را سایه اي از عالم مثلی می

همچنانکه نقش خود را در آینه یابی، و معهذا نقش تو  ": داند ، چون انعکاس تصویر کسی در آینه می"مثال"مادي آدمی، در قالب 
  ) 166همان، ( "درآینه نیست

دانستند، موالنا نیز ساختار محتوایی و  یو همچون نوافالطونیان که مراتب خلقت را ناشی از صدور معقوالت در محسوسات م
  :داند کارکرد تمثیل را مبتنی بر اصل صدور معقول در محسوس می

او ) همان( "چیزهایی که آن نامعقول نماید چون آن سخن را مثال گویند معقول گردد، و چون معقول گردد محسوس شود"
 -او از تمثیل هستند و بیانگر این نکته که آنچه او به عنوان یک شاعرکند که همه در تأیید قرائت  براي این برهان شواهدي نقل می

گنجد را تجسم و تجسد بخشیده، به مخاطب که  کرده، این بوده است که مجردات و آنچه در وصف نمی معلم از تمثیل طلب می
) محسوس(ه معنی و از سایۀ افکنده درآینه نقش مرید و طالب و فراگیرنده را دارد، این توانایی را ببخشد تا به یاري تمثیل از لفظ ب

  :برسد) معقول(به لطافت صاحب صورت 
پس اگر کسی این مثال را خدمت کند و بر سر رشته رسد جملۀ احوال آن عالم در این دنیا مشاهده کند و بر او مکشوف شود "

  ) 167همان، ( "گنجد تا بداند که در قدرت حق همه می
پس معلوم شد که نامعقول به مثال معقول گردد، و مثال به مثل نماند ": گیرد که  چنین نتیجه میو پس از ذکر شواهد بسیاري 

گوید چه ماند خوشی به بهار یا غم به  همچنان که عارف گشاد و خوشی و بسط را نام بهار کرده است و قبض و غم را خزان می
  )همان( "خزان از روي صورت ؟

دهند و ماده را  هاي آن، نظام عنصري ناسوت را تشکیل می بیند که سایه ثابت در الهوت می موالنا صورتهاي مثالی را حقایقی
  :داند که از اصل مثالی منتزع شده است فرعی می

  زند پرد                 سایۀ  او  بر    زمینی      می در هواي غیب  مرغی می              
  جسم کی اندر خور پایۀ دل  است                 جسم سایۀ سایۀ سایۀ دل است               
  مرد خفته روح او چون آفتاب                  درفلک تابان، وتن درجامه خواب               

                                                    )18- 3316/151/6(  
را نیز مشابهی براي  -"بیان داستانی"و به ویژه  -"بیان"دانست،  این تفکر مثالی که عالم ماده را تمثیلی از جهان حقیقت می

کرد که متعاقبا گرایش به تمثیل و نماد را به منظور محسوس کردن مضامین معقول در پی داشت؛ معقوالتی که  فرض می "فکر"
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ر رابطه اي قراردادي میان نشانه، ب": هاي موجود در ظواهر اشیاء قابل درك است 188"نشانه"و به کمک  187"معرفت"تنها توسط 
 -وجه معقول آن -در تمثیل، دال وجه محسوس این رابطه است که بر مدلول). 43: 1383گیرو، ( "استوار است 190و مدلول 189دال

د قرار دهن) مخاطب(ها را در اختیار ذهن گیرندة پیام  آیند تا این نشانه کند در این نظام فکري، تشبیه و تمثیل به وجود می داللت می
  . و فرایند کسب معرفت را توسط عقل انسان محقق کنند

، همچون غرب، در شرق نیز قطعاً نوع خاصی از بیان ادبی را به دنبال دارد که جلوه گاه )مثال گرایی فلسفی(چنین دیدگاهی 
شود؛ گرایشی که  ر میبه تمثیل متبلو -به ویژه مولوي -هاي عرفانی شرق هنري این جهان بینی است و در گرایش صاحبان اندیشه

بیش از نمایش یک سبک روایی صرف، نمایندة نظام فکري راوي داستان است؛ نظامی که قصه را به عنوان وجه محسوس صورث 
دهد به  انتقال می -مخاطب داستان -ها، معرفت را از راوي به گیرندة پیام مثالی حقیقت دانسته، با منطقی استعاري و به یاري نشانه

هاي عرفانی فارسی بوده است و بی شک باید ارتباط بین  است که تمثیل پر کاربردترین شیوة روایی در رسائل و منظومه همین دلیل
  .جهان بینی و ادبیات را در گسترش دامنۀ کاربرد آن مورد توجه قرار داد

داستان "ش قرار گرفته است، به سوي چنین تعریفی از ماهیت تمثیل، موالنا را وقتی که در مقام تعلیم اندیشۀ بلند عرفانی خوی
، "مسجد اقصی و خروب"در دفتر چهارم، در حکایت . که اثري داستانی و تمثیلی است، سوق داده است مثنويو خلق  "پردازي

 ، به معنی بناي آن به)ع(مبنی بر ترك ساختن مسجد اقصی و این که ساختن آن به دست ابراهیم ) ع(وقتی از دستور خدا به داوود 
رسد، از تمثیل تابش  گوید و به شرح مسألۀ غامض اتحاد جانهاي رسوالن و اولیاء خدا می دست همۀ رسوالن خداست، سخن می

  :جوید هاي متکثر که نموداري از تجلی وحدت در کثرت است، یاري می نور واحد خورشید در صحن خانه
  ها نسبت به صحن خانههمچو آن یک نور خورشید سما                صد بود          
  لیک یک  باشد   همه  انوارشان                چون که برگیري تو دیوار از میان         
  ها را   قاعـده                مؤمنـان مــانند نفــس واحـــده    چون نماند خانه         

)19-417/28/4(  
، )منطق استعاري(اي از شباهت استوار است  بر شالوده "مثال"ست که اگر چه او در ادامۀ این ابیات به بیان این اندیشه پرداخته ا

نیست، بلکه مبتنی بر نوعی نگرش است که تناظر موجود بین برخی از حدود دو طرف ) تشبیه( "مثل"اما به هیچ وجه منطبق با 
کند او ضمن بیان  از فرع به اصل هدایت می به، به وحدت ممثل و دهد که ذهن را از کثرت ممثل تمثیل را زیربناي منطقی قرار می

  :دهد این نگرش، چنین تعریفی را از ماهیت تمثیل ارائه می
  فرق و اشکاالت  آید زین    مقال          زآن  که نبود مثل ، این باشد  مثال            
  دلیرفرق ها بی حد بود ازشخص شیر           تا  به   شخص  آدمی زاد                 
  لیک در وقت مثال اي خوش نظر           اتحاد  از  روي جان  بازي    نگر            
  شیر در جمله حدود» مثل« شیر بود           نیست »   مثال « کآن  دلیر آخر             

                                                        
187 . opinion 

188 . sign  
189 . significant 

190 . signify 
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  را متحد ، نقشی   ندارد  این  سرا             تا  که  مثلی  وا نمایم  من تو               
  )420/28/4-24:  1379مولوي، (                                                                    

  :داند موالنا مثال را تنها وسیله براي درك مفاهیم مجرد می
  هیچ ماهیات اوصاف کمال                  کس نداند جز به آثار مثال                 

                                                                                         )3638/168/3(  
د حقایق مثالی می ها تشبیهو  تمثیلهاو  د و تجمداند، آنچه که از آن به پیوند  را شاهراهی براي صدور معقول در محسوس و تجس

  :تمثیل گرایی فلسفی و ادبیات تمثیلی تعبیر کردیممیان 
  بــود؟ کینورِ نامحدود را حـد،                 د؟ور کی در مکانسوز، اندر  جـاي        

  مند تا که در یابد ضعیفی، عشق                 کننـد تصـویـريو  تمثیلـــی لیک        
        ثل نبـو ــد را گسیـل                  د آن مثــالـــباش لیک،  دمجمتا کنــد عقل م  

                                                                                         )118-116/13/6(  
در این رابطه، به هیچ وجه قرار نیست شباهتی بین دو طرف به اثبات برسد، بلکه این ذهن مخاطب است که در صورت کسب 

موجود در ماهیت  191"تداعی معانی"به حقیقت مجرد بیابد، حتی اگر این راه تواند از مثال محسوس راهی براي نیل  استعداد، می
  برد  تشبیه باشد که قوة دریافت او را از منزلگاه زمینی شنوندة داستان تا مقصد ملکوتی دریافت کنندة مغز داستان به پیش می

  وا خرم  هم مثال ناقصی دست آورم                          تا ز  حیرانی خرد را      
  نی                         مر تو را هادي، عدو را رهزنی» مثل«نور آمد، » مثال«  این       

  )28/4-425/30و  462(
، داستان را به مثابه دامی براي صید معانی وحدت در "تعلیم"، با انگیزة )مؤلف(در این نظام معنایی، پردازندة حکایت تمثیلی 

گیرد و به همین جهت همچون جهان که آن را برآمده از دو سویۀ  وجه مادي و سایۀ حقیقت در اختیار میمرتبۀ کثرت و به عنوان 
بخشد که در یک سویه، شکل بیرونی و محسوس روایت و در  داند، ساختاري دو قطبی به جهان داستان می الهوت و ناسوت می

  .دیگر سوي، ژرف ساخت محتوایی و سطح معقول آن وجود دارد
مورد بررسی قرار  مثنوي گویی موالنا در هاي این تمثیل گرایی فلسفی را در ساختار داستانی و سبک داستان دامه، جلوهدر ا

  .خواهیم داد
  

  مثنوي اشکال ساختاري ظهور تمثیل گرایی فلسفی در قصص - 4
  :ان بررسی کردتو در سه عنوان اصلی می مثنوي قصصرا در ساختار داستانی  اشکال ظهور تمثیل گرایی فلسفی

  تعلیق گریزي؛ 4-1
آشکار شده است، اگر چه در این اثر با شکلی از داستان پردازي مواجه  مثنويکارکرد فلسفی مثال در ادبیات تمثیلی موالنا در  

ک در سب -سرایی است که یکی از اغراض اصلی داستان –هستیم، اما قصه گویی و هنر برانگیختن انفعال نفسانی در ضمیر مخاطب

                                                        
191 . association of  ideas  
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قصه شود، باز  192"تعلیق"قصه گویی موالنا ارزش خود را از دست داده و او آگاهانه، شنونده اش را از این که دستخوش هیجانات 
موالنا از این نگران است که مخاطب در لذت . آید دارد؛ تعلیقی که مهمترین ابزار تأثیرگذاري قصه بر روان مخاطب به شمار می می

غافل بماند، پس بیشتر از ظاهر تمثیل ) ممثل(گرفتار شود و از تفکر در محتواي آن ) ممثل به(روایی قصه بردن از شیرینی روساخت 
  . گیرد اندیشد و هیچ گاه چهرة یک قصه گوي صرف را به خود نمی که داستان است به باطن آن می

ها در آغاز 193"سرلوحه"د بارزترین آنها وجود بسیار است؛ اما شای مثنويها براي نشان دادن این تعلیق گریزي موالنا در  نشانه
ها باشد؛ عناوین منثوري در ابتداي حکایت که گاه کل خط داستانی را پیش از روایت در عباراتی کوتاه و موجز افشا  اغلب قصه

یغامبري و پ یمدع"کند، تا در حین نقل داستان، ذهن مخاطب گرفتار هیچ گونه کشش و هول و والیی نشود مثال، در داستان  می
  :شویم کنیم؛ در این حکایت، پیش از آغاز داستان، با چنین عنوانی مواجه می در دفتر پنجم این وضعیت را بررسی می "پادشاه
 یزياگر چ :گفت گویی یم یاوهو  يا شده یجگ یک يا گفتندش چه خورده کرد یم یغامبريپ يدعو یآن شخص ک ۀقص "
گفته باشند اگر چه در آن  یاوه ینداهلش گو یربا غ یک یکهر سخن ن یک ی،گفتم یاوه و نه یشدم یجنه گ یخوردم یک یافتمی

  ).59/5: 1379مولوي، ( "گفتن مامورند یاوه
را پیش از آغاز خط داستانی  "به ممثل"و نشانه است که کل طرح یا بخش عمده اي از  "عالمت"بدین ترتیب سرلوحه، نوعی 

هد تا در حین روایت، ذهن مخاطب به دنبال چیزي غیر از لذت از پوستۀ قصه باشد، اما داستان کا کند و از تعلیق آن می افشا می
، نه با مقاصد بالغی که با اغراض تعلیمی و گرایشهاي فکري، مثنوي ها در این کارکرد سرلوحه. یابد جهت محتوایی تازه اي می

گذاري تعلیق داستانی بر  با نمایش بی توجهی نویسنده به تأثیر دهد و مبسوط به خواننده یا شنوندة قصه می 194"پیش آگاهی"نوعی 
ها در  به قول ژان پل سارتر، وجود سرلوحه. دهد مخاطب، اولویت گرایش وي را به محتواي ایدئولوژیک و فلسفی قصه نشان می

  )84: 1369ارتر، س( ".بیشتر به این نکته اشاره دارد که اثر مورد نظر فوق العاده آرمان گراست"یک اثر ادبی، 
گشاید تا ذهن مخاطب به جاي درگیري با کشمکشهاي قصه، متوجه  موالنا در سرلوحۀ حکایات، آگاهانه گره داستان را می

شود،  این محتواگرایی خارق العاده و رویکرد تعلیمی بارز اگر چه دامنۀ تأثیرش به گیرندة پیام محدود می. درونمایۀ معنوي آن شود
: ریزد که در نتیجه قصه، طرح جدیدي نیز در عناصر متن می] طرح[ 195"پیرنگ"با گونه اي از هنجار شکنی در اما در عین حال

  )191: 1347فوکو، ( "رود هایش فراتر می شود و از محدوده یابد و در وراي قوانینش آغاز می نوشتار همانند بازي اي گسترش می"
  مثل گذاري ؛4-2

کند که در مشابه محسوس خود صادر  ا تبدیل به مثالی براي محتواي روحانی خاصی مینگرش تمثیلی، محمل زبانی قصه ر
تبلور همین نوع  مثنويشده است؛ تمثیل گرایی فلسفی، به پدید آمدن شکل و ساختار خاصی از داستان گویی منجر شده است که 

  .نگاه است
در ) مثال آنها(ت در یکسو و سایۀ ملموس و محسوس آنها همان گونه که فلسفۀ مثالی، جهان را به دو سویۀ معقوالت و مجردا

کند، ظهور این اندیشه در بیان ادبی نیز ساختاري دو وجهی را به روایت تمثیلی موالنا بخشیده است که فضاي  سوي دیگر تقسیم می
                                                        

192 . suspension 
193 . motto 

194 . foreshadowing 
195 . plot 
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در ) ممثل و ممثل به(و وجه دهد چیدمان این د هاي مثالی آن اختصاص می هر قصه را به دو بخش خط روایی قصه و تفسیر بن مایه
از ریشۀ  parable: کنیم یاد می 196)گویی مثل( "مثل گذاري"دهد که از آن با عنوان  یک حکایت، شکلی به روایت تمثیلی می

کند که یک داستان را با یک عقیده مقایسه کرده،  به معنی جایگزینی و جانشینی است و به مجاورتی اشاره می paraboleیونانی 
شباهتهاي جزء به جزء بسیاري با یک اصل ": در این حکایت تمثیلی). 133: 2007، دائره المعارف بریتانیکا(نهد  ر هم میدر براب

، و داستان براي بیان حقیقتی دینی و مذهبی بازگو شده، از طریق )101: 1365هوف، ( "اخالقی یا مذهبی یا عرفانی وجود دارد
: 1979، 197شاو(داستان براي این است تا یک اصل مذهبی یا اخالقی یا حقیقتی را آشکار کند می انجامد و طرح  "تعلیم"مقایسه به 

شود، به این صورت که این ژرف  در این نوع تمثیل، یک اصل فکري و معنوي قبل، میانه و یا بعد ازحکایت تمثیلی، بازگو می). 10
کند و به عبارت دیگر  اضافه شده یا آن را قطع می) "ثل بهمم"(در بخشهایی به روساخت روایی حکایت ) "ممثل"(ساخت معنایی 

   .شود تا عالوه بر روایت داستان، محتواي آن نیز بیان گردد در تمثیل، ممثل و ممثل به هردو ذکر می
سی که در بخش پیشین به ذکر سرلوحۀ آن پرداختیم، برر "یغامبري و پادشاهپ یمدع"به عنوان مثال، این ساختار را در حکایت 

یغامبري و پادشاه، وقتی حکایت به دلیل پ یمدعبیت از داستان  30در ابتداي این حکایت، بعد از عنوان و پس از ذکر : کنیم می
سبب عداوت "به قطع شده، اولین ممثل با رابطۀ شباهت محتوایی با درونمایۀ حکایت و با عنوان  رسد، ممثل ی میمدع کذبي ادعا

گردد و پس از دومین  بیت بیان می 22، در "يابد یاتو با آب ح خوانند یحقشان مه ب یخدا ک یاءبه اول یشانا یستنز یگانهعام و ب
بیت و  25در ) " شود و یطانش یندبب یکوکارانو اثر دولت ن يدکار چون متمکن شود در بدکارآنک مرد ب یاندر ب"با عنوان (ممثل 
کند نکتۀ  رجوع می) ممثل به(بیت که سومین بخش ممثل حکایت است، موالنا باز به ساختار بیرونی داستان  28در  "مناجات"یک 

  : شود قبل از روایت آن بیان می مهم این جاست که در بخش دوم ممثل به، ادامۀ سرلوحۀ داستان نیز
به  یارا بخشد  یکس یباشد ک باشد و ثابت شود با او چه ینآنک رسول راست ینبوت ک یآن پادشاه از آن مدع یدنپرس"

  )64/5: 1379مولوي، ( ".گوید یم یبه زبان ک یحتنص یرغ یابندصحبت و خدمت او چه بخشش 
یابد خود حکایت اصلی نیز در  ادامه و پایان می 1240تا  1228حکایت از بیت گانه،  سه "ممثلهاي ضمنی"بدین ترتیب پس از 

به را  ضمن حکایات دیگري آمده است که بر مبناي وجه شباهت معنایی و تفسیري با هر یک از آنها، رابطۀ ساختاري ممثل و ممثل
است که به  مثنويویژگی اصلی داستان گویی این . پذیر کرده است در قالب مثل گذاري حاکم بر شبکۀ داستانی کلّ اثر امکان

شیوة کهن قصه گویی هند و  -200"داستان گویی موزاییکی"یا  199)اپیزودیک( "اي داستانواره"یا  198"داستان در داستان"ساختار 
رعی هاي ف سروده شده است؛ هر حکایت در دل داستان دیگري روایت شده، مولوي بارها هر داستان را قطع کرده، فقره -ایرانی

  . بسیاري را در خط روایی آن گنجانده است
   تفسیر تمثیلی ؛4-3

                                                        
196 . parable 

197 . Shaw 
198 . story within story; frame story  

199 . episodic structure 
200 . mosaic story 
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که ارتباط عمیقی با نوع نگاه تعلیمی و اندیشۀ عرفانی موالنا به ماهیت تمثیل  مثنوي سومین مظهر ساختاري مثال گرایی فلسفی
  :است در تعریف تفسیر تمثیلی گفته اند 201"تفسیر تمثیلی"دارد، 
هاي تحلیل اثر ادبی نیز هست؛ در تفسیر تمثیلی، منتقدان از طریق درك شباهتهایی  ة بیان یکی از روشتمثیل، عالوه بر شیو "

  )85: 1377میرصادقی و، ( ".کنند بین شخصیتها و فکرهاي مجرد، اثري را به طریق تمثیلی تحلیل می
ر مبناي ظن خویش و از منظري زیبایی کند، یک بن مایۀ رمزي را ب تفسیر تمثیلی، ابزاري ادبی است که مفسر را یاري می

این چنین تفسیري وقتی . شناسانه تفسیر کند و با استداللی استعاري، معنایی را که از این متن برداشت کرده است، به آن اضافه کند
یاد  203"ي مفسرراو"آورد که از او با عنوان  را در داستان به وجود می 202"راوي"آید، نوع خاصی از  به شکل روایت تمثیلی در می

ی که آزادانه و به تکرار، روایت داستان را قطع کند و نسبت به شخصیتها و حوادث اظهار نظر کند یا آنها  ": کنیم می راوي داناي کلّ
  )421: 1341یونسی، (".را توضیح دهد

بیشترین . اثر ادبی است موجود در یک 204مضامین رمزي "تأویل"تفسیر تمثیلی، بهترین شیوه براي تفسیر یا بهتر است بگوئیم 
باشند از این منظر اسطوره نیز تمثیلی است که نمایش  ها می هاي رمزي که به این شیوه توسط مفسران تفسیر شده اند، اسطوره بن مایه

کوشند، حقایقی مطلق و  ها، به عنوان مثال، شکلی از تمثیل هستند که می بسیاري از اسطوره": دهندة محتوایی جهانشمول است
  ) 25: 1984، 205کادن( ".جهانی را بیان کنند

تفسیر تمثیلی در ادبیات غرب نیز پیشینه اي کهن دارد و بیشتر در تأویل اساطیر کهن، با رویکردهاي فلسفی و مذهبی خاص 
هاي  اسطوره به ویژه -در واقع یکی از قدیمترین و مهمترین کاربرهاي این تفسیر، تعبیر یک اسطوره. رفته است مفسران به کار می

اول بار این تفسیرها در تحقیقاتی شکل گرفت که پیرامون ماهیت خدایان در آثار . با دالیل قانع کننده بوده است -کالسیک
انجام شد؛ مثال پلوتارخ و ) در عصر دولتشهري و شکوفایی تفکر فلسفی(شاعرانی چون هومر و هزیود، توسط فالسفۀ بزرگ یونان 

اند این نوع نگرش در اروپاي مسیحی قرون وسطی نیز  ثیلی از ماهیت اساطیري خدایان یونان باستان ارائه دادهافالطون تفسیرهایی تم
کوشیدند این  هاي خدایان ادبیات یونان و روم باستان پدید آوردند که در آن می ادامه یافت و مفسران کلیسا تفسیرهایی از اسطوره

را تبدیل به قالبی تمثیلی براي بازگویی حقایق مسیحیت کنند این شیوه تا اواخر دورة هاي رمزي بازمانده از عصر شرك  بن مایه
  ) 6-7:  1987، 206فاولر: رك. (همچنان در میان متفکران و نویسندگان غربی رایج بود) رنسانس( "نوزایی"

هاي  ت خود، گاه در تفسیر نمونههاي رمزي و مفاهیم عرفانی موجود در حکایا ، عالوه بر تفسیر بن مایهمثنويموالنا نیز در 
کهن اساطیري نیز از این شیوه یاري جسته، این کهن الگوهاي آشنا و شناخته شده براي ذهن مخاطب را با مشرب عرفانی خاص 

 هاي رمزي و اساطیري، در دفتر هاي این رویکرد تفسیري موالنا را نسبت به بن مایه یکی از بهترین نمونه. خویش تفسیر کرده است
موالنا در مثل گذاري این حکایت، در آخرین ممثل بخش پایانی قصه، بعد از اتمام . بینیم می "مارگیر و اژدها"سوم، در حکایت 

                                                        
201 . allegorical interpretation 

202 . narrator 
203 . Intrusive narrator 

204 . symbolic 
205 . Cuddon 

206 . Fowler 
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کند که قابل توجه  ، تفسیري تمثیلی از اسطورة اژدها ارائۀ می)کشته شدن مارگیر و اهل هنگامه به دست اژدهاي بیدار شده(روایت 
  :است

  رهاست، او کی مرده است؟          از غم و بی آلتی افسرده    استنفست اژد         
  گر   بیابد    آلت       فرعون     او             که به امر او همی رفت آب جو         
  آن  گه   او   بنیاد    فرعونی    کند             راه صد موسی و صد هارون زند                

                                                                                       )5-1053/4-53/3 (  
افزاید و نقش قرینه را براي هدایت  هایی که مفسر از بیرون به اصل متن می هاي فرامتنی و فرضیه در این شیوه، با کمک نشانه

شود که بیش از  است، تبدیل به تمثیلی می "چند معنایی"داراي ماهیت  کند، رمز که ذاتاً رمز به سوي یکی از معانی محتمل ایفا می
، و این معنا همان است که مفسر با طرح پیش فرض خود از متن اراده کرده بوده است؛ آن گونه )"یک معنایی"(یک معنا ندارد 

ا به این بن مایه اضافه کرده است؛ در این که مثالً در مثال فوق، موالنا به عنوان راوي مفسر معناي خود را از مفهوم رمزي اژده
اره"تفسیر تمثیلی، اژدها به  شود که بخش تاریک  تأویل شده، از هیوالیی فراطبیعی و بیرونی، به مفهومی درونی تبدیل می "نفس ام

علت گرایش او به و  "روایت"این نوع از مثل گذاري و تفسیر تمثیلی فلسفۀ وجودي موالنا از . روان آدمی را تشکیل داده است
  .دهد ساختار دوگانۀ تمثیل و شکل این ساخت را در بیان روایی او سامان می
  :توان گفت در پایان این بحث، در نتیجه گیري از مباحث طرح شدة پیش می
سوس تفکري که اصالت را به محتوا و معقول و نه صورت و مح -اعتقاد به وجود جهانی مثالی پیش از جهان گیتیانه و محسوس

در جهان بینی موالنا این نگاه . با شکل خاصی از بیان ادبی که گرایش به تمثیل و نماد را در پی دارد، عجین شده است -دهد می
باعث شده است که او اغراض و حواس را آینه اي در برابر جواهر و حقایق بداند و هرچه در جهان است، به عکسی از اصل خود 

هایی از  کند و همه چیز را جلوه و در بین همۀ صور مثالی و اعیان ثابته، فقط صورت حق را جستجو میا. در عالم باال تفسیر کند
توان بازتابی از  موالنا را که اثري تمثیلی است، می مثنويدر همین راستا، . داند که صور متعدد یافته است صدور وجود یگانه اي می

علت این . داند حملی ناسوتی و کالبدینه براي تبلور حقیقت الهوتی معنا میهمین جهان بینی دانست که داستان و حکایت را م
گردد که با تکیه بر منطق استعاري و تأثیر  ، به ویژگی معناشناختی تمثیل برمیبه ادبیات تمثیلی) گرایی فلسفی تمثیل(گرایش فکري 

مفاهیم را براي گیرندة پیام، ملموس و مجسم کرده، ترین   ترین و درنیافتی گذاري روانی خود بر ذهن و احساس مخاطب، پیچیده
توان  نیز می مثنويدر جستجوي ساختاري این گرایش فلسفی و توصیف شکل بروز ادبی آن در . بخشد بدان قابلیت درك حسی می

  : گفت
، به )مثل گذاري(ل الزمۀ معناگرایی آرمانی موالنا، گریز آگاهانۀ او از تعلیق است؛ او با چینش و جانشینی دو سویۀ تمثی

هاي ارتباطی میان  دهد تا سطح معقول داستان را محسوس گرداند و با استفاده از تفسیر تمثیلی، حلقه ساختار قصه قابلیت دوقطبی می
  .  این دو وجه را رمزگشایی کند

  
  :نتیجه گیري
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ریشه در باورهاي ایران  -دهد حسوس میتفکري که اصالت را به محتوا و معقول و نه صورت و م -اعتقاد به وجود جهان مثالی
هاي بسیاري یافته  باستان دارد و با فلسفۀ الهی افالطونی و نوافالطونی عجین شده، در حکمت اشراقی و تصوف اسالمی نیز جلوه

اخته شده موالنا قرائت عرفانی خاص خود را از این تفکر کهن و شن. در جهان بینی موالنا نیز این نگاه قابل مشاهده است. است
  . کند داند و هرچه در آن است، به عکسی از اصل خود در عالم باال تفسیر می دارد؛ او زمین را آینه اي در برابر آسمان می

تمثیل این ویژگی را دارد که با تکیه بر منطق استعاري و تأثیر گذاري روانی خود بر ذهن و احساس مخاطب، پیچیده ترین و 
در این نظام معنایی، . اهیم را براي گیرندة پیام، ملموس و مجسم کرده، بدان معنایی قابل درك بخشدغیر قابل دریافت ترین مف
، داستان را به مثابه دامی براي صید معانی وحدت در مرتبۀ کثرت و به عنوان "تعلیم"، با انگیزة )مؤلف(پردازندة حکایت تمثیلی 

مین جهت همچون جهان که آن را برآمده از دو سویۀ الهوت و ناسوت گیرد و به ه وجه مادي و سایۀ حقیقت در اختیار می
بخشد که در یک سویه، شکل بیرونی و محسوس روایت و در دیگر سوي، ژرف  داند، ساختاري دو قطبی به جهان داستان می می

  .ساخت محتوایی و سطح معقول آن وجود دارد
اس و شوریدگی و توصیف حاالت روحی خود، به تعلیم جهان بینی بیش از بیان احس -برخالف غزلیات -مثنويموالنا که در 

و شیوة به سالمت طی ) سیر الی اهللا(اندیشید و سعی داشت اسرار و ظرایف این مسیر  و تلقی عارفانۀ خود از رابطۀ انسان وخدا می
معنایی که بحر مواج جانش را به جست تا پرتوهایی از شمس بی غروب  کردن این مراحل را به مریدان خویش بیاموزد، قالبی می
  .بود "تمثیل"اشراق خود نورانی کرده بود، در آن باز بتابد و این قالب، 

داد، بیش از انتخاب یک روش بیانی، مبتنی بر نگاه او به جهان  آنچه موالنا را به سوي این سبک روایی و قصه گویی سوق می
استان پردازي او به دنبال داشت؛ نظامی که اجزاي حکایت تمثیلی را متناظر هستی بود که یک نظام معنایی دو سویۀ خاص را در د

این ویژگی را داشت که  "تمثیل"دانست و  حدود متکثر دنیاي مادي و مضامین حکایات را ملکوتی براي صدور معانی مجرد می
ها،  ه اي از همین تمثیالت که اندیشهنیز جز این نیست؛ مجموع مثنوي .این معقوالت را در محسوسات داستانی خود نمودار کند

او در بین همۀ صور مثالی و اعیان . هاي فکري و سلوك روحی او را در مثال روایی آنها نمادینه کرده است جهان بینی و آموزه
. استداند که صور متعدد یافته  هایی از صدور وجود یگانه اي می کند و همه چیز را جلوه ثابته، فقط صورت حق را جستجو می

توان بازتابی از  او را که اثري تمثیلی است، می مثنوي بیان شده است و به ویژه،فیه مافیه و  مثنوياندیشه اي که در آثار او چون 
داند؛ حقیقتی که از  همین جهان بینی دانست که داستان و حکایت را محملی ناسوتی و کالبدینه براي تبلور حقیقت الهوتی معنا می

داند و در کثرت  او تمثیل را آینه اي براي تأللوي حق میجوشد و تنها نمودهاي متکثر به خود گرفته است  عالم وحدت می
  .آورد؛ از همین رو، مرام نامۀ فکري و عرفانی خود را در قالبی تمثیلی گنجانده است حکایات، سایه اي از وحدت را به لفظ در می
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 .1379محمد استعالمی، چاپ  ششم، تهران، سخن، : ، مقدمه و تصحیحنويمثنوي مع  :   --- ،    --- 

 .1377، تهران، کتاب مهناز، واژه نامۀ هنرداستان نویسی، )ذوالقدر(میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی 

 .1375هنر،  دینی، تهران، دفتر مطالعات قاسمیان رحیم ترجمۀ، اسالمی معنویتهنر و  :سیدحسیننصر، 

 .1362، تهران، آگاه، 5، چ )مولوي نامه(مولوي نامه : جالل الدینهمایی، 

 .1365، ترجمۀ نسرین پروینی، تهران، امیرکبیر، گفتاري دربارة نقد: هوف، گراهام

  .1341، تهران، امیرکبیر، هنر داستان نویسی: یونسی، ابراهیم
  
  :منابع انگلیسی -ج
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346  

  شاهنامه از دیدگاه پل تیلیش »فرود«تحلیل داستان 

 ضطرابا يلهأکید بر مسأبا ت

  

  207علی قباديحسین

  208الهام نیکوبخت

 دهیچک

انسان . کرده است رییآن تغ يها زمانه انواع و خاستگاه اتیها همراه بشر بوده، اما به فراخور مقتض اضطراب، در همه زمان   
مرگ بوده  اضطراب ری، همواره درگرامونشیپ ياز خطرها دیو احساس تهد طینداشتن با محو انس  ییناآشنا لیدلبه  هیاول

دلیل اما انسان امروز به . داده است یخود را به اضطراب اخالق يجا یاین نوع اضطراب با پررنگ شدن مسائل اخالق. است
، شیلیتاضطراب پل  هینظر. کند یرا تجربه م ییمعنا ی، اضطراب حاصل از بآورد یم شیپ شیکه جهان معاصر برا یمخاطرات

 یآثار ادب يبر رو يبشر يها بازتاب اضطراب. پردازد یم يبشر يها انواع اضطراب نییتب و يمتاله قرن نوزدهم به دسته بند
 کوشد یاین مقاله م. انجامد یدسته آثار م نیاضطراب در ا ينقادانه به کشف رد پا دیآثار با د نیآشکار است و خوانش ا

جزو آن  یحماسآثار . را نشان بدهد) نامهداستان فرود شاه( یاثر ادب کیحاصل از ناخودآگاه مضطرب بشر در  راتیتاث
را  نیداستان مردمان نخست یملت از لحاظ زمان کی يها پرداختن به اسطوره لیکه به دل ندیآ یبه حساب م يته از آثاردس

. اضطراب است يها شاخه گریبارزتر از د "ياضطراب وجود"غلبه  یبازه زمان نیو بر مبناي نظریه تیلیش در ا کنند یم انیب
  . پردازد یدر داستان فرود شاهنامه م يطور اخص اضطراب وجوداضطراب و به  يها نشانه یبررسمقاله به  نیا

) نوع اول -یعنی اضطراب وجودي(اول اضطراب مرگ و سرنوشت و محکومیت  ياضطراب غالب بر داستان، در درجه    
ي فقط معناي اضطراب پوچی و بی. شود یممداوم تکرار  اضطراب گناه نیز به عنوان دومین اضطراب در داستان به طور. است

 .خورد به چشم می -پردازد جایی که فردوسی به بیان نتیجه داستان می -در پایان داستان 

 

                                                        
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس - 207
 رسدانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه تربیت مد - 208
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 مقدمه 

یکی از » اضطراب«. بارز و گویایی از عمق اندیشه اوست  يیع و پرمعناي تیلیش از مفهوم اضطراب نمونهاستفاده بد
این تعریف مسلماً . در نظر تیلیش اضطراب حاصل رویارویی با تهدید عدم است. مفاهیم کلیدي و بنیانی اندیشه تیلیش است

اب دیگر، یعنی اضطر ي گونهدم، کاربرد آن را در مورد دو در مورد اضطراب مرگ گویاست، اما تحلیل تیلیش از مفهوم ع
یکی  يهدنبال ،عدم يهدر حقیقت سعی تیلیش براي تحلیل و اندیشیدن دربار. سازد معنایی، نیز ممکن می گناه و اضطراب بی
اکنون تالش براي از آن زمان ت. گردد هاي فلسفی است که آغاز آن به زمان پارمیندس و افالطون بازمی از کهنترین تالش

. شناسانه، در اشکال گوناگون ادامه یافته است شناسانه و معرفت آن، به صورت هستیتبیین مفهوم عدم و تعیین مقام و موقعیت 
جزئی از یک  يههایی به دست فراموشی سپرده شده، همواره به منزل در تمامی این مدت پرسش عدم، هرچند که در دوره

 يت و رویارویی با عدم مقدمهساین جزء ضروري ا اما از نظر تیلیش. وجود، مطرح بوده است تر، یعنی پرسش سش کلیپر
 . شود ضروري طرح پرسش وجود محسوب می

این مقاله بر آن است داستان فرود شاهنامه را بر مبناي نظریه تیلیش در باب اضطراب و مناسبات آن با آثار ادبی باز بکاود 
ر آن است که متون حماسی نگفرضیه مطرح شده توسط تیلیش بیا. اضطراب را در آن کشف کند هاي شاخص و بارز تا نمونه

حال با بررسی آن نمونه، مقاله در . اضطراب وجودي، اضطراب مرگ و سرنوشت هستند يمشحون از موارد تکرار شونده
  . تحلیلی است –ی توصیف ،روش استفاده شد در تحقیق. بکاودصدد است که درستی یا نادرستی فرضیه را 

 

  زندگینامه پل تیلیش

پدرش روحانی پروتستان بود و از هنگام . پروس به دنیا آمد 2نبورگدر ایالت براند -1886اوت  20در  1پل تیلیش
 3و تحصیالت متوسط را در کونیگپرگ خود يهتحصیالت ابتدایی را در دهکد. کودکی با زندگی و اندیشه مذهبی آشنا شد

د و همانجا نیز با تصور کالسیک تفکر آزاد که صرفاً متکی به قوانین عقلی است آشنا شد؛ اما عشق او به آزادي به اتمام رسان
شلینگ او را  يهآشنا شد و فلسف ،شلینگ، فیلسوف آلمانی يهدر دانشگاه با فلسف. و تفکر عقالنی از تعهد دینی او نکاست

سنت پل که لوتر آن را  کهن ياستادش در الهیات، با آموزه 4ارتین کولردر همین دوره توسط م. قرار داد ریتحت تأثسخت 
آشنا شد، که بر اساس آن گناه و پلیدي انسان ژرفتر از آن است که » 5ایمان  يهبرائت به وسیل«احیا کرده بود یعنی با آموزه 

اري وجود ندارد جز ایمان به پذیرفته با توجه به گناه نخستین هیچ تضمینی براي رستگ .یوي بخشیده شودناعمال د سبببه 
 . شدن از جانب خدا و رعایت دقیق وظایف اخالقی و دینی بدون کبر و ریا

تواند  تري از مسائل کالسیک دینی در باب گناه و آمرزش دارد و می بسیار گسترده  يتیلیش دریافت که این آموزه حوزه
  . نامید 6کل گسترده آموزه را اصل پروتستانتیلیش این ش. تمامی زندگی فکري انسان را دربرگیرد
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بدین ترتیب قالب تنگ و خشک کلیساي لوتري را کنار گذاشت و در عین حال محتواي ذاتی آموزه را حفظ و تایید 
  .کرد

  

  اضطراب از دیدگاه تیلیش و انواع آن  ينظریه

ترس اضطراب تعریفی متمایز از . مطرح کرد له اضطراب رااتیلیش با بررسی جوامع و اوضاع و احوال افراد و اقوام مس
کند، ترس  ترس بیان میو مثالی که براي بیان معناي . نامد تیلیش اضطراب را نیش ترس می. دارد هرچند مجزا از هم نیست

 . دهد اما اضطراب، ناشی از جهل ماست نسبت به آنچه پس از مرگ رخ می .حاصل از تفکر حتمی بودن وقوع مرگ است

تنهایی، پوچی، انکار همه چیز، انکار خدا، نیاز درونی به تحقق ی مانند ترس، شک، تردید، تهدید مرگ، امید، مفاهیم«
  )1373:30نظري،(» .شالوده تفکر و فلسفه هایدگر است ،مذهب و نوعی متافیزیکیک پذیرفتن 

. کند عدمی که وجود را تهدید می کند، له عدم در تقابل با وجود اشاره میابه مس ،تیلیش مطرح شده به وسیله اضطراب
  : کند کند معرفی می اضطراب را که بشر با آن دست و پنجه نرم می وي سه نوع

  . کند اضطراب حاصل سرنوشت که بر اساس نفس وجودي انسان است و مرگ آن را تهدید می -

  . ندک اضطراب حاصل محکومیت که براساس نفس اخالقی انسان است و گناه آن را تهدید می -

- 74: 1388گرجی، . (کند نفس معنوي انسان است و پوچی آن را تهدید میمعنایی که بر اساس  اضطراب حاصل بی -
87(  

زیرا  ؛نتیجه است هر کوششی از طریق استدالل براي رفع آن، بی و ترین نوع اضطراب است اضطراب مرگ بنیادي
 . آگاه است -بیولوژیک از آن حکایت داردکه نابودي - کس به صورت وجودي از گم کردن کامل نفس همه

معاصر، مرگ تمامی معانی و کارکردهایش را از دست داد و از رازي آن چنان سترگ به مساله اي بسیار  براي انسان«
ي پیچیده، حل ناشدنی و هولناك؛ که در نهایت به پوچی و بی معنایی حیات منجر مساله ا: حقیر تقلیل یافت

 )42:1376دارابی،(».شود یم

معنا بودن را براي تهدید مطلق عدم نسبت به تأیید نفس معنوي اضطراب  معنایی؛ ما اصطالح بی اما اضطراب پوچی و بی
معانی  يفقدان یک معنی است که معنابخش همه يمعنایی، اضطراب از دست دادن یک مسئله غایی و تشویش درباره بی

 . گیرد ندگی معنوي در معرض تهدید عدم قرار میخاصی از ز دهد که محتواي اضطراب پوچی موقعی رخ می. است

وجود انسان، تنها به او . کند عدم، تأیید نفس اخالقی انسان را نیز تهدید می .سومی نیز تهدیدآمیز است  يعدم از جنبه
اضی اوست؛ یعنی قکند  آن مسئول است؛ آنکه از او سؤال می يهاو دربار. شود داده نشده است بلکه از او طلب نیز می
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و محکومیت  7این وضعیت موجد اضطرابی است که به طور نسبی اضطراب گناه و به طور مطلق اضطراب طرد نفس. خودش
  . است

 

 هاي تاریخی اضطراب  دوره

هاي  در پایان تمدن باستان که شاهد جنگ. تاریخ تمدن غرب بر تمایز این سه نوع اضطراب از یکدیگر صحه نهاده است
در انتهاي قرون وسطی، اضطراب اخالقی و در . شود سلطه اضطراب وجودي دیده می ،جهان هستیم يها میان قدرتبسیار 

 )95: 1375تیلیش،. (بینیم که حاصل نیافتن معنایی براي زندگی است جدید اضطراب معنوي را می يهپایان دور

یات ایران را بر اساس تسلط انواع اضطراب به سه خ ادبیتار» اضطراب در دیدگاه تیلیش«گرجی در مقاله خود با عنوان 
 : کند دسته تقسیم می

چون این نوع ادبی به دوره اولیه زندگی بشر اختصاص  ؛متعلق به حماسه و اسطوره است ،اضطراب مرگ و سرنوشت
در ایران  5و  4گفتمان حماسی در قرن  يهغلب. عدم حاصل از مرگ است يهاي وجودي و دغدغه مستلزم اضطراب ودارد 

اعتقاد به زندگی پس از مرگ در زمان نسبتا متاخرتري بخشی از اصول عقاید دینی یهودیان را تشکیل «. شود مشاهده می
جاودانگی تنها به معنی نوید پاداش . ي از تفکرات ایرانی بوده استا عمدهبخش  ها زمان، اما این اعتقاد از قدیمترین دهد یم

، یعنی مرگ، سالح کند یمت جایگاه حقیقی انسان است، زیرا آنچه به ظاهر انسان را نابود اخروي نیست، بلکه در حقیق
اگر فرضا مرگ سخن آخر باشد، در این صورت اهریمن . انسان براي زیستن ساخته شده است و نه براي مرگ. اهریمن است

  )1368:97هینلز،(».پیروزمند نهایی است و نه خدا

نوع ادبی مرتبط با این دوره در . در ایران مربوط است. ق.هـ 7ومیت به بعد از قرون اضطراب حاصل از گناه و محک
به دلیل جنس و جوهر ادبیات ایران عرفان و تصوف و ادبیات غنایی و در ادبیات جهان درام است؛ چرا که نوع ادبی یاد شده 

هاي جدایی انسان  در نتیجه پاسخگوي درد و رنج له انسان در تعامل با خود و جهان متافیزیک توجه دارد واوجودي آن به مس
  . است) گناه و اضطراب اخالقی(از خود و خداي خود 

ی غالب بر گفتمان ادبی بنوع اد. معنایی، اضطراب معنوي است که به عصر جدید مربوط است اما اضطراب پوچی و بی
گ و گناه نیز در این دوره به طور ضمنی مطرح هرچند اضطراب مر. این عنصر و مرتبط با این دوره، رمان و داستان است

 . است

باید توجه داشت که در گذشته بشر بیشتر با دو اضطراب مرگ و محکومیت دست به گریبان بوده و در دنیاي معاصر «
و » وجود داشتن انسان«.ها بسته است یی و پوچی بیش از آن دو اضطراب دیگر کمر به نابودي انساناست که اضطراب بی معنا

ها را به طور کلی از هم جدا تلقی  از هم تمیز داده شوند اما نباید آن ستیبا یم »معنادار بودن هستی براي او
 ) 1376:43دارابی،(».کرد
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  : انواع ادبی که منطبق بر این سه نوع اضطراب است، نیز از این قرار است

  حماسه، اضطراب مرگ و سرنوشت  -

 حکومیت ادبیات غنایی، اضطراب گناه و م -

  )170: 1388گرجی، . (معنایی رمان و ادبیات داستانی مدرن، اضطراب پوچی و بی -

  

 حماسه و اضطراب وجودي 

سی با آثار منظوم و منثور حماسی، از است و در نوع ادبی حما» دالوري، دلیري و شجاعت«حماسه در لغت به معنی «
ین و کیش گزارش و توصیف یو پهلوانان یک ملت یا یک آ رخدادهاي پهلوانی و اعمال دالوري و مردانگی قهرمانان

رزمجو، (» جنگند کوشند و با دشمنانشان می شود، که در راه استقالل کشور یا تکوین حکومت و حفظ آئین خویش می می
1381 :23( 

ي دیگر نوع ها با توجه به تقدم زمانی حماسه در انواع ادبی و تقدم زمانی اضطراب سرنوشت و مرگ در میان اضطراب
اشاره ضمنی به اضطراب سرنوشت و » سرنوشت یک ملت در دستان پهلوان است«ادبی حماسه، با توجه به تعریف آن که 

  . مرگ دارد دست و پنجه نرم کردن پهلوانان با مرگ و زندگی نگاهی به اضطراب

  

 روانکاوي اضطراب

اخودآگاه مخزن آن دسته از تجارب و احساسات ضمیر ن. پردازد روانکاوي به بررسی ضمیر ناخودآگاه انسان می
ها چیزي بدانیم چرا  خواهیم از آن اي است که ما نمی ناشده آمیز و تضادهاي حل ها و تمنیات گناه ها و ترس دردناك، آن زخم

یعنی از  8»سرکوب«دسالیم، ناخودآگاه از طریق هنگامی که هنوز بسیار خر. ما را از پا در خواهند آوردکنیم  که تصور می
 ) 38: 1387تایسن، (آید  طریق زدودن این وقایع روانی ناخوشایند از ضمیر آگاه، به وجود می

حال اگر این . گیرد مکانیسم دفاعی هم فرآیندي است که جلوي انتقال محتواي ضمیر خودآگاه به ناخودآگاه را می
 . شویم فرآیند به درستی صورت نگیرد ما دچار اضطراب می

ها، اضطراب مرگ است که بیشترین مشکل را براي روانکاوان ایجاد کرده است هراس از مرگ با  ن اضطرابیکی از ای
و به دلبستگی  هراس از مرگ با ترس از وانهادگی و تنها ماندن نسبت دارد. هاي روانی پیوند خورده است بسیاري واقعیت

است اتفاق بیفتد باعث افزایش اضطراب در خصوص مرگ عدم قطعیت در مورد آنچه قرار « .شود عمیق به زندگی منجر می
  )1384:52مارکس،(».ترس از مرگ شوندمنجر به کاهش  توانند یمباورهاي مذهبی . گردد یم
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 خوانش روانکاوانه متن 

عه تواند به بهترین نحو در مطال در میان منتقدان روانکاو اختالف نظر بسیاري در مورد اینکه مفاهیم روانکاوي چگونه می
کند؟ کدام  میآثار یک نویسنده چه نقشی در روانکاوي زندگی وي ایفا . ادبیات کاربرد داشته باشند، وجود دارد

کنند؟ خوانندگان با فرافکنی و امیال و  را براي انجام دادن این کار به ما عرضه می يها دگاهیپردازان روانکاوي بهترین د نظریه
 کنند؟ متنی که در حال قرائت آن هستند بازي می» رینشآف«تضادهایشان به اثر، چه نقشی در 

شود، همپوش  ها به تجربه ذهنی خواننده مربوط می روانکاوي و نظریه واکنش خواننده از جهات بسیاري که با توجه آن
 . هستند

ر ادبی را واکاوي ها، وقایع داستانی و یا تصاویر غالب در اث براي تبیین مفاهیم روانکاوانه مختلف، باید رفتار شخصیت
 . کرد

چهارم  دفتردر » فرود«این مقاله جامعه آماري شاهنامه را به عنوان شاهکار حماسه ایران از زیر نظر گذرانده و داستان 
را به عنوان نمونه جامعه آماري مورد بررسی قرار داده است و با خوانشی روانکاوانه در پی یافتن شواهد  )چاپ مسکو(شاهنامه

  يرگردان روایت گونهب«هم اکنون خالصه داستان را از . ي ارائه شده توسط تیلیش در این نمونه آماري استها اضطراب
چهارم شاهنامه چاپ مسکو آورده شده  فترشواهد شعري از د. خوانیم دبیر سیاقی می يهنوشت» فردوسی به نثر يشاهنامه

  . است

 

 داستان فرود

گیرد که جهانداري چون او، دلیر و  آنکه از کسی نامی ببرد بر کیخسرو خرده می یسی بدودر خطبه این داستان حکیم فر
 ينهاد، تا نتیجه حسادت طوس با وي بر سر تصاحب تخت شاهی، نباید اختیار سپاه در کف او می يخردمند، با داشتن سابقه

وس سپهساالر لشکر دارد و مقصود خود را درمان شود و نیز تعریضی بر ط آن درد بی يآن کار نسنجیده غم و اندوه و ثمره
کسی که . طلبی روي برتابد مرد نژاده و با اصالتی است که از بیشی و افزون ،که مرد نیرومند و بزرگ دارد یمابراز چنین 

به فرمانبري تن در دهد و کامرانی دیگر کس طلب کند و فرمانروا نیز چنین کس را دوستدار خود بداند و  غرضهدف و  بی
 : شک به راه خرد نرفته است هد، بیارآوردن کاري عظیم از او بخوب

  کسی کز نژاد بزرگان بود
  کام دل بنده باید بدن چو بی

  خواند ورا دوستدارسپهبد چو 
 

  به بیشی بماند سترگ آن بود 
  به کام کسی داستانها زدن
  نباشد خرد با دلش سازگار
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دارد و از سر مهر و شفقت بر او تحسین نخواهد کرد و گامی براي تحقق  یگردش روزگار او را از رسیدن به آرزوها بازم
هاي او برنخواهد داشت، زیرا هیچ خردمند کسی را که با خرد و خرم دوراندیشی و تدبیر گناه است از مردم  بخشیدن به آرمان

طوس، سپهساالر آن سپاه هم، با  کیخسرو در انتخاب طوس به سرداري سپاه تأملی چنانکه باید نکرده است و: نخواهد شمرد
عن و نافرمانی مصیبتی عظیم به بار آورده است که با دقت در سراسر داستان عامل و منشأ این خردي و بدخویی و تفر کم

  ) 114: 1385دبیرسیاقی، . (بدخویی و بدکرداري را خود بشناسد

نتیجه داستان نیز در آن به صورت تلویحی ذکر در بخش ابتدایی داستان شاهد براعت استهالل هستیم، نوعی مقدمه که 
هاي اضطراب  در اینجا ریشه. کند فردوسی، طوس سپهساالر را با صفاتی چون متفرعن و نافرمان توصیف می. شده است

» تیلیش«له گناه در کتاب مسابراي روشن شدن بحث به ارزیابی . گیرد شود، شکل می گناهی که در سراسر داستان مشاهده می
 . پردازیم می 9هی وود توماس –جان  يهتنوش

 گوییم، مقصودمان چیست؟ هنگامی که از انسان گناهکار سخن می«

اعتقادي که صرفاً ناتوانی یا خودداري از تصدیق یک آموزه یا  هاي گناه سه جنبه دارد، اوالً بی به نظر تیلیش، ویژگی
  . اطفه، شناخت و اراده استبلکه کارکرد تمامی شخصیت از جمله ع ،موضع الهیاتی نیست

است؛ اصطالحی که از تراژدي یونان قرض گرفته شده و در اینجا گستاخی و غروري را  10»تکبر» ،)گناه(دومین ویژگی 
 ) 88توماس، (» .گردد دهد که منجر به سقوط می نشان می

گناه تکبر . سازد جهان خود می کند انسان متکبر با روي گردانی از خدا، خودش را مرکز آنگونه که توماس تشریح می
دارد  عصیان برمی دارد و سرانجام فرد متکبر سر به منتهایی خدا بازمی میان خودش و بی يهانسان را از شناخت فاصل

کند گناه  کشد و خالف فرمان او عمل می بینیم دست از فرمانبري کیخسرو می گونه که طوس آنچنان که بعد از این می همان
  . شود داستان بیان می سوم در ادامه

 

  :اینک شرح داستان

سپاهیان که زرسپ فرزند  شاه کیخسرو به. پاه آراست و با فرماندهان و ناموران به حضور شاه رفتسبامدادي طوس «
طوس سردارشان بود خطاب کرد که طوس سپهبد با درفش کاویان فرماندهی دارد و باید به فرمان او باشید و به طوس مهري 

ه سپهساالري سپاه داد و گفت باید از پیمانی که با من داري بیرون نروي و در راه موجب آزار مردمان نشوي و به نشان
اجتناب کن، » جرم«و » کالت«از راه بیابان به سوي ترکستان برو و از رفتن راه ... کس نرسانند سپاهیانت رنج و زحمت به هیچ

او فرزند  .با لشکري آنجاست ممکن است با او درگیر شوي -ان استرپیکه مادرش جریره دختر  -زیرا برادر من فرود
طوس پاسخ داد که از دستور سر برنخواهد . انید کردسیاوش و شاهزاده است و تو فرمانده سپاه و هیچ یک تحمل دیگري نتو

و راه دیگر از سوي  گذشت آب و علف می راهی که از بیابان خشک و بی: تا بر سر دو راهی رسید... و روانه شد... تافت
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وقعی به اعتراض سردارانش .. طوس برخالف دستور شاه از سوي کالت و جرم روانه شد و... کالت و جرم بود خرم و آبادان
با نزدیک شدن سپاه ایران، فرود جوان، فرزند سیاوش از .. کرد کرد و نافرمانی شاه می رسید ویران می به هر جا می. ننهاد

بر رسید که سپاهی به فرمان برادرت کیخسرو عازم ترکستان است تا انتقام خون سیاوش را از افراسیاب جریره دختر پیران خ
مادر پسر را به همراهی سپاه در . و خبر را به مادر داد) اضطراب مرگ. (به داخل قلعه بفرستند فرود فرمان داد گله را. بستاند

ه سپاه ایران بنگر و بهرام و زنگه شاوران را جستجو کن آن دو همدم و تخوار بر سر کوه برو و ب با: کین گرفتن تشویق کرد
و به او گفت طوس . آنجا فرود را دید. ن سر کوه رفتبهرام به دستور طوس براي تشخیص هویت مردا. یارت پدرت بودند

بهرام گفت اگر در جواب  .خردمند نیست او به من گفته بیایم شما را اسیر کنم فرود گفت برو و او را به مهمانی دعوت کن
 . پناه ببر تا سپاه از اینجا برود قلعهکس دیگري جز من آمد به 

پنداشت که اگر فرود در این جنگ همراه شود از اعتبار  وقتی بهرام دعوت فرود از طوس را مطرح کرد، طوس که می
 : را ببرید و او را نزد من بیاورید فرماندهی او بر سپاه کاسته خواهد شد، خشمگین شد و به ساالران گفت بروید سرش

  چنین داد پاسخ ستمکاره طوس
  را گفتم او را به نزد من آرتو 

  ماگر او شهریار است پس من کی
  رك زاده چو زاغ سیاهتیکی 

  نبینم ز خودکامه گودرزیان
 

  که من دارم این لشکر و بوق و کوس 
  سخن هیچ گونه مکن خواستار
  مابرین کوه گوید زبهر چی

  گونه بگرفت راه سپاه برین
  یانز مگر آنک دارد سپه را

 

 )48شاهنامه، (               

  :خورد اینجا سومین گناه از دیدگاه تیلیش به چشم می

دور کردن کانون : خود اثباتی ما دو جنبه دارد. »واقعیت به درون خود يهمه خواستن نامحدود به کشیدن«گناه شهوت یا 
بنابراین، تیلیش شهوت را . دي است و یکی کردن خود ما و مرکز جهان ما، که تکبر استاعتقا خود از کانون الهی که بی

د تا خودش را مرکز جهان خود سازد؛ چون این امر او را در موقعیتی قرار شو انسان وسوسه می. داند گناه می يههمان انگیز
 . دهد که تمام جهان خود را به درون خود بکشد می

در ادامه . گناه خودمحوري و کانونی شدن، نفی خدا و به حاشیه سپردن دیگران. ستطوس مظهر گناه شهوت ا
 : خوانیم می

فرود برادر اوست و تو را مهمان کرده است آن وقت تو . اه کیخسرو شرم بدارشاز خدا بترس و از : بهرام به طوس گفت«
 خواهی او را بکشی؟ می
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  سپهبد شد آشفته از گفت اوي
  ر چندبفرمود تا نامبردا

  زگردان فراوان برون تاختند
  بدیشان چنین گفت بهرام گرد
  بدان کوه بر سر خویش کیخسروست
  هران کس که روي سیاوش دید

  د از فرود این نشانچو بهرام دا
 

  نبد پند بهرام یل جفت اوي 
  بتازند نزدیک کوه بلند
  نبرد ورا گردن افراختند
  که این کار یکسر مدارید خرد

  زصد پهلوست که یک موي او به
  دیدار او آرمید نیارد ز

  زره بازگشتند گردنکشان
 

  )49شاهنامه، (               

با یادآوري خویشاوندي فرود با کیخسرو به لشکر متخاصم و بیدار کردن اضطراب گناه در آنها، لشکریان از حمله به قلعه 
 . فرود منصرف شدند

. بکشد و یا اسیر بسازد و بیاورد پس بر اسب نشست و رو به باال نهاد، داماد طوس داوطلب شد که برود و فرود را »نیزریو«
گفت داماد طوس است به نام  از تخوار پرسید که او کیست؟ تخوار . فرود دید سواري آهنگ باال آمدن دارد اما بهرام نیست

ور کم خرد گفت سوار را بزن تا هاد و گفت سوار را بزنم یا اسب او را؟ تخوار آن مشانفرود تیري در چله کمان  .»ریونیز«
  » .گرفت اهمیت و خوار نبایست می را بیو طوس دریابد که پیغام ت

وقتی انسان خود را در مقابل تهدید به . شود تصمیمی نابخردانه اتخاذ شود هراس از مرگ در این بخش داستان، باعث می
این اضطراب ناشی از ناتوانی در حفظ وجود «یش به قول تیل. شود اضطراب مرگ بر او مستولی می ،بیند مرگ عاجز می

 ) 73: 1375تیلیش، (» هراسناك آن استخویش است که در بنیان هر ترسی نهفته و عامل 

کیفر  و این خود -دنیا در نظرش تاریک شد ،طوس از دیدن چنان حال. تیر فرود، ریونیز را از روي زین به زمین افکند«
 : ارستکسی است که به خوي بدخویش گرفت

  چنین داستان زد یکی پر خرد
 

 که از خوي بد کوه کیفر برد 

 )51شاهنامه، (               

فرود او را نیز . زرسپ آهنگ کوهسار کرد. پس طوس به زرسپ فرزند خود دستور داد که برود و انتقام خون ریونیز را بگیرد
فرود اسب او را نشانه . برنشست و به کوه باال رفت طوس خشمگین و آشفته حال. به اشاره تخوار با یک تیر از پاي درآورد

سپهبد پیاده جنگ نخواهد کرد، وانگهی اگر به ضرب تیر تو از پاي در نیاید،  گرفت و کشت، چه تخوار به او گفته بود که
پا درآمد، اسب طوس چون از . ایرانیان به یاري او خواهند شتافت و مقاومت در برابر همه سپاه ایران دشواري خوهد داشت
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اما فرود . اسب نشست و عزم باال کرد گیو که آن حال دید آشفته شد، بر. ناگزیر شد سپر بر سر کشد و به لشکرگاه بازگردد
با این عزم نزد . بیژن فرزند گیو تصمیم گرفت برود و یا کشته شود یا فرود را بکشد. اسب او را هم زد و او پیاده بازگشت

ند من دو تا بیش نمانده است، اگر یکی را مگستهم گفت از اسبان نیرو. پیما خواست نیرومند و کوهگستهم رفت و از او اسبی 
اما چون بیژن را مصمم ) اضطراب سرنوشت(به تو دهم و به تیر فرود کشته شود، با یک اسب چگونه به توران توانم رفت 

زنگشت و به فرود حمله برد و با ضربتی اسب او را زخمی اما بیژن با کشته شدن اسبش به دست فرود با. دید، اسبی به او داد
  ) اضطراب مرگ. (فردا موکول شد فرود به قلعه پناه برد و جنگ به. کرد

به این دلیل نیز هست که ؛ هراس از مرگکند یمترس از مرگ تنها از آن رو نیست که این مجهول همه را به هیچ تبدیل «

زیرا مرگ براي افراد و بین اشخاص . کند یرا به یک شی محض تبدیل م "من"مرگ تجسم قدرتی است غیر شخصی که 
به رغم اختالف  -بشري را يها و من ردیگ ی، بلکه همگان را بی هیچگونه تبعیضی فرا مگذارد ینمکوچکترین تفاوتی 

  ) 52:بی تاقالب،(».کوبد یبی هیچگونه اعتنایی م -ارزشها

د با رهام و بیژن درگیر شد اما زخمی شد و دوباره به قلعه پناه برد چون صبح شد فرداي آن روز در جنگ با ایرانیان، فرو
اضطراب : (او به پرستندگان گفت که برخیزید و خویشتن از بام به زیر افکنید تا اسیر نامردمانی چون بیژن و رهام نشوید

  ) مرگ

  ایرانیان دکنون اندر آین
  گانرا اسیران کنندپرستند

  زد همیدل هرکه بر من بسو
  پاك بر باره باید شدن همه

 

  به تاراج دژ پاك بسته میان  
  دژ و باره کوه ویران کنند

  بسی جانم رخش بر فروزدز 
  تن خویش را بر زمین بر زدن

  

  )64: 4شاهنامه، ج(               

سپس بر بالین  اسبان رفت، با دشنه شکم آنان را درید وجریره نیز برخاست نخست به آخور . پرستندگان نیز چنین کردند
خود را شکافت و جان  يههاي او نهاد با دشنه سین او رخ را بر گونه. فرزند آمد، دید آن برومند شاخ امیرش جان سپرده است

  ) 119، ص1385دبیرسیاقی، (»  .به جان آفرین سپرد

دامن زده  به این امرترس از اسارت و رسوایی نیز  -که عامل خودکشی جریره است-عالوه بر اندوه کشته شدن فرزند 
است؛ هرچند تیلیش در طرح اضطراب مرگ، راه رهایی از این اضطراب را در حالت افراطی، در دیدگاه برخی متفکران 

تواند  بنابراین اقدام به خودکشی در پرستندگان و جریره می) 92، ص1388گرجی، . ك.ر. (داند چون رواقیون، خودکشی می
 . اخودآگاه در حالت افراطی، خودکشی استفرآیند دفاعی در برابر این ن



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

810 

 

بهرام به بالین فرود شتافت، سیاوش یل را دید که بر تخت به خواب ابد رفته و . ایرانیان قلعه را گشودند و به درون آمدند«
شته شک از دیده روان ساخت و به ایرانیان گفت، این جوان زارتر از پدر کسر. ار او در خون شناور گشته استکنمادر در 

از خداوند نترسیدید و از شاه کیخسرو شرم . سیاوش چاکر نبود و مادر در کنارش غرقه در خون نمرده بود يهکشند. شد
. شما را به خونخواهی پدرش فرستاد، شما در اول قدیم برادر او را کشتید و کسانش را به خاك و خون کشیدید. نکردید
  : از چهره طوس رنگ پریده بود). اضطراب گناه. (تندن را دل به درد آمد و به سختی گریسپهلوانا

  رخ طوس شد پر زخون جگر
 

  ز درد فرود و زدرد پسر  
  

 )66: 4شاهنامه، ج (               

گودرز بر او اعتراض کرد که از تندي و شتاب تو بود که زرسپ و ریونیز و فرود و جریده و مردم قلعه چنین زار کشته 
پس . رسد ازوست بخت بد سبب این حادثه ناگوار شده است و سختی و رنج که به مردم می کهد پاسخ طوس آن بو. اند شده
فور و گالب آلودند و زرتشت و اي شاهوار ساختند و فرود را بر تخت زر نهادند و جسدش را به مشک و کا د تا دخمهموفر

  . رود هرگز از مادر زاده نشده بودریونیز را در کنار او جاي دادند و سپس در دخمه را استوار بستند، گفتی که ف

انگیز آنکه هرچند مردم در جهان بیشتر زیست کند، سرانجامش مرگ  گیري استاد طوس از این واقعه بسیار غم نتیجه
رفتن ناگزیري،  پس حال که معلوم تست از. کند تازد و شکار می مرگ شیري است که بر آدمیان آهو صفت می. خواهد بود

. ترا فرا رسد  تشویش و دغدغه خاطر آماده باشی تا هنگام سفر ناگذشتنی ار رفتن از پیش بسازي و بیبهتر آن است که ک
  ): معنایی اضطراب پوچی و بی(

  ست هرچند مانیم دیرا چنین
 

  نه پیل سرافراز ماند نه شیر  
  

  دل سنگ و سندان بترسد زمرگ
 

  رهایی نیابد ازو بار و برگ  
  

 )68شاهنامه، (               

. ستناشی از بحران معنا داند یماضطراب پوچی  نچهناشی از بحران هویت و آ نامد یمنچه تیلیش اضطراب بی معنایی آ«

اضطراب "و  "اضطراب پوچی". کند یاشاره م "اضطراب معنایی"و مطلق بودن  "اضطراب پوچی"او خود بر نسبی بودن 

  )1367:53کاجی،(» است "نیاز به هویت"و  "نیاز به معنا"به ترتیب ناشی از ناکام بودن انسان در جواب به  "معنایی

 

 گیري نتیجه
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چهارم شاهنامه از دیدگاه روانکاوانه، براي پیدا کردن مصادیق اضطراب، منجر به پیدا کردن دفتر بررسی داستان فرود در 
یعنی (رنوشت و محکومیت اول اضطراب مرگ و س يهاما اضطراب غالب بر داستان، در درج. انواع اضطراب در داستان شد

له اضطراب مرگ را مساها سرشار از جنگ و مبارزه هستند و جنگ بالطبع  زیرا حماسه. است) نوع اول -اضطراب وجودي
 سبببه طور اخص در این داستان به افتد  دوم به دلیل ماجرایی که در داستان فرود اتفاق می يهدر درج. بخشد شدت می

شوند و این  آمیزي می هاي او از فرمان کیخسرو، سپاه ایران مدام مرتکب اشتباهات سرزنش طوس و سرپیچی يها ينابخرد
اضطراب پوچی و . شود که اضطراب گناه نیز به عنوان دومین اضطراب در داستان به طور مداوم تکرار شود باعث می

ها را  جام همه انساناناو سر. خورد زد به چشم میپردا پایان داستان جایی که فردوسی به بیان نتیجه داستان میمعنایی فقط در  بی
 . کند و رفتن به سوي آن را ناگزیر مرگ بیان می

له اضطراب وجودي به عنوان اضطراب غالب بر حماسه با بررسی داستان تایید مسافرضیه مطرح شده در اول مقاله با طرح 
 . شود می

  

 : پانوشت

1. Paul Tilish 

2. Brandendburg 

3. Konigsberg 

4. Martin Kohler 

5. Justification by Faith 

6. Protestant Principle 

7. self- regection 

8. Repression 

9. John Hey. Wood Tomas 

10. Hubris 
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347  
  گرایینیما و باستان

  

  209یاريعلی قدمکرم

  210اصغر زارعییعل

      : چکیده

ها و اصطالحات کهن است به کار گیري واژه (neologism)در برابر نیولوژیسم (archaism) گرایی یا آرکاییسمباستان       
سبب  ،هایی که در دسترس عامه نیست واژه زندگی بخشیدن به .کنددار میکه استفاده از آن متن را از نظر سبکی متمایز  و چهره

اي به زبان که اصالت و استواري ویژه زبان استۀ هاي آشنایی زدایی با عناصر گذشتیکی از شیوه این مقوله، .شود زبان می تشخص
ها نویسنده و شاعر در هر دو زمینه به گذشتگان چشم دارد و از آن. »دستوري«و » واژگانی«گرایی بر دو نوع است باستان .دهدمی

احمد «شاعران معاصرِ زیادي از جمله . ه این الگوبرداري تقلید نیست بلکه پیوند گذشته و اکنون استگیرد؛ صد البتّه کالگو می
اند و در کار خویش نیز بسیار موفق از این شگرد استفاده کرده... و» فروغ فرخزاد«، »سهراب سپهري«، »مهدي اخوان ثالث«، »شاملو
و » واژگانی«، از به کارگیري زبان گذشته، در شعر نیما به دست دهد و کاربرد هایی رااین جستار برآن است تا نمونه. اندبوده

  . وار ارائه کندنیما  را از زبان کهن به صورت نمونه» دستور زبانیِ«

  

    .گرایی، شعرزبان، واژه، دستور، باستان: هاکلیدواژه

                                                        
  استادیار دانشگاه ارومیه - 209
  دانشجوي دکتري ادبیات فارسی - 210
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  :مقدمه

. شوداي زبانی و سبکی شاعران و نویسندگان جهان شمرده میهیکی از ویژگی(archaism) گرایی یا آرکاییسمباستان       
آورند که درنگی در ذهن زدایی در کالم خود به وجود میها با استفاده از زبان و سبک گذشتگان یک نوع آشناییمعموالً آن

ه بسیار تفاوت دارد هچنین با تجربه. کندمخاطب ایجاد می  .m. h). در اختالف شدید است هاي روزانۀ مااین زبان با زبان روزمرّ

Abrams, 1970:10) یکی از این . دهدهاي گوناگون تغییر شکل میویژگی زبان ادبی آن است که زبانِ معمول را به روش
زبان معمول با شگردهاي خاص شاعر و نویسنده، تقویت، فشرده، تحریف، . گرایی استها استفاده از آرکاییک یا باستانروش

هاي ما از واقعیت و در گفتارهاي روزمره دریافت. شوددر نتیجه زبان در ادبیات غریب و شگفت می. شودواژگونه میموجز و حتی 
زدایی، اند؛ اما در زبان ادبی آشناییها، خودکار و اتوماتیک شدهو به گفتۀ فرمالیست. آور شده استواکنش بدان، تکراري و مالل

  ) 47: 1380فر،شایگان.(گرایی استیکی از روشهاي آشنایی زدایی باستان. هددما را به دریافتی مهیج، سوق می

-شهري را براي خواننده فراهم کند که با زبان عادي و تجربهگرایی، همۀ دغدغۀ شاعر و نویسنده این است که آرماندر باستان       

شوند ها تنها در شعر دیده میتند به این معنی که این واژههاي آرکاییک بسیار شاعرانه هسواژه. هاي معمولی خواننده متفاوت باشد
ه استفاده نمی تالش شاعر و نویسنده بر این است که زیبایی آرمانی را به تصویر بکشد و با . شوندو در گفتگوها و نوشته هاي روزمرّ

به کار گیري این الگوهاي زبانی کهن، نوعی  شاعر با. ایجاد کند خواه خود را در نوشتهیاري این الگوبرداري از باستان تأثیر دل
برد و شهري از شعر و معنی به سر میکند که در آرمانگیرد و معموال با این الگو برداري بیان میعدول از هنجار را به کار می

رمان شهر شعر و هاي تلخ دنیوي قرار دارد و خود شاعر از این شکاف عمیق بین این آشوربختانه در مقابل بسیاري از واقعیت
ت در برخی مواقع نوعی سرخوردگی از روزگار و جامعۀ معاصر شاعر را به پناه بردن به . هاي جفاکار زندگی آگاهی داردواقعی
  . (Peck, 2002:21) کندهاي دور و دیر وادار میگذشته

ت نیست، زیرا اً خالی از حظ و لذّبخشد و احیانشود نوعی شکوه و جالل به سبک میکلماتی که از اعصار کهن اقتباس می«
257: 1373دیچز،(» .کندتی فترت، نوعی تازگی شکوهمند احراز میاز قدرت سالیان برخوردار است و بر اثر مد( 

-هاي خوبی از باستاننمونه (Faerie Queen)» بانوي پریانشه«با  (Spenser)در ادبیات انگلیسی در قرن شانزدهم اسپنسر       

. شوددیده می) 15و 14هاي قرن( (Chaucer)گرایی به سبک چاسرهاي زیادي از باستاندر این اثر نمونه. کندایه میگرایی ار
شاعران آرکاییک بودند که از واژه هاي اسپنسر بهره  19در قرن  (Keats)کیتز و 18در قرن  (Milton) پس از اسپنسر، میلتون

 (Cuddon, 1984:54).گرفتند

). 44: 1384شمیسا،. (کندگوید، تعریف میگرایی را هنجارگریزي ادوار تاریخی، که به آن اضطراب سبکی، میاستانشمیسا، ب     
. هاي کهنه و گاهی مهجور و ساختارهاي دستور قدیم استفاده کندگرایی آن است که شاعر یا نویسنده در اثر خود از واژهباستان
 syntactical) گرایی دستوريو باستان (lexical archaism)گانیرایی واژهگباستان: گرایی بر دو نوع است باستان

archaism) .مانند کاربرد نبشته یا  .کندهاي گذشتگان استفاده میهاي قدیمی و یا تلفّظدر باستان گرایی واژگانی شاعر از واژه
  :مانند ...نپشته به جاي نوشته یا باژگونه به جاي وارونه یا آبگینه به جاي آیینه و
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  غبار آلوده از جهان«

  )565: 1382شاملو،(» قراري بیتصویري باژگونه در آبگینه

  :به جاي بگذار» بهل«یا 

 پاك، بهل، کین آسمان

  )156: 1383ثالث،اخوان...(چون مسیح و دیگران باشد چراگاه کسانی

گذشتگان، سخن خویش را متفاوت از سخنان رایج زمان  گرایی دستوري، شاعر یا نویسنده با الگوبرداري از دستور زباندر باستان
هاي سبک خراسانی است، در شعر معاصر به کار را که از ویژگی» کاربرد دو حرف اضافه براي یک متمم« : مانند. کندخویش می
  :در بیت زیر» به زندان در«ببرند، مانند 

  بدان زمان که به گیالن به خاك و خون غلطند

   )104: 1382شاملو،(ان من به زندان در به پایمردي، یار

، عالقه به امور غریب، دور، زیرا در نحلۀ رمانتیسیسم) 70: 1385داد،.(بخشدگرایی به شعر حال و هواي رومانتیک میباستان
 انگار شاعر، دچار یک نوستالوژي). 318: 1380گرین،(گرایی و فردگرایی زیاد است آرمانی، گذشته، چیزهاي بدیع، ذهن

را با الگوهاي » زمانیاین«گردد و اندوه زند و برمیناخودآگاه و برخی مواقع خودآگاه، با دلتنگی زبانی، به گذشتۀ سخن سري می
توان آن به تعبیري می. باستانگرایی نوعی بازگشت به سوي دوران شورانگیز و پاك گذشتۀ سخن است. نهدکهن زبانی، مرهمی می
  .گردند؛ که شاعران گاهی خودآگاه و ناخودآگاه به آن بازمیرا نوستالوژي زبان نامید

  : اي مرده  نیست؛ بلکهالبتّه باید توجه کرد که باستان گرایی بازگشت به زبان گذشته و باستان، صرفاً براي زنده کردن واژه    

ها از سطح یک ساخت نحوي معمولی و ارتها، ارتباط معنایی و فرا ایستادن ساختار عبروش پیوند و کنار هم قرار گرفتن آن«   
  ).311: 1378پور،علی(»گفتاري، درآارایۀ یک هیأت آرکائیسمی اعتبار و اهمیت ویژه اي دارد

این الگو برداري را نباید بردگی شمرد بلکه عبارت از رعایت قانون و روش معینی است و هر هنرمندي به خودي خود ارزش    
گیرد، اگر بخواهد اثر پر ارزشی به اي از قدما الگو میپس وقتی نویسنده. تواند داشته باشدتري میي تازهاي دارد، و هنرهاجداگانه

  )100: 1385حسینی،.(است» غور و تعمق«اي دارد و آن وجود بیاورد احتیاج به چیز تازه

شود همچنان که استفاده از آن سخن را نادیده انگاشتن آرکاییک باعث چشم پوشی از بخش عظیمی از ظرفیت زبانی می«        
  ) 77: 1381پورنامداریان،(».سازدبرجسته و اصیل می
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شفیعی (»ي حیات گذشته در خالل زندگی امروز استباستان گرایی ادامه«: نویسدشفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر می    
واژه و دستور  کاربردیعنی  ؛باشدباستانگرایی  ،به زبان ص دادنهاي تشخّ ثیرترین راهأشاید معروفترین و پرت .)24: 1370کدکنی،

اینکه زبان شعر همیشه زبانی ممتاز از زبان کوچه و بازار بوده است، یکی از علل آن همین . رود که در زبان عادي به کار نمی زبانی
گرایی نوعی هنجار گریزي از ستانشود، از آنجا که بااین روش باعث برجسته شدن شعر و تشخّص آن می .گرایی است اصل باستان

رم عادي زبان به شمار می به همین سبب، شاعرانی در ). 15: 1373صفوي،(نامند آید به همین سبب آن را هنجار گریزي زمانی مینُ
با تسلّط . ...کسانی چون نیما، اخوان ، شاملو و فروغ و . تري داشته باشندترند که بر ادبیات گذشته تسلّط بیشکار خویش کامیاب

-نیما خود می. گرایی زیبا و بجاي آنان بودهاي آشکار سخنانشان باستانبر گذشته شعر امروز را بنیان نهادند؛ و یکی از ویژگی

  )72: 1363یوشیج،(».فهمدکسی که قدیم را خوب بفهمد جدید را حتما می«: گوید

او به . د آرکاییک را بیش از هر شاعر دیگر در شعرش احساس کردتوان نموشود، میاز آنجا که نیما پدر شعر نو شمرده می     
- هایی از کاربرد باستاندر ادامه نمونه. ها و ساختار گذشته را به دورة نو منتقل کرده استمنزلۀ پلِ بین کهنه و نو  بسیاري از واژه

  :شودگرایی در شعر نیما آورده می

 

، استفاده 1386شعار نیما، گردآوري و تدوین سیروس طاهباز، نشر نگاه، نوبت چاپ در این جستار از کتاب مجموعۀ کامل ا(     
  .) ها از همین کتاب استشود شمارة صفحۀ اشعار و واژهدیده می هایی که در کمانکدر ادامه شماره. شده است

     

 :کاربرد الف - 1
 :کثرت و مبالغه 1-1

  )58(کز پس ابرها شد پدیدار/ اي بسا وحشت انگیز شبها
  )55(بر خوشی و بدي گل من/ ها که زدي تواي بسا خنده
  )437(ها نهان ماندهچه بسا هوش و لیاقت/ دار کو ناکامچه بسا جان

  
  :الف ندا به سبک گذشته: 1-2 

  )21(تو چه کسی آخر بگو؟! همرها/  گفتمش اي نازنین یار نکو
  )55(اي تو؟با من بینوا بوده/  که هر جاکه هستی! ناشناسا
  )58(آن صدایم که از دل برآید/ من همان ناشناسم! عاشقا

  
 :ي اضافهکسره - 2

  :چسبدشود و به هجاي ما قبل میتلفظ می» ي«غیر ملفوظ، » هاي«کسرة اضافه گاهی پس از : 2-1
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قدح گویی « :شودچهار هجایی است در صورتی که امروزه پنج هجایی تلفظ می» قطرة سحاب«براي نمونه در شعر رودکی ترکیب 
  )63: 1370رودکی،(»ي سحابستیسحابستی و می قطره

  :شوداین کاربرد در شعر نیما نیز دیده می 

  )52(و خلوت نشسته ي سرددرهدر 

  )49(فسرده ي گیاهیساقهچو هم

هچو هم   )459(جغد پیري سر فرود آید از او يکلّ

  

  :ي اضافه گاهی محذوف است؛مانندکسره: 2-2

ی سرد یافت     کرمکی شببود  شب زمستان 59: 1370رودکی،(تاب ناگاهان بتافتکپ(  

  :نیما این حذف را به ندرت به کار برده است

  )60(کرد زاريرشت و میپنبه می/ پیرزن روستایی که یکی 

  

 :میانجی ) صامت(همخوانِ  - 3
شود که به آن، شود، همخوانی اضافه مییگیرد و دیگري با واکه آغاز مپایان می) مصوت(اي که نخستین به واکه بین دو واژه

  :مانند. است ولی در گذشته همزه بوده است» ي«این همخوان میانجی امروزه . گویندهمخوان میانجی می
  )  101: 1375مثنوي مولوي، ( »بحر وکان در زلزله     سوي جودش قافله بر قافله عطااشاز «

  :در شعر نیما کاربردش اندك است
  ) 343.(پیش او خوابیده است/ -داشت وفا ايآدمیچو سگ کاش -و سگش، 

  
 :هاي قدیمیتلفظ - 4

  )418...(شکم آگنده هیبره یک مرغ بد بوي است:  آگنده

  )419...(گوژپشتتا آن که غرقه ماند این زال :  گوژپشت

  )626(به نواهاي روز گردد دور/ کز در صبح دروج چون پلیدي:  تلفظ قدیمی دروغ: دروج

  )763...(که بند آب کاچاز پشت / آید امشبصدا می! را ري:  کاچ
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  )426(آویزان دنبي جانور ز چون مرده   :دنب

  )43(اي نیستقصه ایچ ترزین خوب  :در معنی هیچ: ایچ

  

 :افزایش - 5
  :تشدید مخفف: 5-1

یدهکس از میهمان نورسیده دل هیچ   )371...(مبرّ

ندمیدر سکوت شب چو    )381...(با هم چرّ

یده عقل   )403...(او از سر بپرّ

اندخواهد پوست می 437...(تاببه تن بی بدر(  

  )449...(پی آن است تا یک جاي بنشیند پرّدمیچو ... او

ید   )451...(از برابر زندان پرّ

  

  :افزودن حرفی به واژه: 5-2

  )535...(مساز فراسودهگونه خاطر، این

  )341...(سرد این تاریک شب هايلبخندههر کجا 

  )54...(میزد تبخالهچون گل نار 

  )326(پنهان چنان که هست نادرهاو آن نواي 

  )431(به فراز افکنیدههر چه 

    

  :افزودن پسوند کاف: 5-3

  :در آثار گذشتگان بسیار بسامد دارد، در شعر نیما هم دیده
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  )405.(پژمرده پیکرکانپريبنشسته 

  )428.(گویدمی غبارکیاما ز پس 

  )531.(سپرندرقص برداشته ره می/ ر همد پیکرکانیبرهنه 

  )783.(که مانده گم» کیکک«ي خموش کشد از بیشهدیریست نعره می

  

  :کاهش: 6

  :تخفیف مشدد: 6-1

  :شوددر اشعار نیما به ندرت یافت می

  )750( »بچگانهمر از ره تعلیم نه علم / هر مشکل کان بود بر آن کرد جوابی«

  :ز واژهکاستن واکه و همخوان ا:  6-2

  :شوددر زیر چند نمونه آورده می. هاي نیما است که بسیار به کار برده استاین یکی از شگرد

ل -)19(کاو -همره -)19(ندانم  کز  -)24(کو مرا یک یاوري -)24(تا ز سوز من -)23(کان روزگار -)22(زآفت شر -)22(کاو
 -)59(نپسندد آن را) 59(فسانه -)57(فتادند از دست –) 52(ره -)52(هشبی -)51(وز حوادث -)24(دیدن روزگار سیرم

سر سوي «: »از«جاي به» ز« -)328(سیه -)328(زان -)326(ار -)326(دگر -)326(زندگیش -)72(بیهده -)68(نمایشگه -)68(روبه
جاي به» شباهنگام« -)336(کهوان -)334(»پنهان«جاي به» نهان« -)332(گَه -)329(فزاید -)329(»کشندي دور میهم ز ناحیه

 -)421(استاده -)419(فزايرونق -)41(دگرگون -)408(غمگن -)384(»کوهستان«جاي به» کهستان« -)786(»هنگامشبان«
 -)736(زیراك -)663(شکند -)575(آلده  -)531(»خاست ز موجموج می«: »خاستبرمی«به جاي » خاستمی« -)528(پادشه

  )...50(کنی -)764(»یادر این شب س«: »سیاه«به جاي » سیا«

  :اسکان ضمیر: 6-3 

شود و همخوان ضمیر آن است که واکۀ آغاز ضمیر را که همواره قبل از آن همزه است حذف کنند؛ یعنی همزه و واکه حذف می
  .شوداش به صورت بچش تلفّظ میبچه: چسبدبه واژة قبل می

  .»اَتجان«به جاي » جانت«: مانند

  :رودا هم به کار میکم و بیش در اشعار نیم
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  )376(»...کردندشان خون مردم گرم میبا سخن«

خود را به روي هیبت / مست درونیشهاي گه ز رنجآن/ گذرنداند هر مرغ ره معنیشکه / بانگی برآورد از ته دل سوزناك و تلخ«
  )453.(افکندآتش می

  

 :تکرار - 7
  :هاي آن در آثار پهلوي هم سابقه داردههاي آثار کهن تکرار است که نمونیکی دیگر از ویژگی    

  )21(عشق: چیستی که بیقراري؟ گفت/ عشق: کیستی؟ چه نام داري؟ گفت

  )22...(ناگهان دیدم خطا کردم خطا

  )23(از محال است از محال است از محال/ ترك آن زیبا رخ فرخنده حال

  )335(آید بر سر چله کمان بستهمی/.../ لب شکفتهاش بر آید خندهمی/.../ آید گیسوان آویختهمی/ آیدسبک نزدیک می

  

 :هاي سبک گذشته استآوردن واو عطف در آغاز سخن از ویژگی - 8
  )59: 1370رودکی،(»و نو کند به زمانی همان که خلقان بود/ کهن کند به زمانی همان کجا نو بود«

  :از نیما

  )440...(زند بیرونهاي باطل میبرق خنده/ وز ره دندانتان همچون شعاع خنجر عفریت

  )446...(و صداي باد هر دم دلگزاتر

  )326...(وندر نقاط دور خلقند در عبور

  ) 332...(و به جز او هم در این ره مرغ دیگر راست زیست

  

 :جمع -9
جمع » ها«روز با ها که امبیشتر است؛ در سخن نیما نیز بسیاري از واژه» ها«جمع، نسبت به » انِ«در آثار گذشتگان تمایل به استفاده از 

  :جمع بسته شده اند» ان«شوند با بسته می

  )414(با زندگان دیگرشان هست زندگی/ مشوش شباندرخلوت 
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  )437(داندنمی روزانهیچ کس پایان این 

  )441(تلخ و دردناك بیدلی خلوت گزینم روزاني من، من به لبخنده

  )444(را خبري صنماننیست زیبا / مه جنگل مغموم دگردر ه

خرامند می/.../ گردندشادمانه بهر کار آشفته می کشتکاران کشتزاراندر میان / گردندچون گل بشکفته می کشتزاراننگام بهاران ه
  ) 453...(کشتگاهان، میان ره به سوي اندامان، نازك نگارانآن 

  )457...(دیارانروي زیر آسمان و پاي دورم از 

و  نازنینانچنین روي جبین هم/ و دروجانشان فرود آید نابکارانو  اهریمناني ه به روي سینهک/.../ دل بیفسرده نشیند گلبنانبر فراز 
  )458...(فرشتگانو 

ات بازگردان این تن شرگشته دیاراناز همان ره رو به گلگشت / ، این راه را دادي درازي؟تیرگاناز کدامین راه بر سوي فضاي 
  )461...(را

  )683(سخنانی برجاست/ سرددل شبانو  روزاني در نهان خانه

  )761(ابري داروك کی میرسد باران؟ روزانقاصد 

  

  :فعل- 10

  :» می«جاي به» همی«، و »خوردمی«به معنی » خورديمی«استمراري مانند خوردي، » یاي«استفاده از  -10-1

  )50(فریب زمانه نخورديگر / توانستی اي دل رهیدنمی

  )52...(هر زمانی که شب دررسیدي

  )93(رو کرديمیچو به ده از رمه / بز مال حسین مسأله گو

  )95(تا که برآید ز خواب زديناله 

  )95(به پایش گهر ریختهمیابر / به مهرش نظر باختهمیصبح 

  )95(ز هر سوي وي جستهمیراه 

  :و فعل به سبک قدیم» می«فاصله افتادن بین  -10-2
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  )95...(با شتاب  همیندانستهباد 

  :به روش گذشتگان» نون منفی«بر » می«م داشتن مقد -10-3

  )95) (دانستهنمی... (باد ندانسته همی با شتاب

  :مقدم داشتن نون منفی بر فعل -10-4

  )415(آشناستنههایش همه مردم با حرف

  :جدایی اجزاي فعل مرکب از یکدیگر -10-5

  )52)(آوردمن را بیرون(چون زگهواره بیرونم آورد 

  )414)(کندعبور می(تر عبورکند آرامموجی شکسته می

  :فعل امر بدون ب -10-6

  )41(و بیندیشید هان آریدبیم 

  )41(از من و از حال من گیریدپند 

  )72(نالزن و بیهده  خندهبیهده 

  :فعل امر با می -10-7

  )436: 1373گلستان سعدي، (»کنمرین را تربیتی می«: نمونه از گلستان

  )875(از این جهان آزاد باشمیورنه / کنیمکردي و میها صبر سال

  )894(مغتنم دارمیوان نوبتی که ماند / به خیر آکنشمیآن فرصتی که باشد 

  :»فروگوي ، درآي«: فعل امر با پیشوند، مانند -10-8

  )42(فروکشیا پرده ز روي خود / برکنیا چشم مرا زجاي 

  )882...(این بند فروگسلاز گردن خود 

  :یفعل ماض -10-9

  ...برفت، بگفت و : بر سر فعل ماضی» ب«آوردن  -10-9-1
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/.../ ببردآمدش باد و با شتاب /.../ آب جوي از رفتار بماندچون /.../ ببردهاي دگر بر آب رشته/ بگشوداي اي بست و رشتهرشته
  )599/...(ببردهرچه از ما به یک عتاب 

  )601(از من شب دوش بگریختهرفت 

  )713...(آتش سردي ستبگرفته

  )778(قرار بگرفتهي هر پنجره بر سر شیشه

  : ماضی نقلی -10-9-2

چون این گونه ...شدستم، شدستی و. به حذف همزه است» است«+ »ه«هاي ماضی نقلی آوردن اسم مفعول به حذف یکی از گونه
کاربرد این افعال در اشعار نیما  ) 71: 1381بهار،.(را افعال نیشابوري نامیده استآن» بهار«ماضی در زبان مردم نیشابور رواج داشت 

  :بسامد باالیی دارد

تا بدانندم کسان / ستمپس چنان دانند کز آن بر فلک باال برفتستند، دیده/.../ هاي بد و نیک همه خامان این ره را شنیدستممن سخن
  )374(اکنون رسیدستم

  )379(یدستندزیرِ چترِ دمِ طاووس، آرم/ پر زاغی به کف دارند و پندارند

  )445(که گرفتستید دست ناتوانی را/ آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

  )460(در بودستم آیا؟من ز راه خود به

  )534(چه شنیدستم از مردم خاکیبا همه آن

  :خورد، خوردي، معمول بود)می(خوردي، همی)می(ماضی استمراري به روش گذشته، که به سه شکل همی -10-9-3

  )50(فریب زمانه نخورديگر / تی اي دل رهیدنتوانسمی

  )52...(دررسیديهر زمانی که شب 

  )93(رو کرديمیچو به ده از رمه / بز مال حسین مسأله گو

  )95(تا که برآید ز خواب زديناله 

  )95(به پایش گهر ریختهمیابر / به مهرش نظر باختهمیصبح 

  )95(ز هر سوي وي جستهمیراه 
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  :فعل مضارع -10-10

  :فعل مضارع بدون می و ب -10-10-1

  )406(جانوري شاد شود زیدهر جا 

  )123(شمع ز ابتالي چشم فزایدغم 

  )809(به غم افزود و برفت فزایدآمد که 

  )763(چنان دهنداش شیر سوزنده

  

  :کاربرد افعال پیشوندي -10-11

  )52(دررسیديهر زمانی که شب 

  )59(ره را به گلزار فروبسته

 -)563(یافتدرنمی -)500(فروکش -)452(آید ز نو فرو -)442(دررسیده -)419(برشوي -)378(فرو خواهم شدن  -)60(درافتاد
  ...و -)647(فروبند -)611(فرورفته

  

این امر بویژه در مواردي که . آمدبه صورت مصدر می) تابع(در گذشته فعل دوم : فعل هاي غیر شخصی یا وجه مصدري -10-12
گلستان سعدي، (»کتاب گلستان توانم تصنیف کردن«: مانند. ر خواستن و توانستن و شایستن است رایج بودفعل نخست از مصاد

  .شوددر شعر نیما نیز دیده می) 30: 1373

  )24(نه به آزادي سرور انداختن/ اي بیچاره باید سوختن: یعنی

  )50(توانستی اي دل رهیدنمی

  )51(دل چگونه تواند رهیدن

  )337(دن راست از بس که غم داشتیارست کرسر نمی

  )79: 1378بیهقی،(»هواي بلخ گرم ایستاد«: به سبک قدیم، مانند» شدن«به معنی » ایستادن«فعل -10-13
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  )681.(مانند روز پیش هوا ایستاده سرد

  )776(چو ورم کرده تنی، گرم دراستاده هواهست شب هم

  

  :تهبه سبک گذش» مرگ«و » رفتن«فعل شدن در معنی  -10-14

  )355(اي به راه دیگر شددوشیزه

  )256(راه آمد شدن برو دشوار

  )258(نوبت مانده، نوبت شدن است

  

  :فعل کردن در معنی ساختن به روش قدیم -10-15

  )485(هاي دگرکند قصه ز شبمی

  : تباقی مانده اس» باران گرفت«در معنی شروع کردن که امروزه در اصطالح » گرفتن«: فعل آغازي  -10-16

  )51: 1372عروضی،(»و از جانب مازندران ترنج رسیدن گرفت«

  )92...(سیر کردن گرفت از چپ و راست

  )258...(ي توچو خرابی گرفت خانه

  )259...(بخت یاري گرفت و دل مستی

  :شودرفته که در شعر نیما نیز یافت میبه معنی شبیه بودن به کار می» ماندن«فعل  -10-17

  )776. (هست شب آري شب/ سوزد از هیبت تببه تنم خسته که می/ در گورش تنگ مانَدمرده را / ن درازبا تنش گرم، بیابا

  . ي باال فعل ماندن دو بار به معنی شبیه بودن به کار رفته که در تشبیه دوم به قرینه حذف شده استدر نمونه

  )821.(اندمبه تب می: گفت. دل من: گفتم.    ماندبه شب می: گفت. زلفت: گفتم

  :»توانستن«و » جرأت کردن«به معنی » یارستن«فعل -10-18

  )87: 1378فردوسی،(گفت     که فرزند پیر آمد از خوب جفت نیارستکسی سام سام یل را 
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  )337(راست از بس که غم داشت یارست کردننمیسر 

  

  : اسم- 11

  :اي و قدیمیهاي اسطورهکاربرد اسم

 -)347(قبا -)336(نخوت -)336(رواق -)336(سریر -)382(سراچه -)382(غراب -)72(خُم -)72(خط در معنی مو -)51(مغاره
 -)371(بیغوله -)370(اژدها -)371(اهریمن -)365(پلیدي -)364(گلبن -)429، 410(سرشک -)351(بانگ -)350(سبلت
 -)427(رمه - )426(دنب -)425(مرکب -)419(زال -)418(حظ -)376(خنباگر -)369(جبین -)368(سرشت -)374(وثاق
  -)524(مصب -)515(میمنه، میسره -)499(عصیر -)493(هیمه -)485(کومه -)443(دهشت –) 442(رحیل  -)433(ددان

  ...و ) 629(شماله -)576(ناوك -)526(شیدا 

  

  :صفت - 12

  :هاي قدیمیکاربرد صفت -12-1

-یک) 368(شگرف -)368(گزاف -)448، 381، 354(یاوه -)354(خموش -)347(ژنده -)622، 595، 338(دیجور -)71(پشمینه

نیل چشم : نیل در معنی نیلی -)593(آکنده -)447(نمور -)430(دمان -)430(گران -)428(زبون -)423(درشت -)422(سو
  ...و) 679(دریا

  ):صفت عالی(تفضیلی بهتر در معنی بهترین  صفت -12-2

  )533.(چه غمی. بشرستیتو زیبایی و بهتر . نه:/ ي دریا گفتشنوازندهدل

  :کاربرد صفت عالی بهین به سبک گذشته -12-3

  )528...(براني هوشهمه بهینِ اي

  :»وین«به شکل » این«ي کاربرد صفت اشاره -12-4

  )344...(مرغ دیگر آن کارش همه خواندن است وین

  )414.(در خلوت شبان مشوش/ اندي آنان چو مردهوین زندگان به دیده
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  :قید - 13

  :کاربرد قیدهاي قدیمی -13-1

ر ب ؛ »هاي دراز ره سوراخ«: از ره به معنی از درونِ -)334(»آیدسبک نزدیک می«: سبک به معنی تنو و سریع -)432، 331،352(زِ
 -)439(دیریست -)431(»هر چه افکنیده به فراز«: فراز به معنی باال -)413(بس -)410، 408(بن دریا -)368.(قید مکان

 -)525(»...وز برِ موجِ رون رفت«: بر به معنی باال -)461(»سري مو، را جستن چندهم به هم«: به معنی برابر: چندهم -)457(دوش
زین «: ایچ در معنی هیچ -)778(»من دلم سخت گرفته است«: سخت در معناي قیدي نه صفتی -)738(شبگیر -)537(سرهیک
  ...و ) 43(»اي نیستتر ایچ قصهخوب

  :در نقش قید منفی »نه« -13-2

  :مانند نه چنین است به جاي چنین نیست: کنداي که فعل را منفی می»نه« یعنی

  )25(خواري و نه هیچ یارنه مرا غم

  )31(نه شنیده است ایچ گفتار مرا/ ات ایچ آثار مراکس نخوانده

  )42(واي شب، نه تو راست هیچ پایان/ نه بخت بد مرا است سامان

  )85(شتی اسیرنه دارو پذیرد ز م

  .یعنی در هنگام بامداد» بامدادن«به عنوان قید زمان، مانند » ان« -13-3

  )420(رویش سپیدتر بامدادنرنگ هم/ دل پر امیدتر

  )423...(ماهی آبنوس در زنجیر/ ماندکه بسته می صبحگاهان

  )453(گردندکشتزاران چون گل بسکفته می بهارانهنگام 

  

  :حرف - 14

  :وف دستوري گذشتهکاربرد حر -14-1

  : شودهاي خاص سبک خراسانی است در اشعار نیما به فراوانی یافت میکه از ویژگی» اندر«بسامد 

، 540، 539، 535، 533، 528، 485، 414، 413، 364، 347، 63(»اندر این پرده در نقشبندي« -)51(»سرایندکاندرین غم به غم می«
  ...) ، و 677، 642، 611، 593
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  :به شیوة کهن» براي و به خاطرِ«به معنی » بهرِ«کاربردن  به -14-2

  )346(که به زهر کینه آلوده است/ ي من تیرهاییکند آماده بهر سینهمی

  )525(ام بود عذاب؟از بهر چه

  :»ار«به صورت مخفف » اگر«به کارگیري حرف شرط  -14-3

  )370...(بر زبان آرند اربرند لیک لذت می

  )528...(تر از رنج کسان در مقدارنچند فراوا اررنجم 

یکی مرد یا یکی : داشته باشد یا نه؛ مانند» یاي نکره«به شیوة گذشته خواه اسم بعدش » یک«به جاي » یکی«به کاربردن  -14-4
  : مردي

  )56(ام بی سر وبنمن یکی قصه

  )56(تو یکی قصه اي آري آري

  )57(دست دیگر یکی جام باده

  )407(دي موجمانند یکی چلچله از سر

  )410(ي دردپاسخ بدهید از یکی نقطه

  )421(چو یکی گوي واژگوناستاده است هم

 )423(به یکی موي گشته آویزان

  :حرف را  -14-5

  :»به«را به معنی  -14-5-1

  )336(مردمان شهر را دادند از هر سو ندا

  : »براي«را به معنی  -14-5-2

  )364(هابود لذتها سریویلی را به دل میوز آن

  )487(پسر آماده هراسیدن را
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  )413(او را اگر چه پیدا یک جایگاه نیست

  )437(چه بسا خاکستر او را گشته بستر

- می» را «الیه، کردند و  پس از مضافرا عوض می» الیهمضاف و مضاف«جاي : »فک اضافه«نشانۀ کسرة اضافه » را« -14-5-3

  :آوردند

  .با خاکستر پوشیده رارويِ آتش : به جاي) 437(آتشی را روي پوشیده به خاکستر

  :»چنان و همچنان«استفاده از ادات تشبیه   -14-6

  )358(هاي بیدشاخه چنان افکنده سر فرود

  )366(دیوانگان تازنده سوي کوهسار آمد همچنان

  )368(گرگی رمیده همچنان

   )418(»بیم جان ز رويما «: »به دلیلِ«جاي به» ز روي«به کار بردن  -14-7

  

  :ضمیر - 15

  ... کت، کش و: پیوند ضمیر به حرف اضافه، مانند -15-1

  )824(آن نغمه چه بود کتپرسیدم از رود 

  )883(بر سر دوش حمل نتوانم کش

  :ي مفعولی، فاعلی و متممیضمیر پیوسته -15-2

  )58(با صداي حزین و دالویز/اش کیستقامتی که ندانستی

  )52(زگهواره بیرونم آوردچون / بودش از تو به لب داستانی

  )58(یک دمم که چون برقی سرآید

  )338(بودت از آشوب گیتی طبع دردانگیخته

  )338(رنج دیدي تا به پاداشت جهان این گنج داد
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  )347(خواهدم پرسید نام و هر نشان دیگر/ کوبدم بر دررسد میدشمن من می

  :جابجایی ضمیر -15-3

  : »متمم فعل«به مربوط » فعل«ضمیر متصل به  -15-3-1

  به کنارش : یعنی )350(ما همه حلقه زنانش به کنار

  :ضمیر متصل به اسم مربوط به فعل -15-3-2

  فراموشم نخواهد شد) 376(وقتم این نخواهد شد فراموشهیچ

  :ضمیر متصل به اسم مربوط به اسم دیگر -15-3-3

  .تا از خاطرم گرد نشاند) 369(تا نشاند گردم از خاطر

  :یرة گفتارزنج -16

  :»متمم و مفعول«بر » فعل«مقدم داشتن  -16-1

  )325(است روشن آتش پنهان خانه راکرده

ههم   )459(ي جغد پیري سر فرود آید از اوچو کلّ

  :مقدم داشتن فعل بر قیود -16-2

  )630(که کدامین خام را خسته است دل در این شب تاریک

  )638(هاناش پنکند با هر نگاه از گوشهبانی میدیده

  :جدایی فعل کمکی از فعل اصلی -16-3

  پدید آمد) 353(هاي مردم آمد به ره پدیدفانوس

  فرود آمد) 353(ي چندین صدا فرودآمد به روي النه

  پیدا نیست) 413(پیدا یک جایگاه نیست

  کندعبور می) 414(تر عبورکند آراممی
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  :گیرينتیجه

ی از برخی لغات زبان مادري خود، طبري، در شعر استفاده نیما از همۀ امکانات زبانی که د        ر گذشته و حال وجود داشت و حتّ
توجه به عناصر زبان و . ي ویژه بخشیدارا جلوه نیما، شعر دورة کهن گوناگون و سبک و ساختار دستوريهاي واژه استفاده از. کرد

تواند به گذارد که شاعر میاي در اختیار شاعر میکانات بالقوهدر شعر ام گرایی یا هنجارگریزي زمانی،باستان و فرهنگ گذشته
هاي عاطفی هاي شاعرانه و لحظهزبان شعر خود براي بیان تجربه بردپیشها در راه ت بخشد و از آنها فعلیبه آن گونگونههاي گونه

دلیل به  نیما .دهدنشان می اصیلن را فخیم و به عبارت دیگر، کارکردي است که از طریق آن زبا. پدید آمده در ذهنش بهره ببرد
شدن شعر  دارسازي، موجب اصالت و ریشهتواند عالوه بر برجستهآشنایی با آثار گذشتگان و استفاده از عناصري که می انس و
شاعر  و تسلّط هیتک .رونق دیگري به شعر خود بخشیده است رو بودن، در تغییر دادن شعر کهنه از نو،و همچنین به دلیل پیش شود

» مردستان«دار نیماي شعر او را شخصیت ویژه بخشیده است، که بسیاري از شاعران، میراث ،شعر و ادب فارسی ۀبر زبان هزارسال
  .شدند
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  :منابع 

 .،تهران، نشرمروارید»،چاپ بیستم»زمستان«، )1383(اخوان ثالث، مهدي،

  .ت، تهران، نشر زوار، چاپ نخس»سبک شناسی«، )1381(بهار، ملک الشعرا، 

  .نشر نگاه، چاپ دوم، تهران،»در برزخ شعر گذشته و امروز«، )1379(تقی پورنامداریان،

  .، چاپ چهاردهم، تهران، نشرنگاه»هاي ادبیمکتب«، )1385(حسینی، سید رضا،

  . ،چاپ دوم، تهران، نشر مروارید» فرهنگ اصطالحات ادبی«، )1385(داد،سیما،

  .شیوه هاي نقد ادبی، ترجمه محمدتقی صدقیانی و غالمحسین یوسفی، چاپ چهارم، تهران، علمی ،)1373( ،دیچز، دیوید

انقالب ، چاپ سوم، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات و آموزش»پیشاهنگان شعر فارسی«، )1370(رودکی، ابو عبداهللا، 
  .اسالمی

  .نشر صفی علی شاه  ،شش خلیل خطیب رهبر، تهران، به کو»گلستان«، )1373(سعدي ، مصلح بن عبداهللا، 

 .، چاپ نخست، تهران، نشر نگاه»مجموعه اشعار«، )1382(شاملو، احمد، 

 .، چاپ دوم، تهران، نشر دستان»نقد ادبی«، )1384(فر، حمیدرضا، شایگان

  .موسیقی شعر، چاپ سوم، تهران، آگاه ،)1370( ،شفیعی کدکنی، محمدرضا

  .، چاپ نهم، تهران، نشر فردوس»سبک شناسی«،)1382(شمیسا، سیروس،

  .، چاپ نخست، تهران، نشر میترا»کلیات سبک شناسی«، )1384(، ---------

  .، چاپ نخست، تهران، نشر چشمه»شناسی به ادبیاتاز زبان«، )1373(صفوي،کورش، 

 .، چاپ نخست، تهران، نشر فردوس»ساختار زبان شعر امروز«، )1378(علی پور، مصطفی،

 .، چاپ دوم، تهران، نشر نیلوفر»مبانی نقد ادبی«، )1380(گرین، ویلفرد،

  .، چاپ چهارم دورة چهارجلدي، تهران، نشر مرکز»تاریخ تحلیلی شعر نو«، )1384(لنگرودي، شمس، 

  .، چاپ هشتم، تصحیح نیکلسون، تهران، نشر بهزاد»مثنوي«، )1375(الدین محمد،مولوي، جالل

  .، چاپ نخست، تصحیح عالمه قزوینی،تهران، نشر جامی»چهارمقاله«، )1372(بن عمر،  نظامی عروضی، احمد
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  .، چاپ هشتم، به کوشش سیروس طاهباز، تهران، نشر نگاه»مجموعۀ کامل اشعار نیما یوشیج«، )1386(یوشیج، نیما، 

  

 A dictionary of Literary Terms, J.A. Cuddon, London, (1984) ,third edition. 

 A glossary of Literary Terms, M.H.Abrams, New York, (1970) ,third edition. 

 Literary Terms and criticism, John peck and martin coyle, (2002), third edition. 
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348  
  الممالک فراهانیبازتاب باورهاي عامیانه و عقاید خرافی در شعر ادیب

  

  211يکرمعلی قدمیار

ه نوري 212سمی 

  چکیده

اعتقاد به خرافات موضوعی است که تقریباً در همه ادوار شعر و نثر فارسی با اشکال گوناگون وجود داشته و بشر 
همواره  به ارتباط با یک قدرت برتر و نیروي فرا زمینی نیازمند بوده است تا به آن وابستگی خاطر پیدا کند و به پرستش آن 

توجه بشر به خدایان و عناصر طبیعی از جمله خورشید و ماه و نیروهاي مرموز و . بخواهدبپردازد و از چنین قدرتی هم یاري 
هاي فراوانی از باورهاي خرافی بویژه  در عصر قاجار نشانه. جادویی و باورهاي خرافی در همین چشم انداز قابل بررسی است

در . ادیب الممالک فراهانی به وفور مشهود است رسوبات این نگرش نزد شاعر اندیشمندي مانند. شود در بین زنان دیده می
با توجه به زیادي شواهد، تنها . از دیوان اشعار ادیب الممالک فراهانی استخراج شده است این مقاله باورها و عقاید خرافی

عتقادات مربوط باورها و ا -2. اعتقادات و باورهاي خرافی -1: شود یمتحت عناوین ذیل تقسیم بندي و تبیین  ها آنبرخی از 
  .به موجودات موهوم و اساطیري

  

  .ادیب الممالک فراهانی، باورهاي عامیانه، عقاید خرافی، شعر :ها واژهکلید 

                                                        
 ارومیه فارسی دانشگاه ادبیات و زبان گروه استادیار - 211
ات و زبان دانشجوي کارشناسی ارشد - 212 ارومیه فارسی دانشگاه ادبی. 
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 مقدمه 

اي از دانش مردم شناسی و شامل تمام موضوعاتی است که دهان به دهان و سینه به سینه از  فولکلور یا فرهنگ عامه شاخه     
ها  بسیاري از نکات مبهم  و  تبیین و تحلیل آن. ها جاري است و امروزه هم در یادها محفوظ و بر زبان  گذشتگان به ما  رسیده

  . سازد تاریک یک قوم و ملّت را آشکار می

ی، مذهبی و اجتماعی در  به درستی نمی      توان تاریخ دقیقی براي پیدایش فرهنگ عامیانه و آداب و رسوم، آیین و مراسم ملّ
ي این کار  با تاریخ اجتماعی بشر بر  شلید بتوان گفت که سابقه. ت و ادوار تغییر و تحصیل آن را طبقه بندي کردنظر گرف

  .ي زمین همراه است روي کره

  

 ضرورت و روش تحقیق

هاي  اي تمام نما نشانگر  رفتار اجتماعی ، فرهنگ، آداب و رسوم، جهان بینی و دیگر کنش اي چون آیینه ادبیات هر دوره 
ي انعکاس اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ظرفیت باالیی ادب فارسی و به تبع آن شعر، در زمینه. اجتماع خود است

  .برخوردار است

م  اي که اثر در آن خلق شده است، می با نگاه دقیق به آثار گوناگون ادب فارسی، چشم انداز مناسبی را از جامعه توان مجس
  . ، یکی از ادوار تأثیر گذار بر جامعه و متأثّر از آمال و آالم مردم ایران بوده استي بیداريدوره. کرد

این پژوهش بر آن است که منظر اجتماعی ، . است) قاجار(ي این دورهادیب الممالک فراهانی یکی از شاعران برجسته
ی ما . لممالک فراهانی بررسی کندهاي فرهنگ عامه  را در شعر میزا صادق امیري معروف به ادیب ا فرهنگی و جلوه طرح کلّ

هاي فراموش  نوشته« در این پژوهش براي کاوش فولکلور و فرهنگ عامه در دیوان ادیب الممالک فراهانی بر اساس کتاب 
  .صادق هدایت است» شده

  

  پیشینه تحقیق

ات توده یران به دست دانشمندان ایرانی ي مردم، در ابررسی فرهنگ عامه و گردآوري و ضبط و تحقیق در دانش و ادبی
ساء« ي اخالق و رسوم و عادات در ایران، ترین کتاب در باره شاید قدیمی. در دوران نزدیک آغاز شده است » عقاید النّ

ی (تألیف آقا جمال خوانساري» کلثوم ننه« معروف به  استاد مرحوم علی اکبر دهخدا در . باشد.) ق. هـ 1125رمضان  26متوفّ
ها ضبط شده  هاي عامیانه تالش نمود و بعضی امثال و حکم فارسی را به نحوي که در کتاب ها  و حکمت مثل جمع آوري

یکی بود یکی « و جمال زاده در داستان » چرند و پرند« نیز او در مقاالت . خود گرد آورد» امثال و حکم« است ، در کتاب 
 –صادق هدایت « بیش از همه زحمات .حات عامه را به کار بردندو تألیفات دیگرش مقدار زیادي از لغات و مصطل»  نبود
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از دیگر افراد فعال در این مورد، از امیر قلی . در این زمینه ستودنی است -)450: 1374آرین پور، (»اوسانه« بویژه در کتاب 
  .وان نام بردت می) 463: پیشین(حسین کوهی کرمانی و فضل اهللا صحبی کاشانی) 30: 1348کتیرایی، (امینی،

    

  ادیب الممالک فراهانی

ي گازران اراك در قریه. ق.هـ 1127محرم سال  14میرزا محمد صادق امیري فرزند حاجی میرزا حسین در روز پنجشنبه 
د شد ي ي آن مکتب شعري بود که در تاریخ ادب فارسی به مکتب بازگشت یا دورهاو پرورده). 137: 1350آرین پور،.(متولّ
 - 1: شود دوران  شاعري او به دو دوره تقسیم می) 208: 1351بهار، (و) 138: همان( یات ادبی شهرت یافته استتجدید ح

ت گرایی( ي اول شاعريدوره ات سبکی شعر او در دوره). ي انتقالمرحله( ي دوم شاعري ويدوره -2). سنّ ي انتقال مختص
تی شعر  استفاده از گونه: الف: عبارتند از ستایش حکومت : سیاسی روز، از قبیل –و آوردن موضوعات اجتماعی  هاي سنّ

توجه به : ب. مشروطه، مجلس شورا، سرزنش ابناء زمان، انتقاد از مشروطه خواهان کجرو، نکوهش مسئوالن عدلیه و غیره
. سیاسی و اجتماعی درونمایه هاي: انعکاس فرهنگ و تمدن غرب، هـ : د. گرایش به پارسی سره: ج. زبان و فرهنگ عامه

 28ي یزد بود سکته کرد و به تهران آمد و روز چهارشنبه که مأمور عدلیه. ق. هـ  1335سال  او در) 437-449: 138نبوي، .(
  ).138: 1350آرین پور،. .(سالگی در تهران در گذشت 58الثانی آن سال در  ربیع

  

  بحث

اي است و در تداول عمومی به عمل یا  اي و اسطوره هوده، باطل، افسانهواژه خرافات، جمع خرافه، در اصل به معنی سخن بی   
ها اطالق  ها، اعتقاد به جادو و بخت یا درك درست علت و معلول اعتقاد ناشی از نادانی، جهل، ترس از ناشناخته

  )5: 1371وارینگ،.(شود می

چون مردم . ي طبیعی اطرافش به وجود آمده استها دهیپداصوالً باورهاي خرافی و عوامانه از نادانی بشر در قبال     
ی و معلولی قضایا و علل ظهور حوادث گوناگون طبیعی را کشف کنند ناچار براي هر حادثه و پیشامد،  توانستند ینم رابطه علّ

ي خود را ها یبدبختتا به این وسیله خود را قانع کنند و  شدند یمباشد، قائل  روح يذعلّت و عاملی که مانند خود انسان 
  )67: 1356راوندي، (تخفیف دهد 

فاقات و      یی ها تیموقعدرست است که در زندگی همه . تحت کنترل ما نیستند ها دهیپدباید این حقیقت را پذیرفت که اتّ
م و حیاتی و سرنوشت ساز باشد اما مطمئناً به طور کامل در اختیار ما و مطابق با  میل و وجود دارد که ممکن است بسیار مه

فاق آماده  جهینتکه خود را براي  دهد یمبرخی معتقدند اعتقاد به خرافات این توان را به افراد . ي ما نیستند خواسته ي آن اتّ
ي تمام امور زندگی خود را اختیار داشتند و یا  ادارهاگر آدمیان قواعد مشّخصی براي «: دیگو یماسپینوزا در این باره . کنند
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ا چون اغلب آوردند ینمیار بود، هرگز به خرافات روي  اه آنبخت همیشه با  که قواعد موجود  خوردند یمبه مشکالتی بر ؛ ام
ت باري بین ترس و امید  ها آنپاسخ گوي  نبود، و از سوي دیگر به سبب قطعی نبودن دست یابی به آرزوهاي عبث به طور رقّ

  )224: 1363 جاهودا،(» .سرگردانند و در نتیجه اغلب، سخت زود باورند

هاي خرافی و عناصر فرهنگ عامه با نفس زندگی انسان چندان شناخته  ي بسیاري از پدیده شاید به همین دلیل است رابطه    
  ).508: 1357ناصح، (نیست در حالی که از نظر کیفی وجود آن با جوامع بشري مالزمه دارد 

یکن از توجه بی شمار عامه به این عقاید خرافی، چه در حوزه ادبیات و بررسی باورهاي عامیانه به منزله تأیید آن نیست و ل    
ه تفکري  اند نبودهو قادر  اند بودهي درك و تجزیه و تحلیل آن عاجز چه در حوزه اجتماع در خصوص مسائلی که از قو

ات از بسیاري زوایاي تاریک صرف نظر کرد، زیرا بررسی این جنبه از باورها و اعتقاد توان ینم منطقی را بر آن حاکم کنند
و آیندگان را از پیروي کورکورانه و صحه گذاشتن بر اعتقادات بی پایه و اساس بر حذر  دارد یمزندگی گذشتگان پرده 

براي از بین بردن اینگونه موهومات هیچ چیز بهتر از آن نیست که چاپ بشود تا از اهمیت و اعتبار آن کاسته، سستی «. دارد یم
  )19: 1356هدایت، (» .ح و آشکار بنمایدآن را واض

ي بی شمار عقاید خرافی و باورهاي عامیانه در شعر ادیب الممالک فراهانی همه نشانی از توجه شاعر به ها نمونهوجود     
  .ي زندگی داردها تیواقعآداب، عادات و عقاید رایج در زندگی عامه خلق و تأمل او در زندگی واقعی و 

  

  اید خرافیباورها و عق. 1

نیز آن را  ها افسانهي است که بعضی آن را شفابخش و بعضی از ا افسانهآب حیاط یا اکسیر حیات آب یا معجونی : آب حیات
این مایع در . نامند یمآب حیات را مایع جاویدساز  ها افسانهاما اکثر  اندازد یمکه مرگ انسان را به تأخیر  اند دهیناممایعی 

در ظلمت به دنبال حیات  ها سالآمده خضر نبی به همراه ذوالقرنین  ها افسانهدر . نامند یمآن را ظلمات مکانی وجود دارد که 
اما هنگامی که ذوالقرنین خواست از آب حیات بنوشد . خضر به آب دست پیدا کرد و از آن نوشید و جاویدان گشت. گشت

 ناگهان چشمه ناپدید شد، دیگر نتوانست آن را بیابد

  ).53: 1364، دهخدا( 

  :دیگو یمي آب حیات  دربارهمالک ادیب الم

  )712: 2، ج1384فراهانی، (آب حیاتبیش یا کم، دو ساعت این ابیات            راندم از خامه همچو 

  )410:همان(اما  اثر  همت  شاهانه ات  امید               در چشمه حیوان کندم راهنمایی
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رست، حربا را به فارسی آفتاب پرست گویند و او حیوانی است شبیه به موش و دنبالش بلند موي و سمندر، آفتاب پ :آفتاب و حربا
دهخدا، (به الوان در شعاع آفتاب   شود یمو متلون  دارد یمنظر او همیشه به آفتاب است، حربا جانوري ست که همیشه رو به آفتاب 

1364 :384.(  

  ) 381: پیشین،(همچو حربا، رخ بر این واال جناب انداخته    درگه وي آفتابستی و دیگر اختران         

  :در ابیات زیر ادیب الممالک آیات قرآن را براي دفع نظر نامحرم و راندن شیطان به کاربرده  است :آیات قرآن و دفع شیطان

  بر رخ باغ نوشتند ز                            پی دفع نظر نامحرم؛

  )301: همان(میم                 قاف و القرآن با نون و قلم  صاد و القرآن با طاسین

  )  314: همان(را به شیطان بر دمیدم             آیت سبع المثانی ز آل پیغمبر گرفتم» قل هو اهللا«

  

و اعمال اسپند سوزاندن که با خواندن وردها . زندیر یماسپند دانه اي است که براي دفع چشم زخم در آتش  :اسپند سوزاندن
بر . اسپند دود کردن در باورهاي اساطیري ایران باستان ریشه دارد. اند دانستهآیینی خاصی همراه بوده است، در دفع اثر چشم زخم مؤثّر 

  . شود یمي اهورامزدا است و باعث گریز اهریمن و نیروهاي اهریمنی ها دهیآفراساس این باورها، بوي خوش از 

  : ن استفاده کرده استادیب الممالک از این مضمو

  )149: همان(بر خیز سپندي، پی دفع نظر بد                 بر چهره این شاه همی سوزان اسپند

  )187: همان(سزد که بر رخش از بهر دفع عین کمال         ز مهر سوزد در مجمر سپهر، سپند

ن فال قرآن، فال تسبیح، فال امام جعفرصادق و فال ذات استخاره فال شرعی است و این نام بر بعضی انواع فال چو :استخاره کردن
ي تسبیح یا کمتر از آن ها دانهي ثلث  اندازهبعد به . بندند یمو چشم را  کنند یمدر استخاره با تسبیح نخست نیت . شود یمالرقاع اطالق 

، در آخر اگر یکدانه ماند عالمت خیر کنند یماین مقدار را دو دانه دو دانه طرح  رندیگ یمي انگشتان دو دست خویش  فاصلهرا در 
 فال قرآن در بین. دانند یمو اگر دو دانه ماند عالمت شرّ  دانند یم

  ).  266و 265: 1351زرین کوب، ( ي دراز داردا سابقهمسلمانان  

  :ادیب الممالک در اینجا به فال تسبیح اشاره دارد

  سبحه ات از گهرکنم، تا کنی استخاره اي              کنم             تر اشکناله شوق سر کنم، دیده ز 

  )406: 2، ج1384فراهانی(
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ي دهخدا در معانی متفاوتی آمده است از جمله به نقل از ناظم االطبا در معنی جادو و فریب، و در معنی  لغتنامهافسون در  :افسون
افسون خواندن در . زخم و زهر حیوانات محفوظ دارد ي چشم صدمهدیگر عزیمه و چیزي که شخص را از  آفت و صدمه چشم زخم و 

  ).3110: 1364دهخدا، (معنی خواندن و نوشتن کلماتی چند که سبب ایمنی از چشم زخم و زهر حیوانات باشد 

  :ادیب الممالک در این بیت افسون را در معنی جادو و فریب به کار برده است

       )463: پیشین(دارند بنگ و افیون، بردند عقل و هوشش     ، بستند چشم و گوشش       فسونخواندند ورد و ا

  به کار برده است  دارد یمي که شخص را از صدمه و آسیب محفوظ ا نوشتهدر این بیت نیز افسون را در معنی عزیمه و 

         )62: همان(هراسد دیو نز حرز                 نه از دشنام رنجد غول نز سلب افسوننه از 

ی شود دیگر زگوش م 89: همان(حکیمان پند یاب؟ افسون ا امروز با افسانه دیو آشناست          ک(  

  

آنچه خدا در دل کسی اندازد از وقوع خیر ) اقرب الموارد(در دل افکندن خداي تعالی چیزي را، فرو خواندن چیزي را به کسی  :الهام
  ).113: 1364دهخدا، (و شر 

  )115: 2، ج1384فراهانی، (است الهام راست کویم ز حقت            تو ز اسرار کسان با خبري   

  

اسفند ماه جاللی و دهم مارس  26یا  25سرماي پیرزن، برد عجوز و آن هفت روز است اول آن مطابق است تقریباً با : برد العجوز
  ).861: پیشین(فرانسوي و پایان آن دوم فروردین ماه و شانزدهم مارس فرانسوي 

  )285: پیشین(از چرخ نازل            زمستان دست سردي داشت بر دل برد العجوزچو شد 

  )287: 2، ج1384فراهانی، (ز آورد اسفند                   پی تاراج ایتام و اراملردالعجویکی ب

  

مذهبی که در آغاز  بنام خداوند بخشنده مهربان جمله یست: آمده است 65ي دهخدا ص  لغتنامهدر  :بسم اهللا و راندن شیطان
ن و تبرك، براي اجراي مراسم مذهبی به کار  رود یمکارها براي دور کرده دیوان و شیاطین، براي تیم.  

  )322: همان(بسم اهللا و راندن شیطانقصه عدل تو و گریختن ظلم              خواندن 
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ي ها شناختهاثراتی مافوق طبیعی و خارج از قلمرو هدف ایجاد  ها آنمجموع اعتقادات و اعمالی است که در «: )MAGIC(جادو 
  ).1372: 1380سعیدیان، (» .دعقلی است از راه تسلّط بر نیروهاي نامرئی یا استفاده از ارواحی که در خدمت این نیروها قرار دار

است؛ با این تفاوت که  ي علم افتهینسحر و جادو، صورت اولیه و تکامل . سحر و جادو در ادبیات جایگاه ویژه اي دارد     
م با شناختن قوانین طبیعی در  ف  ها دهیپدعال اما این شناخت را به . که علّت و معلولی هست داند یم؛ اما ساحر کند یمتصرّ

  ).21: 1376آریا، ( کند یمطور تصادفی تجربه کرده و در معرفت قوانین اشتباه 

  )228: 2، ج1384فراهانی، (دیوان هرگز نکند در تو اثر جادويسخنی بهتان هرگز نبرد سوي تو راه          

  )279: همان(و تنبل آرد چنگ        همی گریزد ازو مردمی به صد فرسنگ جادوچو شه به دامن 

  

قدما در روي کاغذ یا پوست حیوانات و یا سنگ، اوراد مخصوص یا سخنانی حکیمانه را با توجه به وضعیت  :حرز و تعویذ
یا در جیب لباس با  بستند یمو براي دفع بال و چشم زخم و خطرات احتمالی، بر بازو  نوشتند یمرا ) طالع افراد(ز و مکان ستارگان و رو

  ).439: 1345شاردن، ( گفتند یمو اصطالحاً به آن حرز و هیکل شرم  کردند یمخود حمل 

ات و . پناه آوردن استبه معناي پناه دادن و در » عوذ«تعویذ در اصل لغت، مصدر از ریشه «     اصطالحاً به معناي دفع مضرّ
  ).  418: 1376خرمشاهی، (» .خطرات به مدد دعاي نیک است

  :ادیب الممالک در ابیات مختلفی به حرز اشاره کرده است

  جان باشد تعویذتن،  حرزاال تا استجابت در دعاي خستگان باشد            دعتی من به گیتی  

  )129: 2ج، 1384فراهانی، (   

  )373: همان(بر بازو حرزصفوت ز  صفاي  طبع  نامش  را                      تعویذ کند چو 

  

اعتقاد براین است که ام صبیان مادر . اند نوشته یمنام حرزي بوده است مشهور که براي دفع حوادث از اطفال : حرز مادر صبیان
  ).179: 1357ماسه، (است کودکان شیطان 

  حرز مادر صبیاندهد معجون، نه بهبودي رسد ز افسون            نه سود از عوذه خاتون و  نه خاصیت

  )353: پیشین( 
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در روز موعود و پایان دنیا خر دجال از چاهی در . شود یمو صبح پاره  دوزد یمدجال پاالنی دارد که هر شب آن را « :خر دجال
و از گوشهایش نان دو آتشه بیرون خواهد ریخت و به جاي مدفوع خرما خواهد  هر موي او سازي خواهد زد. اصفهان خواهد آمد

از آنجا عوام را رسم بر این است . هر کس براي دیدن آن از خانه بیرون برود از درگاه خداوندي مطرود و دوزخی خواهد شد. ریخت
ال آ کنند یمي در دفن  آستانهي چیده را در ها ناخنکه  بروید و خارزار انبوهی تشکیل دهد و مانع  ها ناخنن تا هنگام ظهور خر دج

  ).201: پیشین( نخواهد روئید و خواه ناخواه از پی خر دجال به دوزخ خواهد رفت ها ناخنولی اگر ایمانتان سست باشد . رفتن شود

الیچو  138: 2، ج1384فراهانی، (که بر پشت خر آید               مکان بگزید بر پشت رواحل دج(  

  

  : تاریخ بلعمی چنین آمده استر ي خضر و داستان اسکندر د درباره :خضر و اسکندر

نه  اند گفتهاست از  بنی اسرائیل و گروهی ] یهود بن یعقوب[از فرزندان  اند گفتهگروهی . و اندر نسب خضر خالف است«    
الم ب] پیش از اسحاق بود[از بنی اسرائیل بود  از فرزندان سام بن نوح نام او را ارلیا بن ملکا بن . [ودو به وقت ابراهیم علیه الس

آن ذوالقرنین پیشین . مقدمه ذوالقرنین بود] بر[و به جز اندر است که خضر ] فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح
و خضر بر . رستخیز نمیردي حیوان که بخورد تا جاودان بماند و تا  چشمهو او گرد جهان برگشت از مشرق به مغرب به طلب 

: 1378بلعمی، (» .ي لشکر بود، پس خضر آن چشمه را یافت و از آن خورد و ذوالقرنین نیافت و بمرد و خضر بماند مقدمه
463.(  

  )674: پیشین(ر گام شوق               شیخ بگرفت از قلندر جام ذوقسکندزد پیش  خضر

  

ادیب الممالک . ي خورشید است صعود کرده است خانهبه آسمان چهارم که ) ع(اعتقاد بر این است که عیسی :خورشید و عیسی
  : در بیت زیر به این مضمون اشاره دارد

  )415همان، ص(با سایه چتر تو کم از طایر عیسی             که همسایه عیسی است به گردون خورشید

  

اب و بسیار دروغ باف آمده :دجال ب از (برخی آن را ضد خدا ) 458: 1376خزائلی، . (است دجال در فرهنگ لغت به معنی کذّ مرکّ
 .اند دانسته) Antichrist(و ضد مسیح ) خدا: ضد، آل: دژ=دج

اب که در آخرالزّمان ظهور کند و مردم را بفریبد نسبت او ابو یوسف است ). منتهی االرب(رأس الکفر . مردي کذّ
که در آخر امت اسالم بیرون آید و دجال در روایات اسالمی شخصی  نام مردي از یهود. مسیح کذاب که در آخر زمان آید
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ي چهل روزه یا چهل ساله  دورهو در  کند یمیا مقارن اوایل عهد او ظهور ) امام قائم(است که پیش از ظهور مهدي موعود 
  ).271: 1364دهخدا، (داد پر کند  تا مهدي او را دفع کند و دنیا را دوباره از عدل و سازد یمدنیا را پر از ظلم و جور و کفر 

الیچو  138: 2، ج1384فراهانی، (که بر پشت خر آید                  مکان بگزید بر پشت رواحل دج(  

  )281: همان(دجالهمی چو موسی زو غرقه لشکر فرعون          همی چو عیسی زو خسته پیکر 

  

از مشهورترین و ممتازترین انواع تفّأل در نزد مسلمانان  دانند یمواع علوم خفیه ي سري یافته و از ان جنبهیی است ها فالرمل از  :رمل
فالی است که در  دانند یماساس آن را به ادریس نبی منسوب . ي بسیار به عربی و فارسی تألیف یافته استها کتاباست و در باب آن 

  ).262: 1351زرین کوب، ( اند گرفته یم   اند کرده یمرسیم در روي ریگ ت ها نقطهي  لهیوسآن از روي شانزده شکل یا بیت که به 

  :ادیب الممالک به رمل و اصطالحات مربوط به آن اشاره داشته است

  :اصطالحات رمل

  به  عکس  او  همی  دان انگیس                       لحیانیک نقطه  خط  شمار  

  ، عکس آن گیربیاضست و حمره خط و نقط و دو خط به تقدیر                      

  نصرت،   درون  نقَط دو  خط  دو                       نصرت دو نقطه دو خط، برون 

  را دروناست  و مخالفش  قبض  نقطه خط و نقطه خط برون را                      

ش                   شد   ش   اجتماعو      عقلهدو خط که دو نقطه در دو حد ضد  

  عتبهیک خط  سه  نقط  درون                       عتبه ه  و  خط  برون  سه نقط

  شمر  ز مخرجنقی  عکسش تو                      کوسجدو نقطه خطی و نقطه،  

  )719: پیشین(جماعت دان  ور چار خط است                          طاعتشد چار نقط طریق  

     

د و افعی باشد  تر بزرگي قیمتی است به رنگ سبز و آن هر چه ها سنگیکی از : ي دهخدا آرد لغتنامهر در مورد افعی د :زمرّ
  ).698: 27، ج1364دهخدا،(قدما عقیده داشتند که نظر بر زمرّد چشم افعی را کور کند . گرانبها تر است

  :ادیب الممالک به این معنی در این بیت اشاره کرده است



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

843 

 

  ن زمرّدین           تیره گون سازي نگین زهره از پیچیده مارهمچنان کافعی شود کور از نگی

  )247: 2، ج1384فراهانی، (

  

که به عالم غیب دست یابند و با استفاده از نیروهاي مافوق  اند داشتهآدمیان در تمام ادوار تاریخ همیشه سعی بر این  :سحر و معجزه
  . و اهداف و آمال خویش دست یابندبشري در کمترین زمان و با صرف کمترین زحمت به مقاصد 

و شگفت، چمراس  شود یممعجزه آن چیزي ست که مردم از آوردن آن عاجز باشند مانند خرق عادتی که از انبیا صادر       
  . سحر نیز فسون و جادوي هر چیز که مأخذ آن لطیف و دقیق باشد). 698: 1364دهخدا، (و فرجود گویند 

  :دیفرما یمادیب الممالک 

  )238: پیشین(هزار سحر کند از بیان شور انگیز             هزار معجزه آرد ز نطق جان پرور

  

به معنی فرشته موکّل آتش و پنبه کوهی و حیوان معروف » ساالمندرا«از یونانی : ي دهخدا آمده است لغتنامهدر  :سمندر و آتش
ن . است و بعضی گویند  ردیم یم دیآ یمموش بزرگی است و چون از آتش بر گویند مانند  شود یمنام جانوري است که در آتش متکو

در  شود یمو چون چرکین  سازند یماز پوست او کاله و رمال  رندیگ یمو در آن وقت او را  دیآ یمهمیشه در آتش نیست گاهی بر 
  ).632: پیشین. (اندازند یمآتش 

  :دیگو یمادیب الممالک 

  و ز اشک هر دو دیده چو ماهی در آب رود؟                    تا کی  دل  چون  سمندر  در آتشیم

  )165: 2، ج1384فراهانی، (

  

ي است از ا پرندهي ست که به نحوست اشتهار دارد و بعضی گویند بوم ا پرندهجغد و آن  :شوم بودن بوم و در ویرانه بودن
شکار کند و روزها پرواز نتواند کرد مگر چند  ها شبو  اندم یمي او به گربه ها چشمو سر و گوش و  تر بزرگجنس جغد لیکن بسیار 

 ادیب الممالک در بیت زیر اشاره دارد به شوم بودن بوم و این که جایگاهش در ویرانه). 384: 1364دهخدا، (قدمی 

  :هاست 

  )341: پیشین(چو عبد شمس ز دنیا برفت، آن مدبر             چو بوم شوم ز ویران بماند در بستان
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  )689: همان(که قاف است ویران و او همچو بوم     شوم              جادوي   مرغ   آن نام   رمب

  

و دهان خود را  ندیآ یماز اعماق دریا به سطح آب  ها صدفبر اساس باورهاي پیشینیان، در اوایل فصل نیسان،  :صدف و مروارید
ا و تنها به یک قطره باران قناعت کند و سپس به اعماق دریا بازگردد، به هر صدف که تنه. ندیگشا یمي باران ها قطرهدر برابر ریزش 

  .شود یممرور زمان، آن قطره در آن به گوهري بی نظیر تبدیل 

  :در کیمیاي سعادت آمده است

 ي باران در صدف افتد؛ پس پوست خویشتن فراز کند و به قعر دریا فرو شود و این قطره بار اندر درون خویش قطره«    
در میان خویشتن، و آن جوهر صدف که حق تعالی بر صفت مروارید  پرورد یم، چنانکه نطفه در رحم، و آن را دارد یم

تی دراز، تا هر  کند یمآفریده است، آن نور به وي سرایت  الی، (» .مرواریدي شودي باران  قطرهبه مد این باور ). 522: 1361غزّ
  :ن آفرینی قرار گرفته است؛ از جملهمضمو ي هیدستمادر اشعار پارسی بارها 

  :دیگو یمنظامی 

  )150: 1343نظامی گنجوي،(آب صدف گر چه فراوان بود           در ز یکی قطره باران بود

  : و ادیب الممالک نیز به این مضمون اشاره دارد

  )274: 2، ج1384 فراهانی،(یکی درد دل اصداف بهر مروارید             یکی ز گوهر آبستن است چون اصداف

  

؛ رود یممعنی اصطالحی طلسم، ساختن صورتی از آدمیان، حیوانات، اشیاء و فلزات است که براي رهایی از شرّ دیوان به کار  :طلسم
 کردند یمو بر این تعویذها نقش دیوي را حک . ، مردوخ در نبرد با تیامت تعویذهایی میان دو لب داشتنیالنهر نیبچنانکه در اساطیر 

 تا با در دست داشت تصویر او خواندن دعا او را بی زیان کرده باشد خواندند یمو نیایش ویژه اي بر ضد او  دندیطلب یمه رهایی از او ک
  ).  36: 1362بهار، (

  :در این زمینه ادیب الممالک آورده است

  )113: پیشین(یکایک از پی ابرام و نقض در جهیدند        یکی به کار، یکی طلسم گشاست

  )629: همان(سر رازها بسته با آن طلسم             که جان را گشاید ز زندان جسم
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 را در گلوي اطفالو چوبی است از درخت خاصی که بدان صلیب سازند و چون ا :عودالصلیب

  ).421: 1364دهخدا، (و صرع را بسیار مفید است . آویزند بخواب نترسد و چشم زخم به وي نرسد 

اعجب از حکایات مذکور این است که نصاري به چوب فاوانیا در تصحیح امر : سدینو یمي  آن  دربارهحان بیرونی ابوری    
ی اینکه جمعی . گردد یمچون این چوب را قطع کنیم چیزي مانند صلیب در آن ظاهر  ندیگو یمو  کنند یمصلیب استدالل  حتّ

که چون این چوب را به جهت همین  ندیگو یمدر چوب یافت شد و  که از زمان به دار آویختن مسیح این عالمت ندیگو یم
  ).405: 1354بیرونی، (است صلیبی که دارد به مصرع بیاویزیم سودمند خواهد بود چنانکه برقیامت مردگان دلیل 

  چنان آویختم در دامن مهرش که پنداري                ز حلق کودکان آویخته عود الصلیبستی

  )576: 2، ج1384فراهانی،(

  )66: همان(قدسیان فهرست این مجلس به حلق آویختند           همچنان کاندر گلوي کودکان عوداّلصلیب

  

اعتقادات مسلمانان است باوري که  نیتر یمیقدو  نیتر ندهیپایکی از ) عین الکمال(بدون تردید اعتقاد به چشم زخم  :عین الکمال
باور خرافی  نیتر گستردهو  نیتر یجهانگفت که اعتقاد به چشم بد  توان یمبه جرأت . د دارددر اعتقادات بسیاري از ملل جهان وجو

خرمشاهی، (» قالعینُ ح«: فرموده است) ص(پیامبر. در دایره المعارف دین آمده است که اعتقاد به تأثیر چشم بد، جهانی است«. است
1368 :873.(  

 به دیرینگی و کهنگی این باور داللت دارد» غش«و در بندهشن به صورت » اغشی«حضور دیو چشم زخم در اوستا به نام     
  ).13: 1356هدایت، (

  )187: 2، ج1384فراهانی، (سزد که بر رخش از بهر دفع کمال           ز مهر سوزد در مجمر سپهر، سپند 

  

لی العظیم و آن را بر :الحول لّا با اللّه العه ا 30: 1364دهخدا، ( برند یماي راندن دیو به کار الحول مختصر الحول و ال قُو.(  

  )450: پیشین(»الحول«چون چنین دیدم، بر جاي بماندم از هول           هردم از حیرت بر خویش بخوانم 

  )588: همان(»الحول«دمیدم هر زمان بر خویش       هول            از   دیوانه   و  آشفته   شدم
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ام، بعضی از بر اساس باوره :لعل و سنگ که ارزش ذاتی و لیاقت و شایستگی  ها سنگاي پیشینیان بر اثر تابش آفتاب و به مرور ای
  .شود یمداشته باشد، با تحمل رنج، به لعل و گوهر تبدیل 

ر این ي  الماس است و فی الحقیقه اگ منزلهي گرانبهاي مشرق زمین به ها سنگي دهخدا آمده است لعل در میان  لغتنامهدر      
از الماس است که به همان وزن باشد و اعتقاد برین است که لعل در  تر سینفاز اندازه باشد گران بها تر و  تر بزرگجنس لعل 

  ).221: 1364دهخدا، ( دیآ یممیان سنگ به وجود 

  )191: 2، ج1384فراهانی، (چنانکه لعل درخشنده اندرون حجر           شان محاصرهبه تنگنا شد در کاخ از 

  )220: همان(محبوس در ساوجبالغ       همچو مه در ابر و زر در خاك و لعل اندر حجر ام افتادهاین زمان 

  

از جهت مفهوم . شود یمخوب  و بد هر دو اطالق  شگونعربی است و بر  شود یمهم گفته  شگوني فال که در فارسی  کلمه :فال
را امور غیبی می شمارند   ها آنیی که ها نشانهي را که روي دادنی است از روي ا قعهواکلی فال عبارت است از آنکه سرنوشت انسان یا 

  ).256: 1351زرین کوب، ( پیش بینی و پیش گویی کنند

  )172: پیشین(حال فال همه نیکو شد ازین خواجه راد            که نکوکار و نکوخواه و نکوزاد آمد

ي از آسمان بگذرد فال ا ستارهاگر «ین باور عامیانه دارد که در هنگام فال زدن، در این بیت ادیب الممالک اشاره به ا     
  )257: پیشین(» .دیآ یمراست 

  )692: 2، ج1384فراهانی، (ستاره مرا فال نیکو دهد      بر آنم که گر بخت نیرو دهد      

  ) 114: نهما(فال، فرخنده و گیتی به مراد           بخت بیدار و جهان بر کام است  

      

ي ا پارهکف بینی نیز نوعی فال است که در ایران نیز مانند اروپا، امروز حتی نزد بعضی از تربیت یافتگان رواج دارد و در  :کف بینی
 خطوط. اند داشتهي خود نمایی یا سرگرمی است در قدیم کار آن لولیان و فالگیران بوده است که با سرزمین هند ارتباط  هیسرمامجالس 

زرین کوب، (شمارند امروزه آن را تا حدي علم می . زنند یم ها خطي این  مالحظهو فالی از روي  کردند یمکف دست را مطالعه 
1351 :259.(  

  :ادیب الممالک در دیوان خود بارها به علم رمل و اشکال مربوط به آن اشاره کرده است

نصر  گروي نام تلهاي کواکب که بود در کف دست              گر  ز   ابهام   شماري   و  به خُ

یخ و قمر، نیک شناس، اي اخوي   زهره و مشتري است و زحل و شمس، آنگاه          تیر و مرّ
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یخ چو از زهره به برجیس روي   خطّ زهره ست چو از شمس روي سويِ زحل           خطّ مرّ

  حیات است و به آن شاد شويخطّ قوس از متوازي به خطّ مریخ است               نام آن خطّ 

  از تل شمس، عمودي  که  به  پایان آمد           خطّ شمس است و شود فال تو زان نیک قوي

  زیر تیر است  به شکل  افقی  خطّ  قران                   قوس آن سوي قمر خطّ بداهت شنوي

دوياز زحل خطّ عمودي سويِ کف خطّ نصیب                هست تقدیر تو آ   سوده زییی یا بِ

یخ برآید به سوي ت دان                  کهکشان از سوي مرّ خطّ مایل ز قران سوي کف از صح  

  )964: پیشین(  

  

  :در اشعار خود اشاره کرده و گفته استت ادیب الممالک به این موضوع که گنج در ویرانه هاس :گنج و ویرانه

  )232: همان(گشاید بار؟  ها غولهیبچرا چو ابر به      کشاند رخت؟   ها رانهیوچرا چو گنج به 

  

و بعضی گویند جامه مذکور را از پوست . اند گفتهي است معروف که شاعران پاره شدن آن را به سبب نور ماه ا جامه :ماه و کتان
ه و ریشه ریشه کرده مثل ساق درخت کتان بافند چنانکه در شرح نصاب نوشته شده است که در بعضی بالد پوست سماق درخت کشید

  ).344: 1364دهخدا، (پشم و پنبه ریسند و از آن جامه بافند و آن در مهتاب قوت ندارد 

ادیب الممالک این مضمون را در دیوان . کند یمقدما معتقد بودند که تابش مهتاب بر روي کتان آن را محو و نابود         
  :خود به کار برده است

  )21: 2، ج1384فراهانی، (و خلق، کوران را          مجو کین، که تو ماهی، اینان کتانهامخور غم که تو مهري 

  :قصب نیز همان کتان است

  )158: همان(با ذو ذنب همان رسد از تیغ شهریار        کآتش به پنبه سازد و مه با قصب کند  

  )746: همان(به قصب  اش شرارهکه گر ز اطلس گردون قصب کند بدبخت        ز ماهتاب درافتد 
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مهره ایست به اندازه برنجی به رنگ سپید که گویند هر ماري دو عدد از آن در درون سر دارد و غربال بندان دو تاي از  :مار و مهره
ت در هر چیز آهکی باشدا فاصلهآن را در سرکه افکنند به  در . ي و آن دو در سرکه حرکت کنند تا به یکدیگر بپیوندند و این خاصی

امثال و (نظیر مهرگیا دارد. همه کس به معاشرت او گرایند. عوام گویند فالنی مهره مار دارد و یعنی همه کس او را دوست گیرند
  ).211: 1364دهخدا، (پیش همه محبوب است ) حکم

 فراهانی،(ین بیشه رام گشته به غزالنر ین روضه مهره داده به گنجشک           شیر در مار د

  )321: 2، ج1384 

  

است چون کسی یا چیزي در حسن و زیبایی و خوبی کسی را شگفت آید » ماشاء اهللا کان ما لم یشا لم یکن«مخفف « :ماشاءاهللا
جمله را گاه دیدن چیزي سخت نیک گویند دفع . ماشاء اهللا گویند و آن را چون تعویذي شمارند که آن چیز را از چشم بد مصون دارد

» .بارك اهللا، مرحبا، آفرین، خوب شد گاهی عکس معنی قبل را اراده کنند یعنی چه بسیار بد است. د، بنامیزدبنام ایز. چشم زخم را
  ).65: 1364دهخدا، (

گفتن را به هنگام مواجه شدن با پدیده زیبا و ارزشمندي که در معرض » به نام ایزد«و » ماشاء اهللا«یاد کردن نام خدا، یعنی       
  :، براي دفع چشم زخم موثّر دانسته و گفته استچشم زخم قرار دارد

  )941: پیشین(ماشاءاهللا، تبارك اهللا بنگر             سرو سهی قد، به رخ چو الله نعمان 

و رمضان سنگ گرم است و از سنگ گرم پاي روندگان . ماه صیام: ي قمري بین شعبان و شوالها ماهماه نهم از  :ماه رمضان
قت وضع این اسم ماه صیام در شدت گرما باشد و یا مأخوذ است از رمض به معنی سوختن است و چون ماه و شاید که بو سوزد یم

ی گشت و یا آنکه مشتق از رمض به معنی سوخته شدن پاي از گرمی زمین چون ماه  صیام گناهان را می بسوزد لهذا به این اسم مسم
  ).15: پیشین(صیام موجب سوختگی گناهان و تکلیف نفس است 

  )148: 2، ج1384فراهانی، (ماه رمضان روي نهان کرد اگر چند        دلهاي کسان را همه اندر تعب افکند  

  

  ).741: 1364دهخدا، (دو فرشته که در گور به سراغ آیند و از دین و اعمال او سؤال کنند  :نکیر و منکر

  )206: پیشین(یا منکر   برو هنر طلب اي خواجه کز پدر مادرت       درون گور نپرسند نکیر
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ن یکاد ا ه گذاشته شده استا شهیراعتقاد به چشم زخم   :و تها دارد در قرآن کریم به درستی آن صح بسیاري از . ي عمیق در میان ملّ
ا سمعوالذّکرَ و یقولونَ انَّ«ي شریفه  هیآمفسران  م لم ک باَبصارِه یزلَقونَ روا لَ فَ کرُ للعالمینو ان یکاد الّذینَ کَ ذ جنونُ و ما هولَم 52/قلم(» ه-

ی  شود یمچشم زخم عبارت است از آسیبی است که تصور . اند دانستهرا به چشم زخم و مربوط ) 51 از نگاه حسود یا بدخواه یا حتّ
) ص(پیامبر . م بد، جهانی استآمده است که اعتقاد به تأثیر چش) ویراسته الیاده(دردایره المعارف  رسد یمستایشگر به کسی یا چیزي 

  ).873: 1368خرّمشاهی، ) (چشم زخم حقیقت دارد(» العین حق«فرموده است 

کاد« ن ی ا ه الکُرسی«بخوانید و » وفراهانی، (که این متاع نیفتد به دست غارتگر»             آی 

  )239: 2، ج1384

  

  موجودات خیالی و اساطیري. 2

یی که توضیح و جوابی ها دهیپدي اولیه و چادرنشین براي بسیاري از    ها انسانباورند که  بیشتر جامعه شناسان بر این
که بیشتر حوادث و عوامل را به موجودات مافوق بشر  کردند یم، آنان سعی شدند یمبراي آن نداشتند، روح و موجودي قائل 

 اند کردهدات و اشیاي نامرئی است و او را از هر سو احاطه انسان ابتدایی این تصور را داشت که دنیا پر از موجو«. نسبت دهند
، پري، غول، دیو، شیطان و نظایر آن گردید، که همگی  مقدمهو همین افکار  ي پیدایش اعتقاد به اشباح موهوم، مثل جنّ

  ).22:     1381تاج بخش، (» .ي گذشته استها انسانمیراث 

بر این مسأله  تواند ینمو به حفظ حیات پس از مرگ عالقمند است و چون  نسان طبیعتاً ضعیف و ترسو خلق شده استا    
در این جاست که این . ، بچسبد و مدلّل نمایددهد یمبه هر موضوعی که به وجود روح و عالم بعد را خبر  خواهد یمغلبه کند 

فتن یک جمله که ما هرگز نخواهیم بدون این که رنج تفکّر را به خود نهند، با گ خورند یمقبیل مردمان تا به مشکلی بر 
در برابر دریاي بیکران طبیعت، مانند ابلهی انگشت به دهان نشستند و تغییرات «: به قول اسپینوزا. کنند یمفهمید، خود را راحت 

  )310: 1322پالنک، (» کنند یممنصوب ... عالم را به عوامل غیر طبیعی مانند دیو و جنّ و شیطان و

  

  ).520: 1364دهخدا، (لیس دیو و اب: اهریمن

        )47: 2، ج1384فراهانی، (تا در درون دیده و دل داري                دیو پلید و اهریمن دون را

  )710: همان(برهان روح را زمحبس تن                   وین پري را ز بند اهریمن 

  

  ).166: 1364دهخدا، (غول بیابانی  :بغامه
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  )1079: 1384فراهانی، (مر           که بود در شمار بوزینه   غول و نسناس را بغامه ش

  

  ).123: 1364پیشین، ( اند آمدهمخلوقات اهریمنی که بر تباه کردن آفریدگان اهورامزدا پدید  :پتیاره

       )133: پیشین(و لیک هر یک از ایشان یکی مسلمان یافت           چو دیو مست و چو پتیاره، در طلسم افتاد

  )679: همان(میخواره   جگر خواره   شود                       اهرمن سیرت و پتیاره شود   زن

     

. ي مردم به وجود آمده استها تودهي زیادي در مورد آن در میان ها افسانهپري نیز از دیگر موجودات فوق بشري است که « :پري
  ).59: 1368خرّمشاهی، (» .دانند یمهم پري را نام فارسی جنّ  بسیاري بر این باورند که پریان نوعی از جنّ اند و بعضی

 توانند یمزیاد رفت و آمد کنند  ها خانهپریان موجوداتی هستند با سرشت نیک و بیشتر نیکوکارند با این همه بی آنکه به   «     
زیاد است و همگی بهشاهی اطاعت  تعداد پریان. گاهی به شکل زن در آیند و نقش زن را ایفا نمایند یعنی تسلیم مرد شوند

 ».راه را بر دختر شاه پریان بستم ندیگو یمو  زنند یموقتی چیز کوچکی از قبیل کلید و غیره گم بشود، نخی را گره . کنند یم
  )173: 1357ماسه، (

و  آورد یمیوان در ي ایرانی، نمادي از فریبندگی و آراستگی گمراه کننده است که گاهی خود را به شکل حها افسانهدر     
ي ایرانی است و داراي بار مفهومی ا واژهپري «دکتر معدن کن عقیده دارد که . بدیفر یمو او را  کند یمانسان را از راه به در 

و  تر یفلسفي آن در زیبایی و فریبندگی غیر اهورایی و جذابیت اهریمنی، و به عبارت  دهیچکبسیار باستانی است که      
  )506: 1362معدن کن، (» .شود یم، استخدام مظاهر اهورایی در خدمت مقاصد اهریمنی ظاهر تر قیدقو  تر یعلم

ه  طرار  زد            باد صبا در مشام، نافه تاتار زد           )139: 2، ج1384فراهانی، (باز  به  هم  آن پري  طرّ

  )140: همان(لبرگ طري شدو آن اهریمن شوم به خرگاه پري شد           پیراهن نسرین تن گ

  

  ).834: 1364دهخدا، (موجود سیه چشم سپید اندام  :حوري

       )64: پیشین(چشمها را روي حوري، کامها را طعم شهد        گوشها را بانگ رودي، مغزها را بوي طیب

  )671: همان(حور با دیو همنشین نسزد           کبک با زاغ همنفس نشود
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ي منحوس و زشت دارند، مردم عوام دیو را مایه بسیاري از زشت ا چهره ها افسانهمردم عوام و در بسیاري از  دیوان در عقاید :دیو
که از خوردن گوشت آدمی روي گردان  گرند لهیحمطابق روایات دیوان، موجوداتی زشت رو و شاخدار و «. دانستند یم ها يکار

: 1375یاحقی، (» .اند رهیچو در افسونگري،  دهند یمتغییر شکل . برخوردارند اغلب سنگدل و ستم کارند و از نیروي عظیمی. نیستند
202.(  

 به معنی ها ییایآري دیو نزد  واژهمطلب دیگري که در باب دیو باید گفت این که، در ابتدا «

ن از سپاه ولی پس از آن که زرتشت خداي یگانه را اورمزد نامید دیوا رفته یمروشنایی و فروغ خداي بزرگ به کار  
  )145: 1372عفیفی، (» .اهریمن و یاران پلید او شدند

ي کلفت و آویزان و بدن پشمالو، به ها لببه اعتقاد عوام دیو موجودي ست بلند قد با موهاي کوتاه و مجعد، بینی کوتاه «    
  )169: 1357ماسه، (» .افزودند یماین ترکیب عجیب یک جفت بال و دو تا شاخ 

  ) 89: 2، ج1384فراهانی، (ا افسانه دیو آشناست         کی شود دیگر ز افسون حکیمان پندیابگوش ما امروز ب

  )671: همان(به نام ایزدان و امشاسپندان            کز ایشان دیو و اهریمن به زندان

       

و رازترین پرندگان اساطیري و ي عنقا و شاه مرغان نیز معروف است، یکی از مشهورترین و پر رمز ها نامسیمرغ که به  :سیمرغ
در . اند دادهي بسیاري از مضامین خود قرار  هیماي را دست ا افسانهعرفانی است که بسیاري از شاعران و نویسندگان ایرانی این موجود 

 ها کوهواز پهناي در هنگام پر. به ابر فراخی ماند که از آب کوهساران لبریز است اش گستردهپرهاي «: اند گفتهتوصیف اساطیري سیمرغ 
» .ي نیکو، منقارش چون منقار عقاب کلفت و صورتش، چون صورت آدمیان استها رنگاز هر طرف چهار بال و به . ردیگ یمرا فرا 

  ).2ج: 1344مسعودي، (

 ندیآ یمي او از تخم بیرون ها بچهسال،  25و در مدت  گذارد یمسال تخم  300پس از. کند یمسال عمر  1700 اند گفته    
ی، (   ).266: 1379یاحقّ

  :در معنی سیمرغ و عنقا آمده است 761ي دهخدا ص لغتنامهادیب الممالک در بیت زیر سیمرغ را سیرنگ نامیده که در 

  )277: 2، ج1384فراهانی، (رستم  براند  با  حیل سیرنگ »                  الحول«من دیو را  براندم  با  

  )273: همان(افان          که زیر شهپر سیمرغ شد به قلّه قاف ین دو سر قر نشان عدل نجویی د
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سروش به معنی گوش دادن بوده است که بعداً معنی اطاعت کردن . سروش یا سروشه یکی از ایزدان مهم دین زرتشتی است :سروش
  ).80: 1374بویس، (و فرمانبرداري از آن استخراج شده است 

ران      ی فرمانبرداري و اطاعت  کنند یمغالباً فرمانبرداري و اطاعت معنی  واژه سروش را» گاهان«مفس فلذا سروش را تجلّ
  ).10: 1382راشد محصل،( دانند یماورمزدي 

 فرشته، جبرئیل، در آیین زردشتی یکی از ایزدان است که مظهر اطاعت و فرمانبرداري از    

  ).1202: 1363عمید، (اوامر اهورا مزدا است 

  :گفته استادیب الممالک 

  )97: 2، ج1384فراهانی، (به ناگهان ز سروشم رسید مژده عفو             فتاد در دلم از نور ایزدي فرتاب

  )135: همان(به قلب شاه که شد مخزن جواهر قدس           سروش غیب به الهام، این لطیفه سرود

       

. پرندگان اساطیري و عرفانی ایران است نیتر دهیچیپو   نیتر مهم، یکی از ي عنقا و شاه مرغان نیز مشهور استها نامسیمرغ که به : عنقا
به معناي » هرویسپ«این مرغ در میان دریاي فراخکرت بر درختی به نام . است -ي عدالت فرشته -از آنِ رشن) سیمرغ(در اوستا سئن 

فرنبغ (است رغان و اولین مرغ آفریده شده بر اساس بندهشن سیمرغ پیشوا و سرور همه م. آشیان دارد» همه را درمان بخش«
  ).78: 1380دادگی،

  :دیگو یمادیب الممالک 

  تا  رأیت  انصاف  فرو کوفت، ز  بیداد               در ملک نشانی ست که در قاف ز عنقاست

       )117: 2، ج1384فراهانی، (

  ) 217: همان(باشد قافش اندر زیر پا قصه عنقاي مغرب نیز اگر بشنیده اي               مرغ دانش دان که

    

دیو، هر صورت مهیبی و هولناکی که به تصور آید و یا مشاهده گردد . باشد یمموجودي که در خاك نرم و در بن دیوار  :عفریت
  ).336: 1364دهخدا، (

    )340: پیشین(کنام غوالنستی و جاي عفریتان            مقام دیوانستی و کاخ اهریمن
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و  بدیفر یمو آدمیان را  کند یمي خشک و برهوت زندگی ها ابانیبغول همچون دیو موجودي ست سهمناك که معموالً در  :غول
نی ساحر، جنسی از«ي غول آمده است که  کلمهدر فرهنگ اشارات در ذیل . کند یمتسخیر  شیطان ماده به زعم عرب، شیطان یا ج 

تا  شود یمو رنگ به رنگ  کشد یمو مسافر را از راه به بیراهه   ندینش یمو بر سر راه  کند یمزندگی  ها شهیبو  ها ابانیبشیطان که در 
با یک تیر کشت ولی اگر تیر دوم  توان یمعقیده مردم مازندران بر اینست که آن را  ).86: 1377شمیسا، (» .کند یمآدمی را هالك 
  .شود یماره زنده پرتاب شود دوب

  )405: 2، ج1384فراهانی، (گفتم به تو اي طفل که از غول حذر کن            غولت نبرد جانب بیغوله ازین راه

  

  ).170: 1364دهخدا، (مخلوقی روحانی که به تازي ملک گویند  :فرشته

  )49: پیشین(خواند دو جا فرشته یزدانی               دو سوره بر، ز گفته بیچون را 

     

ي ها یخشکبه اعتقاد پیشینیان، قاف نام کوهی ست که سراسر . پیرامون کوه قاف نیز باورها و اساطیر متعددي شکل گرفته است :قاف
جنس این کوه را از زمرّد . گرداگرد زمین و میخ زمین است. ي آسمان بر آن نهاده شده استها کنارهزمین را فراگرفته است؛ و گویند 

به . ، وگر نه آسمان از عاد سفید تر استتابد یمو عقیده داشتند که کبودي آسمان، روشنی زمرّدي ست که از آن   تنددانس یمسبز 
ی، ( اند دهینامهمین جهت، قاف را کوه اخضر نیز    ).337: 1379یاحقّ

به کوه گفت تو کیستی، ي کوچک دید، ها کوهبر اساس باوري دیگر، آنگاه که ذوالقرنین به کوه قاف رسید، اطراف آن      
ي من هستند هر گاه خداند اراده کند که ها رگ ها نیاي اطراف تو چیست، گفت ها کوهگفت به من بگو این . گفت من قافم

 دیآ یمي مّتصل به آن زلزله ها نیزم، در دهم یمرا حرکت  ها رگو من یکی از این  دهد یمدر زمین زلزله شود به من دستور 
  ).1340خلف نیشابوري، (

  :دیگو یمادیب الممالک درباره کوه قاف چنین 

  )117: 2، ج1384فراهانی، (تا رأیت انصاف فرو کوفت، ز بیداد         در ملک نشانی ست که در قاف ز عنقاست

  )428: همان(بگرفته همه دهر ز قاف اندر تا قاف        اینک بدرد خشمش پشت و جگر و ناف

  

دهخدا، (که ترکیبی از جسد شیر، سر و بال عقاب، گوش و تاجی شبیه به آلت سباحه ماهی است  ي استا افسانهحیوان  :گریفن
1364 :275 .(  
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ی          چو سیمرغ و چو عنقا و گریفن 918: پیشین(بماناد از تو اسمی بی مسم(  

  بوشهر  -ي شیراز جادهمثالً اسب سواري از . ترساند یمو فقط  کند ینمنسناس اذیت «: نسناس
ه اي دیدگذشت یم آن را برداشت و روي زین اسب انداخت اندکی بعد نگاه کرد و با کمال وحشت مشاهده . ، کنار جاده برّ

» .ادآنرا انداخت با تمام نیرو پا به گریز نه. شود یمکرد که بره به قدري بزرگ شده است که از دو طرف روي زمین کشیده 
  )172: 1357ماسه، (

  )484: 1364دهخدا، (بود چهار چشم سرخ روي دراز باال سبز موي در حدود هندوستان  دیو مردم، جانوري    

  نه انسان است آن کاو ناسی فرمان حق آمد               که نسناس است موال در حقیقت ناس ناسی را

  )32: 2، ج1384فراهانی، (   

  

و بر سر هر که بیفتد، پادشاه  آزارد ینمو هیچ جانوري را  خورد یماستخوان  ندیگو یمهما مرغی افسانه ایست که  :هما و سعادت
، از جمله به این صورت که در شهرها و ممالک هنگام انتخاب پادشاه این مرغ را به پرواز در اند بردهبسیار از او نام  ها افسانهدر . شود

  ).1140: 1377شمیسا، ( کردند یماو را شاه  نشست یمو بر سر هر کس  آوردند یم

ي جاه طلب است که از زهد و عبادت براي جلب حکام دنیوي و جلب توجه ارباب مملکت و ها انساننمادي از  ریالط طقمن
  ).317: 1371عطار، ( کند یمسیاست استفاده 

  :دیگو یم؛ چنانکه ادیب الممالک اند کردهي خجسته و سعادتبخش او یاد  هیساغالباً از 

م به طمع      چرا نیاید عدو به خانه، که پاسبان مست خواب گردید دانه                                                       هماي دولت از آشیانه، فتاده در دا

  )173: 2، ج1384فراهانی، (  

خش او یاد و غالباً از سایه خجسته و سعادت ب رندیگ یمو به فال نیک  دانند یمدر ادبیات فارسی همارا مظهر فرّ و شکوه      
نام این پرنده یاد آور گیاه معروف هوم یا هوما است، به ویژه در ریگ و دا، «عبدالرّحمن عمادي معتقد است که . کنند یم

  )451: 1375یاحقی، (» .ي موسوم استا پرندهو یا به نام  شود یمي تشبیه ا پرندهغالباً به 

  )688: پیشین(اي تو بادبن کهکشان خاك پاي تو باد            جهان زیر پرّ هم

  

   گیرينتیجه
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که شاعر از بعد اجتماعی و روانشاختی به  دهد یمي خرافی و باورهاي عامیانه در شعر ادیب الممالک نشان ها جنبهبررسی 
وجود . ي مردم در عصر قاجار استها شهیاندو در این خصوص شعر او آییه اعتقادات، باورها، تفکرات و  نگرد یممسائل 
ي به ا چهیدرشعر وي . شاعر به زندگی و محیط اطرافش دارد انهیگرا واقعي بی شمار از خرافات و باورها نشان از بیان ها نمونه

و بیانگر ارتباط شاعر با مخاطبش در حوزه مسائل اجتماعی است و شاعر از این  دیگشا یمي جامعه شناختی ها جنبهسوي 
  .درك و فهم شعر او را آسان کرده است طریق بیانی آشناگونه و دلپسند دارد و همین
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349  

  در شاهنامه »ایران«معادل  »پارس«يواژه

  )ي جمشید تا لهراسبدوره از( 

  

  213خاورقربانیدکتر

  214سرور دکترفاطمه بابایی

  

  چکیده

ي پارس در متون تاریخی و جغرافیایی گاهی به کل ایران و گاهی به جزئی از آن یعنی ایالت جنوبی ایران، واژه
ي مقاله. اند دهد که محققّان تاکنون مدلول آن را در شاهنامه تنها استان فارس دانسته می است اما مطالعات نشان شده اطالق

ي شواهدي از شاهنامه و استناد به اهم منابع تاریخی بعد از اسالم تا قرن هشت، به بررسی محدودهحاضر درصدد است با ارائه
در  "بابل"ي پیشدادیان شاهنامه، معادل دهد که پارس در دوره ي پارس در بخش اساطیري و حماسی شاهنامه بپردازد و نشان

هاست که در روزگاران کهن بابل پایتخت غربی و بلخ  در آن "بلخ"یان تا لهراسب معادل ي کیانمنابع تاریخی و در دوره
ي پارس ي هریک، واژه است؛ یعنی فردوسی به جاي تفکیک این دو واژه و استعمال جداگانه پایتخت شرقی فالت ایران بوده
  . است به جاي این دو واژه بکاربرده  گرفته می شده و از شرق تا غرب را در بر می را که به کل فالت ایران اطالق

  

   . پیشدادیان، کیانیان، ایران، فارس، پارس، بابل، بلخ :ها کلید واژه

 
                                                        

  د، ایران، گروه زبان و ادبیات فارسی، مهابااستادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مهاباد  .213

  مدرس مؤسسه توسعه و عمران همدان .214
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مه مقد 

این واژه با ). پارژا. دهخدا(ي فارس است منسوب به قوم پارس از قبایل آریایی ایران صورتی دیگر از کلمه "پارس"ي واژه
هاي دوران در کتیبه که شکل کهن کلمه پهلو است»پرتو«ي و واژه از یک ریشه هستندواژگان پارث، پهلو، پشتو و پارسا 
میان زبانشناسان اختالفی  "پهلو" شکله و برگشت آن ب "پرثو"ي واژهي خورد در زمینه یهخامنشیان در چندین جا به چشم م

 ياي از همین واژهنیز صیغه یا پارس پارت است و لغت وثپر، پهلوي واژه ها عقیده دارند که شکل کهن نیست و همگی آن
 ).154: 1346شوشتري، (شکل یونانی درآمده استه که ب ایرانی است

، )ایالت جنوبی فارس(ایران و گاه براي قسمتی از آن گاه براي نامگذاري تمام پارس در متون جغرافیایی،  
است؛ برخی از  اختالف نظرهاي متعددي در این زمینه شده ها ومنجر به ایجاد بحث این استعمال دوگانه. است کاربردداشته

ت احسان دانند؛  می صحیح "فارس "ي و برخی دیگر اطالق آن را برخوره "ایران "صاحبنظران، اطالق این واژه را بر کلی
 يدانشنامهدر . »انکشور ما را پارس بنامید نه ایر«: است ، آورده"پارس یا ایران؟" عنواناي با  در مقاله ،)1989( یارشاطر

ي ساسانیان بلکه در دوره نداشته کاربردي هخامنشیان هم کاربرد پارس به جاي ایران یا ایرانشهرکه در دوره "ایرانیکا"
... شود در هیچ نوشته پارسی باستان هخامنشی یافت نمی) کشور ایران(ترکیب اریانام خشثره «: است تر ارجح، شده ابداع

  ).www.iranica.com( »است ساسانیان ابداع شده يارانشهر در دوره بدینسان ظاهراً نام

کرد که درگذشته  تصور دیا نبانامند، ام می "رانیا"کشور خود را  انیرانیاه اگرچه امروزهم، کابلی  زاده يمهدي به عقیده
و آن را  داند یمي یونانیان س را ساختهي پارواژه جالل متینی ).22 :1376مهدیزاده کابلی، (است شده یم نام خوانده نیبد زین

 "پرسیس"آنان کشور ما را با نام . ستینامی ن "رانیا"از  انیونانیدر آثار «: پندارد یمیا پارس در جنوب   فارس التیامعادل 
متینی، ( »در دوران هخامنشی رانینه بر تمامی کشور ا کند یم قیفارس در جنوب تطب ایپارس  التیشناختند که تنها بر ا می

1371:244.(  

ي اساسی این است که این واژه در و مسأله) 344: 1360فسایی، ( بار در شاهنامه ذکرشده 51این واژه بنابر ضبط ولف، 
تمام شواهد پارس را  "پارس در شاهنامه"ي رستگار فسایی در مقالهاست یا به استان فارس؟  شده شاهنامه به کل ایران اطالق

ا از عبارت زیر  می نکرده ایشان هرچند موضع خود را آشکارا در این مورد مشخص. است ردهدر شاهنامه ذکرک توان  اند ام
  :دانند کرد که پارس را در معناي استان فارس می استنباط

قرارگاه شاهی  "پارس"رسد که  قارن کروخان را کشت و ویسه را به سختی شکست داد و از این پس بنظرمی«
  ).345:همان(»شود  می بهمین جهت هم پارس اغلب به معناي ایران بکار برده ایران شده باشد و

http://www.iranica.com
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ي پارس را در شاهنامه محدود به استان فارس ، کاربرد واژه»ایران در گذشت روزگاران«ي جالل خالقی مطلق هم در مقاله
  . اند کرده

صورت ایرانشهر را چون در دوزن  و است آمدهدر شاهنامه، نام کشور ایران فقط بصورت ایران و ایران زمین «
در سه  زیپارس را ن "فرهنگ شاهنامه"ولف در  تسیفر. است برده، بصورت شهر ایران به کار گنجد ینممتقارب 

خالقی (»است "استان فارس"و پارس در شاهنامه به معنی  ستیاست که درست ن کرده ثبت رانیمورد به معنی ا
   ).237 :1371مطلق، 

ي ي آن در دورهتکیه بر شواهدي از شاهنامه و منابع تاریخی قدیم، به بررسی این واژه و تعیین   محدوده ي حاضر بامقاله
  .پردازد پیشدادیان و کیانیان می

  ي پیشدادیان معادل بابل در منابع تاریخی  پارس در دوره

ساخته شده که به معناي  "داد"و  "پیش"ي واژهپیشداد از دو  .هستند ایرانی در شاهنامه پادشاهان يسلسله اولین "پیشدادیان"
در شاهنامه این سلسله از کیومرث که نخستین شاه است، شروع ). 55: 1، ج1369مسکویه، ( است »دادگري شیوه در نخستین«

فاق اکثر مورخان، او اولین شاه پیشدادي است نه کیومرث -شود هوشنگ پادشاه می او از پس : 1ج، 1375طبري، ( -که به اتّ
  . آخرین شاه این سلسله گرشاسب است و) 112

اکثر منابع تاریخی به طور آشکارا استعمال شده است در حالی که  "زو"و  "نوذر "ي پارس در زمان در این دوره، واژه
سکندر نام ي ااند اما در شاهنامه از بابل تنها در دوره ي پیشدادیان آوردهرا محل حکومت ملوك عجم در دوره "بابل"قدیم، 
شهري که مرگ اسکندر در آن جا رقم ). 1683، کتاب هفتم، پادشاهی اسکندر، بیت1378فردوسی،(است  شده برده

  .   بنابراین در اینجا به بررسی این دو کاربرد شاهنامه و ارتباط آن با بابل پرداخته خواهد شد). 1815همان، بیت(  است خورده

  پاشاهی نوذر در پارس

  :است کرده مستقر پارس در لین شاهانی است که با توجه به ابیات زیر شبستان و بالتبع قصر شاهی خود رااز او نوذر 

 آمدن و بیاوردن شبـستان       شدن باید پارس ســـوي را شما 

   گروه بردن البرز کوه بران کوه        زاوه سوي کشیدن جا زان و 

                                                       )201/41-239(  

  است؛ تنها صاحب مجمل، البته با استناد به شاهنامه،  در اکثر منابع تاریخی از شاهی نوذر سخنی به میان نیامده
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 وي از افراسیاب پادشاهی ندارد، اما ذکر هیچ األصفهانی حمزة تاریخ گفتیم، در چنانک بود منوچهر پسر نوذر«
  )27 -28: مجمل التواریخ و القصص،بی تا (»دارد تمام شرحی شاهنامه اندر بکشت، و را او بستد، و

کند که  می اشاره "نوذر پسر اثقبان پسر آبان پسر سهم "مسعودي هم پس از منوچهر به پادشاهی . برد می از او نام   
  ).220: 1، ج1374مسعودي، (است کرده پادشاهی سال شصت

ي این منابع اند؛ چون اوالً در همه وذر را در شاهنامه جزو حکومت منوچهر شمردهي نرسد دوره سایر مورخان بنظرمی
ي افراسیاب که در حمله) 280: 2،ج1371ابن اثیر،  ؛1:140، ج1363؛ سراج،40: 1363؛ گردیزي،367: 2، ج1375طبري،(

  .افتد ي منوچهر اتفاق میي نوذر است در این منابع در دورهشاهنامه در دوره

 افراسیابو  گریختندشدند و  پراکندهمنوچهر  لشکریانخود به مقابله او رفت و  لشکریانوچهر هم همراه من«
شد و بر تخت او  پیروزاو  کشورو  پادشاهیو بر  کشتو او را  رسیدو باو  کرد تعقیبمنوچهر را 

 ).34 -35:  1371،دینوري(»نشست

کند نه نوذر و بعد از اوست که زو به  می ال بر ایران حکومتثانیاً بعد از منوچهر است که افراسیاب، دوازده س
توان با استناد به منابع تاریخی حضور نوذر را در  بنابراین، با توجه به عدم ذکر نام نوذر در بیشتر منابع، نمی. رسد می حکومت

ا درباره ي آن نظري محدودهدرباره کرد و پارس اثبات عجم ملک منوچهر«: است بلعمی آوردهي پدر او یعنی منوچهر، داد ام 
ي او هم به طور صریح نامی از بابل در حالی که در شاهنامه در دوره )380: 1، ج1378طبري، تاریخنامه(»زمین بابل به و بود

نی ظهور ها پیش بی تواند دالّ بر اقامت او در قلمرو بابل باشد؛ یکی از آن نیست ولی اشاراتی در این داستان وجود دارد که می
  :هاي منوچهر به نوذر هنگام مرگش گرویدن او به دین موسی پیامبر استاز وصیت. ي نوذر استحضرت موسی در دوره

  کنون نو شود در جهان داوري          چو موسی بیاید به پیغمبري

                                                              )171/1641(  

بنابراین، طبیعی است که موسی هم در دوره. ع تاریخی همان گونه که ذکر شد، به شاهی نوذر اشاره نشده بوددر بیشتر مناب
،ج1375طبري،(»کرد ظهور منوچهر پادشاهی شصتم سال به سلم و علیه اهللا صلی پیمبر موسی: گویند«کند  ظهور ي منوچهر

مهدوي (اما موسی پیامبري است که در مصر به دنیا آمد) 67: 1ج:  1371،دینوري؛264: 1، ج1378طبري، ؛تاریخنامه289: 1
بنابراین، موسی ). 494: 1384بایر ناس، (و پس از بعثت خود در طور سینا دوباره به میان قوم خود بازگشت) 188: 1384زاده، 

  . است نه در پارس به معناي فارس بوده –ترین شهر آن  بابل قدیمی -ي عراقدر منطقه

دهد  می داستان فریدون در شاهنامه نشان. اقامت منوچهر در بابل باشد تواند دالّ بر عیین جایگاه فریدون هم میت دیگري
  ي کشورها از او، اطاعت همه بعد از شکست ضحاك و ازفریدون ابتدا در تمیشه نبود بلکه 
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  بگردید و دید آشکار و نهان  وز آن پس فریدون به گرد جهان

                        )66/43(  

همان، ؛ 47، کتاب اول، فریدون، بیت1378فردوسی،(ي نامور نشست کرد از آمل به طرف تمیشه گذر کرد و در آن بیشه
  ). 868و665ابیات 

 بزمین اول«:است است؟ صاحب مجمل در پاسخ به این سؤال آورده سؤال مقدر این است که فریدون قبل از آن کجا بوده
یشه الملک دار بنشست، پس بابل در شاهنامه هم با بررسی دقیق جایگاه ). 42:مجمل التواریخ و القصص،بی تا(»ساخت بتم

  . توان این شهر را جایگاه بر تخت نشستن فریدون دانست ضحاك می

به بیت المقدس رسیدند که به پهلوي آن را  از اروندرود با سپاهیانشریدون براي رسیدن به کاخ ضحاك بعد از عبور ف
). 290-92، کتاب اول، ضحاك، ابیات 1378فردوسی،(ي پاك استخوانند و به تازي به معناي خانه دژ هودج میکنگ 

، در تاریخ سیستان ایله )41:القصص، بی تا و التواریخ مجمل( "دیس کلنگ"کنگ دژ شاهنامه در مجمل التواریخ 
است  رالملک نخست ضحاك بوده و در بابل قرارداشتهو در تاریخ گزیده گنگ دژ دا) 21: 1366سیستان،  تاریخ (است آمده

 هوخت دژ و ساخت الملک دار ایلیا پس ان از« است و ایلیا دارالملک دوم او که دژ هوخت سراي هم در آن جا قرارداشته
  ).82:  1364،قزوینی مستوفی(»است المقدس بیت ایلیا بودست، و او ایوان سراي

توان جمشید را هم مقیم آن جا دانست که  بر تخت نشستن فریدون در آن جا می پس با قبول حضور ضحاك در بابل و
شاید سؤال بیشتر مخاطبان قبل از پرداختن به این بحث، طرح سؤالی که . شود توسط ضحاك تاج و تختش برچیده می

ید برقرار شود؟ چرا ایرانیان ي جمشچرا و چگونه ارتباط میان اعراب و ایرانیان در دوره .رسد ضروري بنظرمی شاهنامه باشد،
شود و داستان پناه بردن ایرانیان به  می به اعراب پناه بردند نه به سایر اقوام؟در برقراري این ارتباط در شاهنامه انقطاعی مشاهده

یران یا ي ضحاك را به اي حملهدینوري این ابهام و نحوه. است شده اعراب گویی بدون مقدمه و با حذفیاتی در شاهنامه بیان
  : رسد رساند که پس از سام پسر نوح به سلطنت می کند؛ ابتدا جمشید را با دو نسل به نوح می می همان بابل را رفع

نهاد،  پایه را سلطنت که است کسی نخستین او و گماشت خود جانشینی به را سام پسرش درگذشت نوح چون«
ساخت  برقرار را سلطنت است نوح بن سام بن ارفخشذ نهما که ایران پسر ویرنجهان پسر جم بنام کسی سام از پس

 ).26:  1371دینوري،(»

  : گیرد می در زمان حکومت او در بابل به خاطر ازدحام جمعیت مهاجرتی به نقاط مختلف صورت

 پسر یافث فرزندان آمدند بیرون که گروه نخستین و رفتند سویی به گروه هر و آمدند بیرون بابل سرزمین از«  
 شمالی بسوي آنان و بودند چین و صقالب، تاریس، منسک، کماري ترك، خزر بنامهاي برادر هفت که بودند نوح
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 و ، قبط، حبش، نوبۀ)زنگ( سند، هند، زنج بنامهاي برادر هفت که نوح بن حام پسران ایشان از رفتند، پس خاور و
 جم خود عموي پسر همراه سام ، فرزندانگرفتند پیش را) مغرب( دبور و جنوب راه و آمدند بیرون بودند کنعان

 ).27: همو (ماندند  بابل در همچنان بود متفاوت زبانشان آنکه با بود شاه که

می هم اشاره کند می و به مهاجرت دو:  

 پسر که بجنبید، خراسان دل بابل از آمدن بیرون براي را نوح فرزندزادگان دیگر آمدند بیرون گروه این چون«
 پسر الیفر پسر روم سام، و پسر اسور پسر فارس. داد قرار خویش موطن را خراسان و آمد بیرون ودب سام پسر عالم

 و سام پسر عالم پسر هیطل سام، و پسر تارح پسر کرمان و است ارمنستان ساالر که سام پسر نورح پسر ارمین سام، و
  ).همان(»شد معروف هیاطله ینسرزم به ها سرزمین آن و شدند ساکن بلخ رودخانه وراء ما در فرزندانش

ي توان به شکل برخاستن خسروانی از گوشه و کنار در دوره ها را در شاهنامه می ها و تعدد حکومت که این مهاجرت
  :کرد جمشید مشاهده

  پدید آمد از هر سویی خسروي        یکی نامجویی زهر پهلویی

                                                                )43/168(  

باقی ماندند و زمینه براي  ∗ارفخشذ فرزندان جمشید و است، این مهاجرت تا جایی پیش رفت که دینوري در ادامه آورده
 :ي شاه یمن بود به بابل مهیا شدي ضحاك که برادرزادهحمله

 عاد قبیله چون گویند .نماند اقیب کسی سام بن ارفخشذ فرزندان از غیر بابل سرزمین در بود شاه که جم همراه و«
 خود برادرزاده و بود عاد پسر عملیق پسر شدید ساالرشان و کردند آغاز سرکشی و ستمگري شدند بسیار یمن در

 بابل منطقه به او و فرستاد سام فرزندان بجنگ اندنامیده بیوراسب را او ایرانیان که را عملیق پسر علوان پسر ضحاك
 میان از اره با و گرفت را او و شد پیروز او بر و پرداخت او تعقیب به ضحاك و گریخت او از شاه جمشید و آمد
  ).28: همان (»ساخت نیم دو

  :است  و این خروش در شاهنامه به جاي بابل در ایران برخاسته

  از آن پس برآمد زایران خروش       پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش

                                                                       )43/165(  

                                                        
 نسل از نیز دیگرند نواحى و عراق اهل که ایران اشراف و پادشاهان و هستند ارفخشذ نسل از اعراب اند، همه نامیده ایران را ارفخشذ ایرانیان « ∗

  ).31: همان( ». همویند
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اند  برده دهد شاهانی مانند جمشید، ضحاك و فریدون در بابل بسرمی می بنابراین، شواهدي در شاهنامه وجود دارد که نشان
  .است نشده اي  هر چند به صراحت به این واژه اشاره

   زو 

بعد از بیرون راندن افراسیاب و صلح با او است و  کرده می حکومت  رسپا زو از شاهان دیگر شاهنامه که به صراحت در
  :راند لشکر را به طرف پارس می

  سوي پارس لشکر برون راند زو         کهن بود لیکن جهان کرد نو

            )215/36(  

ا در منابع تاریخی از حضور او در پارس به معناي فارس بخشی از ایران، نشانی نیست ري او را شاه خنارث و قلمرو طب. ام
  :است  بابل دانسته

 قلمرو و خنارث کشور در فراسیاب که را هاتباهی همه تا بفرمود و بود نواز رعیت و راي پسندیده زو، پادشاهی«
 بر را رفته آبهاي و کنند حفر را قناتها و نهرها و بسازند را ویران هاي قلعه و آرند اصالح به بود کرده بابل
 ).368 – 369: 2، ج1375الطبري، تاریخ(»آرند

( است؛  افتاده دهد، یکی قحطی و خشکسالی است که در زمان او اتفاق می آن چه این شاه را به طور ضمنی به بابل ربط
، 1375الطبري، تاریخ (مقدسی هم به این قحطی در خنارث که همان بابل است که ) 20، کتاب اول، زو، بیت 1378فردوسی،

  :کند می اشاره) 154:، ص1ج

 و شد بسیار وي ستم و» .کنیم شتاب مردم هالکت در«: گفت یافت تسلط پارسیان مملکت بر وقتی: گویند«
 قحط دچار مردم وي پادشاهی پنجم سال به و شد کور کاریزها و نهرها و نهاد ویرانی به رو خنارث هاي آبادي

 بار بی مثمر درختان و رفت فرو آب سالها این در.رفت انترک قلمرو سوي پارسیان مملکت از که وقتی شدند، تا
           ).505: 1مقدسی، مطهر بن طاهر، ج(»کرد ظهور طهماسب پسر »زو« بودند، تا بلیه در مردم و شد

 شده  کنند که در عراق ساخته می ي زاب اشارهبرخی از مورخان ضمن اشاره به این قحطی به ساخت رودخانه
ي بابل حکومت بنابراین، این شاه هم در منابع تاریخی در منطقه). 35:  1371؛ دینوري، 367 -368: 2ج ،1375طبري،(است

  .است نه پارس کرده می 

نزد زو و آوردن او براي شاهی  "بامین"رفتن موبدانی از  کند یم تیهدادلیل دیگري که ما را به سمت حضور او در بابل 
  :است
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 گرزبان ز و بامیـــن ز سپاهی      مــرزبان و موبد و قارن بشد

  نو گـشت بتو فریدون تاج که       زو نزدیـک بردند مژده یکی

                                                         )214/12-11(  

) 15بند  4کرده (در مهریشت از یشتها «: است آمدهي خنارث باشد که همیشه با واژه "بامی"ي صفت تداعی کننده تواند یم
 18: 1352، محمودي بختیاري(»بکار رفته است) این کشور خنیرس بامی(الیه  بصورت مضاف» بامی«با صفتش » خنیرس«واژه 

.(  

است و هر چند به صراحت  بنابر آن چه تا کنون گفته شد، پارس در شاهنامه یا به عبارتی پایتخت شاهان پیشدادي بابل بوده
  .دهد می است، سوق ا شواهدي وجود دارد که ما را به تطبیق آن با پارس که به صراحت آمدهاست ام نام آن نیامده

  ي کیانیان معادل بلخ در منابع تاریخی  پارس در دوره

ي صاحب مجمل در وجه تسمیه). 184: 4، ج1371بن اثیر، (رسیدند پادشاهی به در شاهنامه کیانیان پیشدادیان، از پس
 را قباد که برخاست زال از سخن این و کیقباد، وقت از آوردند، پادشاهان همه نام در کی را طبقه این «:است کیانیان آورده

 کیقباد، کیکاوس، :این شاهان در شاهنامه عبارتند از).29:مجمل التواریخ و القصص، بی تا(»اصل یعنی نهاد، لقب کی
ي اسکندر در پایان حکومت دارا این سلسله که با حمله دارا و لهراسب، گشتاسب، بهمن، هماي، چهرآزاد، داراب کیخسرو،

ي پارس به جاي بلخ در این فردوسی از واژه). 128: 1363بیرونی، (دانند مورخان مقر سلطنت آنان را بلخ می. منقرض شد
 .کند می دوره هم استفاده

  کیقباد

 :کند می حکومت پارس اولین شاه کیانی است که در شاهنامه در استخر

 کلید را گنجها بد پارس در که      کشید اندر پارس سوي زانجا و 

 بود فخر جایگه بدان را کیــان      بود باسطخر گه آن نشســتنگه     

                                                                 )232/6-175(  

ا می سوق "پارس همان استان فارس "به سمت پذیرش ي شاهنامه راي استخر در ابیات فوق هر خوانندهآمدن واژه دهد ام 
ي گودرز که آن هم در باره -ي کیخسروشایان توجه است که آوردن نام اسطخر در ابتداي شاهنامه و عدم ذکر آن تا  دوره

و دارا  -)525: 1369،فضایی(کرده اند ي اشکانی هستند که در این دوره در شاهنامه ظهوري محققان از نامداران دورهبه گفته
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 هاي شود که از ویژگی می این دو بیت اطناب مشاهده عالوه بر این، در. ي تردید در اصالت این بیت استو اسکندر مایه
  .تواند دالّ بر الحاقی بودن آن باشد سبکی فردوسی نیست و این دو دلیل می

ابن اثیر و  و) 43:  1363،گردیزي(گردیزي، )382: 1، ج1373ي طبري، تاریخنامه(شهادت اکثر مورخان مانند بلعمی
عاست که اقامتگاه او را بلخ می) 532: 1369فضایی،(محققان دلیل سکونت او در آن جا به خاطر نزدیکی . دانند دالّ بر این اد

  :به مرز ترکان براي مقابله با آنان است

 جیحون همان بلخ، که رود نزدیکی در بادکیق رو این گرفت، ازمی در بسیار هاي جنگ کیقباد و ترکان میان«
  ).285: 2، ج1371بن اثیر،  (  »دارد باز خویش کشور شهرهاي به اندازي دست از را ترکان تا بردمی سر است، به

لین باشیم در حالی که بلخ در شاهنامه او ي کیانیان در منابع تاریخی شاهد انتقال پایتخت از بابل به بلخ میبنابراین، در دوره
 :است ي کیکاس آمدهبار در دوره

  

 روان روشن و بیدار و جهاندار       پهلوان یکی سو هر فرستاد       

  لشکري سویی هر بر فرستاد       هري و بلخ و نشاپور و بمرو       

                                                               )287/54-352(  

  کیکاوس

بعد از فتح دژ بهمن، و آشتی با طوس به نزد کیکاوس که در پارس  مه پارس اقامتگاه کاوس است چون، کیخسرودر شاهنا
  :رود بوده است، می

  جوي دیهیم و بیدار و بود جوان             روي بنهاد پارس پهلو سوي 

                                                                      )509/3755 (  

ا بیشتر مورخان مانند طبري 1369مسکویه الرازي،(، مسکویه )74: 3، ج1371بن اثیر،(، ابن اثیر)421: 2، ج1375طبري،  (ام ،
 دانند و حتی مسعودي او را نخستین اقامتگاه و دارالملک او را بلخ می) 434: 1، ج1373تاریخنامه طبري،(بلعمی و) 70: 1ج

  ). 221: 1، ج1374، مسعودي(  برفت )بابل(عراق از و شد بلخ مقیم داند که می ملوك از کس

  : است شده  در منابع تاریخی این انتقال پس از ساختن قصري است که در شاهنامه هم به کیکاوس نسبت داده
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  ستوه شد ها رنج اندران دیو که      کوه البرز اندر کرد خانه یکی

                                                              )288/358( 

این خانه که در شاهنامه داستانی باورنکردنی . است که نیازي به ذکر آن نیست هاي آن شرحی تمام آمده ي ویژگیو درباره
به خود  "عقرقوب"یا  "صرح بابل"، "قیقدور" قولی به و "کیدر"هایی مانند  رسد در منابع تاریخی با نام و افسانه بنظرمی

داند و بعد از ساختن این بنا در بابل است که به بلخ  گیرد و مسعودي هدف از ساخت این قصر را براي پیکار با آسمان می می
  :رود می

 بعراق که آن پس از وي بود کیکاووس برفت عراق از و شد بلخ مقیم که ملوك از کس نخستین گویند«
 ).221: 1، ج1374،مسعودي(   »بساخت آسمان پیکار براي بنایی و کرد خدا نافرمانی

  . شود می که نافرمانی خدا هم بعد از ساختن این قصر به صورت داستان پرواز به آسمان در شاهنامه ظاهر

  :گوید ي کاخ او میکند و درباره طبري میان او و سلیمان ارتباط برقرار می

 اطاعت داود پسر سلیمان فرمان به ها شیطان سلف، اخبار مطلعان پندار به و بودند کیکاوس مطیع ها شیطان گویند«
 شهر طول و کرد نام قیقدور قولی به و کیدر آنرا و ساختند وي براي شهري تا داد فرمان کیکاوس و کردند می وي

 حصاري و مس از حصاري و شبه از حصاري و سرب از حصاري تا بگفت و بود فرسنگ هشتصد اندگفته چنانکه
 و مال و خزینه و پا چهار همه با را شهر ها شیطان و آرند بر شهر دور به طال از حصاري و رهنق از حصاري و سفال از

  ).423 – 424: 2، ج1375طبري،(»بردندمی زمین و آسمان میان مردم

  :داند را صرح بابل می منهاج کاخ او

 آتشین تازیانه داد، تا انفرم را فرشته تعالی حق. یابد اطالع آسمان حال از ساخت، تا بابل صرح روایت بیک«
  ).142: 1، ج1363سراج،(»شدند عاصی کیکاوس بر ملوك کرد، و خراب و زد کوشک بران

  :است صاحب مجمل حتی این قصر را به چشم خود دیده

 تل بعضی آن خوانند، اثر عقرقوب آنرا که گویند چنین برآورد، و شده بر بهوا بلند بناء بابل در وکیکاوس«
 که نبط عراق زبان از کرده معرّب خوانند صرح بهري ام، ودیده آن من خوانند، و قرقوب تل عوام و گویند، نمرود

  ).47 – 48: مجمل التواریخ و القصص،بی تا (»خوانند صرحا را کوشک

  :داند و مقدسی این قصر را در بابل می
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 خشمگین او بر خداوند. کرد صعود آن بر و کرد بنا است بابل در که را قصري. شود آگاه آسمان از که خواست«
 را او قصر تا فرستاد را اي فرشته خداوند و شد ناتوان و کاست فرو مقامش بلندي و رفعت آن تا کرد ترك را او و شد
  ).505: 1، ج1374مقدسی،(»کرد ویران و کرد قطعه قطعه را آن و زد آتش اي تازیانه با

  .است و پس از آن به بلخ رفته به حضور کیکاوس در بابل داشته یعنی این داستان افسانه نماي شاهنامه اشاره

  : گیرد می ي او صورتکند و انتقال پایتخت به طور آشکارا در دوره ي لهراسب اهمیت پیدامیبلخ در شاهنامه در دوره

 شاه به نزدیک پویان برفــتند      راه گرفتند بر کشــــوري هر ز

  ببلخ چندي کام با ببــــودند      تلخ و شور هر چشیدند دانش ز

  بازارگاه و کوي و برزن از پر      شاه آورد بر شارســـــانی یکی

                                                   )12 -1011  /20-18( 

طبري در این . بسازند دهد بلخ را می نشیند و دستور در منابع تاریخی هم لهراسب پس از بر تخت نشستن بر تختی از طال می
  :نویسد باره می

 آنرا و کردند بنیاد را بلخ خراسان سرزمین به تا داد فرمان و نشست جواهر اقسام به مرصع طالي از تختی بر و«
بن ا ؛78: 1، ج1369؛ مسکویه الرازي، 461: 1، ج1373؛ تاریخنامه طبري،453: 2، ج1375طبري،(»خواند »حسنا«

  )616: 2، ج1374؛ مقدسی،104: 3، ج1371اثیر، 

؛ مسکویه الرازي، 453: 2، ج1375طبري،(است و دلیل اقامت لهراسب در بلخ هم مانند کیقباد مقابله با حمالت ترکان بوده
  .است شده ي این شاهان کیانی هم پارس معادل بلخ دانستهبنابراین، در دوره)78: 1، ج1369

ي پیشدادیان و کیانیان تا لهراسب شاهان شاهنامه در پارس که معادل د که در دورهکر توان چنین استنتاج از این مباحث می
ي خونیرث که در تاریخ طبري معادل محمودي بختیاري با استناد به منابع تاریخی تحقیقی درباره. برند بابل و بلخ است بسرمی
  :نویسد سی و تلفظ این واژه میداند و در ریشه شنا اند و آن را معادل ایران می بابل است، انجام داده

در متن  اند خوانده میبا واو معدوله و فتح راء ) یا خنیرس) خونیرث(مرکز جهان را که ناف یا سره زمین باشد «
» خنیرث«و در التنبیه و االشراف چنانکه دیدیم بصورت  .تاس هبکاررفت» عربی تاریخ طبري بصورت خنیارث

در  است شدهان نیز با همان اختالفهاي کتب عصر اسالمی واژه خونیرث ضبط هاي خاورشناس در نوشته. است آمده
و در  Qaniratha در کتاب زبان و کتب مقدسه پارسیان نوشته هوگ Ganiratha قاموس اوستاي یوستی
  .است شدهکه تلفظ اوستائی آن مراعات . است آمده Hvaniratha مباحث ایرانی دارمستتر
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پیش از  يها شیوط به گو» خونیرث«شد اینست که همین اختالفهاي ظاهري در واژه یی که باید یادآور  نکته
خواند و هم » هونیرث«این واژه را  توان یدر پهلوي یکی است بنابراین هم م) ه  -حروف خ(زیرا . اسالم است

اند اذل به  ماندههاي پهلوي با فرم اصلی خود در زمان عربی بیشتر از فارسی پس از اسالم  و چون واژه» خونیرث«
 ). 20: 1352، محمودي بختیاري(»کامالً درست است» هنیره«ضبط یاقوت و حمزه اصفهانی بصورت 

ا آن چه رابطه کند یم مشخصي میان پارس در معناي سراسر ایران، بابل و بلخ را ام:  

مرز شرقی چین تا مرز غربی  از(که در وسط خشکی آباد آنروزگار . است خنیرس نام قدیمی و اصلی فالت ایران بوده«
بابل پایتخت غربی و بلخ پایتخت شرقی . و خاستگاه تمدن و فرهنگ بود) هاي شرقی اقیانوس اطلس واقع بود ایرلند و کرانه

  ).همان (»آن بود

  

  نتیجه گیري

ن دو شهر در حقیقت ي کیانیان معادل بلخ است و ایي پیشدادیان در شاهنامه معادل بابل و در دورهي پارس در دورهواژه
اند؛ یعنی، شاهان پیشدادي در پایتخت غربی یعنی بابل و کیانیان به ویژه لهراسب در  دو پایتخت غربی و شرقی ایران بوده

ا فردوسی به جاي تفکیک این دو پایتخت، از واژه ي پارس براي هر دو استفادهپایتخت شرقی یعنی بلخ اقامت داشتند ام 
  . کرد نه بخشی از آن توان پارس را در این دوره بر تمام ایران اطالق یبنابراین، م. کند می
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  .علمی مطبوعاتی مؤسسه
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 .علمی مطبوعاتی مؤسسه:تهران

 بنیاد انتشارات: مسعود، بی جا. ي حمختصر، ترجمه ترجمه/  ، البلدان)1349(الهمذانی،  اسحاق بن محمد بن الفقیه، احمد ابن
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 .12شماره  ،اسفند ،هاي تاریخیبررسی، »سرزمین پهلویان در روزگار ساسانی و اشکانی «، )1346(،امام شوشتري

  . انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پانزدهم: علی اصغر حکمت، تهران: ، تاریخ جامع ادیان، مترجم)1384(بایر ناس، جان، 
 .چاپ چهارم امیر کبیر،: اکبرداناسرشت،تهران: ، آثارالباقیه،مترجم)1377(بیرونی ابوریحان،

  .دوم خاور، چاپ کالله: بهار، تهران الشعراي ملک ، تحقیق)1366(، سیستان تاریخ

 .دوم سروش، چاپ:تهران ،2و1 روشن، جلد محمد تحقیق، بلعمی ، مترجم)1378 (، طبري تاریخنامه

  .تابستان،2ی، سال چهارم، شماره شناس رانیاي ، مجله»در گذشت روزگاران رانیا« ،)1371(خالقی مطلق، جالل، 
  .ي ایرانیکای دانشنامهنترنتیا تیسا ،»اران و ارانشهر« ماکنزي،. ن. د

  .دانشگاه تهران چاپ دوم: ، لغت نامه، تهران)1377(علی اکبر،دهخدا،

  .چهارم نی، چ نشر:دامغانی، تهران مهدوي محمود الطوال، ترجمه اخبار )1371(، داود احمد بن حنیفه دینوري، ابو

 الحی عبد اسالم، تحقیق و ایران تاریخ ناصري طبقات)1363(، منهاج ایراسراج تاریخ ناصري طبقات)1363(، منهاج سراج
  .اول کتاب، چ دنیاي:حبیبی، تهران

  .پنجم اساطیر، چاپ:پاینده، تهران القاسم ابو ترجمه ،1ج ،طبري تاریخ)1375(، جریر بن طبري، محمد

 . پنجم اساطیر، چاپ:پاینده، تهران القاسم ابو ، ترجمه2ج، طبري تاریخ)1375(، جریر بن طبري، محمد

: او برتلس، دو مجلد، تهران.ي نه جلدي چاپ مسکو، زیر نظر يامه، بر اساس نسخه، شاهن)1378(فردوسی، ابوالقاسم، 
  .ققنوس
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  .تابستان ،2ی، سال چهارم، شماره شناس رانیا، مجله »در دوران اسالمی رانیا« ،)1371(،متینی، جالل
  .خاور کالله :بهار، تهران الشعراء ملک ، تحقیق)تا بی (القصص،  و التواریخ مجمل

  .132مهر، شماره  ،هنر و مردم  ،»خنیرس بامی«، )1352(،محمودي بختیاري، علی قلی

 کبیر، چاپ امیر:ننوایی، تهرا الحسین عبد گزیده، تحقیق تاریخ ،)1364(احمد،  بن بکر ابی بن اهللا حمد، قزوینی مستوفی 
 .سوم

 علمی انتشارات:پاینده، تهران القاسم ابو الجوهر، ترجمه معادن و الذهب مروج ،)1374(الحسین، بن علی الحسن مسعودي، أبو
 .پنجم فرهنگی، چاپ و

 . سروش: امامی، تهران القاسم ابو مترجم: یکم األمم، جلد تجارب )1369(، علی الرازي، ابو مسکویه

 .اول آگه، چاپ:کدکنی، تهران شفیعی رضا محمد ، ترجمه2ج ، تاریخ و ،آفرینش)1374(، طاهر بن مقدسی، مطهر

  .اول آگه، چاپ:کدکنی، تهران شفیعی رضا محمد ترجمه ،1ج  ،تاریخ و آفرینش ،)1374(، طاهر مقدسی، مطهر بن

، زمستان، مجله دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مشهد، »انبیاي بنی اسرائیل در ایران « ، )1384(مهدوي زاده، علی،
  .70شماره 

  .ي نهضتچاپخانه: درآمدي بر تاریخ افغانستان، قم ،)1376(ی، هدیزاده کابلم
  .1ي دهم،شمارهي پانز، شمارهرانیا راثیم، »پارس یا ایران؟« ،)1989(،، احسانارشاطری
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350  
  بررسی تطبیقی گناه در غزلیات حافظ و اعترافات آگوستین قدیس

  

  215قربانی خاور

  216نسرین عنایتی

  

  چکیده

الي غزلیات  شده، نوشته، حافظ هم در البه گونه که آگوستین کتاب خود را در بیان گناهانی که در زندگی مرتکب همان
ي  بنابراین، این مقاله، پژوهشی است در راستاي تطبیق مسأله کرده شده، اشارهخود به گناهانی که در زندگی خود مرتکب 

پس از بررسی  گرفته و تطبیقی صورت -این کار به روش توصیفی .  "غزلیات حافظ"و  "اعترافات آگوستین"گناه در دو اثر 
لیه، عوامل انجام گناهان، انواع گناهان از اوضاع اجتماعی، تأثیر آن بر ذهنیت این دو نسبت به بررسی مباحثی مانند گناه او

با وجود تفاوتی که در دین و بالتبع افکار این دو در این باب موجود است، همنوایی خاصی در . است ها پرداخته شده دید آن
ند کبر، مان شوند یمي اخالقی مطرح  ي گناهانی است که در مقوله ها بیشتر در حوزه این شباهت. شود این زمینه مشاهده می

، در اساس عشق این دو به ذات آورد یمآنچه این اشتراك را به وجود .... ریا، عشق به شهرت و آوازه، تعلقات دنیوي و
  .دانند یمخداوند و وصال اوست و هردو ارتکاب به این گناهان را مانع دستیابی به آن 

  

  . عشق ظ، آگوستین، گناه، اجتماع، اخالق،حاف :ها کلیدواژه

                                                        
  khavarghorbani_1359@yahoo.com        و ادبیات فارسی، مهاباد، ایران     استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مهاباد، گروه زبان . 215

  کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مهاباد، گروه زبان و ادبیات فارسی، مهاباد، ایران.  216
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  مقدمه

اي  و این بدان معناست که این واژه مقوله است شده ها و متون دینی و اخالقی مطرح اي است که در فرهنگ گناه واژه
هاي این موضوع مشترك  دهد که نگرش ادیان در بسیاري از شاخه می بررسی آن در ادیان مختلف نشان. اخالقی دارد -دینی

از همین اختالفات، بحث گناه نخستین است که در مباحث آتی به آن  عنوان مثال یکی و در برخی باهم متفاوت است؛به
که  است ینبر ااین دین عقیده ر این واژه در دین مسیحی از تعریف و نگرش خاصی برخوردارست؛ د. است پرداخته شده

ي بدن را فرا  همهي سرطانی، ها سلولیابد و در طول زمان مانند  یمکند، گسترش  یمگناه بیماري معنوي است که رشد 
هاي گناه و بازگشت انسان به سالمت  یشهرگیرد و خداوند براي درمان آن، عیسی مسیح را فرستاد تا سبب از میان برداشتن  یم

توان به سهولت آن را از میان  ینمبه دلیل آمیختگی تنگاتنگ گناه با ذهن و ناخودآگاه انسان، . معنوي و سعادت ابدي گردد
توان  یم "لطف مسیح"گر، تالش انسان به تنهایی براي ریشه کن کردن کل گناه کافی نیست بلکه به دی به عبارتبرداشت 

است که فرد را از تمام گناهان  "غسل تعمید "اولین نقطه عطف شفاي معنوي در این، آیین. بهبودي کامل معنوي حاصل کرد
گذشت زمان به ا رود و ب ینمکامل از بین  به طورداد گناه کردن ، استعحال  ینابا . یژه از گناه اولیه انسانبه وکند،  یمپاك 
یک آیین  به عنوانآن را و دانند  یمرا از ابزارهاي قدرتمند براي ریشه کن کردن نهایی گناه  "اعتراف"آنان . افتد یمگناه 

 ,Ramsay,1222)کند یماین عقیده هستند که فرد پس از اجراي آن احساس تولد دوباره ر ب و پذیرند یمدینی 

chapter13, p: 29-31. wuerl, S.T.D, p: 6-7. Eliade,1987.v1, p: 328)   

و به گناهان خود  روند یم کشیش نزد بار کیاقل سالی مسیحیان کاتولیک حداجراي این آیین به این ترتیب است که 
ند، مجازاتی از قبیل نماز و دعا به عنوان مابمحرمانه باقی  کشیش پس از شنیدن اعترافات که باید حتماً؛ کنند یاعتراف م

تا آن ر، روح گناهکاران از فعل گناهی که مقرّ ي با انجام این آیین مقدس و بجا آوردن کفاره .دنکگناه تعیین میي  کفاره
بت توبه ناگفته نماند که شرط اصلی اجاالبته . دبیاد و از عقوبت پس از مرگ رهایی میوشمرتکب شده بودند، پاك میزمان 

فکري (رجوع نکندآن که با پروردگار خود عهد ببندد که هرگز به  استخالص درونی گناهکار ا ،در پیشگاه خداوند
   )5-6 :1382ارشاد،

اعترافات ادبی، به آثاري اطالق  .بشمارمی آید "نوع ادبی"فرهنگ غرب، یک ویژه در ي ادبیات، به حوزه اعتراف در 
این رو، زندگی ز ا. ي خودش را به صورت واقعی یا خیالی نشان دهد نامهجزئیات پنهان زندگی آن، نویسنده ر گردد که د یم

ها بر وضعیت کنونی  یراتتأثباب چیستی، چگونگی و چرایی خاطرات گذشته و ر ی سخن گفتن مداوم دي اعترافی، نوع نامه
ل لحظه"ا هاي متناوب اعتراف کننده ت یالوگدي  دربردارندهآن، .است اعتراف کننده است "ي تحو)Ling-Hwai Wu , 

2002, p: 82.(  

تی اعتراف د برجستهي بارز و  نمونه یس آگوستین، "اعترافات  "فرهنگ غرب، ر ي نوع سنّ قرن چهارم و  اندیشمند و قد
مراحل  دقیق زندگی خویش و اقرار به گناهان در تمامیبه شرح احوال و افکار در اثر خود  ،آگوستین. است م میالديجپن
ي، افالطونی ونوافالطونی را پشت سر گر يمانوي ها عقبهکه چرا و چگونه براي دستیابی به حقیقت،  دهد یمو نشان  پردازد یم



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

874 

 

تأثیر یعنی مسأله این  اند شدهدر این اثر گناه و دستیابی به معرفت با هم آمیخته . کند یمو به دین مسیح گرایش پیدا  گذارد یم
اي است جمله مسائلی است که، در یکی دو دهه اخیر مورد توجه جدي معرفت شناسان، قرار گرفته، مسأله گناه بر معرفت، از

ي معرفت  حوزهبعبارتی دیگر امروزه گناه در . که به عرصه بحث ارتباط ساحات گوناگون وجود انسان با یکدیگر تعلق دارد
 .ردیگ یمشناسی مورد بررسی قرار 

با اشاره به گناهانی که  ")برابر با قرن چهاردهم میالدي(ي هشتم هجري سده"فظ شاعر و متفکر بزرگ در میان شاعران ما هم حا
ت، از لحاظ زمانی حدود . دهد یمنوعی طغیان و انتقاد به جامعه است، معرفت خاصی براي مخاطب ارائه  با این که این دو شخصی

از تاگاست آفریقا و دومی از شیراز ایران است و کیلومترها با هم فاصله  ده قرن با هم فاصله زمانی دارند و از لحاظ مکانی اولی
که همدیگر را براي مخاطب آشنا  رسد یمهنگام خواندن آثار این دو به گوش  دارند اما در تفکرات این دو همنوایی خاصی جلوه

د عشق حافظ و آگوستین به معشوق حقیقی، بیان مؤثر بوده است؛ مانن ها شباهتعوامل متعددي در این . کنند یمبا این دو تداعی 
و اعتراف آگوستین به جزئیات پنهان  است بودهعالقمند  ها آنو به  داده انجامي حافظ در اظهار و اقرار به کارهایی که  رندانه

ر البه الي سخنانشان ي به ظاهر درست جامعه دها ارزشي این دو به جامعه و طغیانی که در برابر  منتقدانهزندگی خود یا دیدگاه 
تطبیق افکار این دو را ضروري  ها شباهتوجود این . به نحوي دنبال حقیقت هستند ها آنهمچنین هر دوي . کنند یمآشکار 

ي برخی  دهیچکبررسی شد و » گناه از دیدگاه حافظ و آگوستین«بنابراین این موضوع در یک پایان نامه با همین عنوان سازد یم
  .اما قبل از آن به تأثیرپذیري این دو نویسنده از اجتماع خود اشاراتی خواهد شد. شد خواهدمقاله ذکر  مباحث آن در این

  

 و آگوستین اوضاع اجتماعی عصر حافظ

سخنوري اهل ادب، ي  وهینحوه اندیشه و ش ی و بالتبعادباوضاع  با سیاسیبعد  ژهیبه واجتماعی  اوضاع بدیهی است که
 . ناگزیریمها  آني  دورهحوادث مرتبط با زندگی حافظ و اگوستین در  از اياشاره به پارهاز  ابراینبن ارتباط مستقیم دارد

و  کند یماولین امپراطوري روم که همزمان با ده سال اول زندگی آگوستین حکومت  :ي آگوستین دورهاوضاع سیاسی 
ویژگی  نیتر مهم. نام دارد "یولیانوس"یا ) Julian( "ژولیان"رد، سالگی آگوستین ادامه دا وپنج ستیبتأثیر اعمال او پس از مرگش تا 

به ) 732 :1325، ق(بودبه جاي آن کهن  يها نییبازگرداندن آ  مخالفت با مسیحیت و شیاصلو هدف  به فلسفه  ه عمدهتوجیولیانوس، 
توجه . )1722- 1724، 5ج ،1378دورانت و دورانت،(است شده خوانده) Julian the Apostate( "یولیانوس مشرك"همین دلیل، 

یکی از عوامل  تواند یمآن و گذاشت ر ي آن روز، بسیار تأثی جامعهبر  ،شرك شرفتیدر پ شیها تالش او به فلسفه و نهضت هلنیسم و
. متنفر بوده است ها آني عمر خود از  هیبقروز به زبان یونانی و مواد درسی باشد که آگوستین در دوران کودکی و  ي آن جامعهتوجه 

و مواد درسی وجود داشته است، دالّ بر رواج این  ها کتابکه در  ها آنعالوه بر این، انتقاد آگوستین از تعدد خدایان یا فضاحت اعمال 
 به طور). 43 :17افسانه نجاتی، باب اول، بند  ي ترجمهآگوستین، ( است بودهزش و پرورش آن روزگار اوضاع در جامعه از طریق آمو

یی دارد که ها بدعتادامه داشت، تأثیر زیادي در ایجاد شرك و  کبیر )Theodosius( وسیتئودوسي  دورهکلی، این اوضاع که تا 
اختصاص داده  ها آن ينقدي خود در طی ورود به برخی از این فرق و ها یگمراهیی از اعترافات خویش را به بیان ها بخشآگوستین 
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ت،  391در سال  .است  دین رسمی امپراتوري روم اعالم و بازسازي و بازگشایی  به عنوان کبیر وسیتئودوستوسط میالدي، مسیحی
رسمیت دین مسیح، که برابر است با ) 1732 -1733: 1378،دورانت(.ي سابق امپراتوري روم قدغن شدها نییآمعابد و تمامی ادیان و 

ي پایان یافتن هرگونه شرکی بود و این واقعه، هر چه بیشتر زمینه را  منزلههفت سال پس از گرویدن آگوستین به مذهب کاتولیک به 
  .  براي تحقّق اهداف آگوستین در تبلیغ این دین آماده کرد

شد و پسرانش در غرب  هیتجزی غربی و شرقروم به دو قلمرو ي امپراتور، 395، در سال وسیتئودوسپس از وفات  
بارها اتحادش  ويکه  ییامپراطور. به سلطنت رسیدند) Arcadius(" وسیآرکاد"و در شرق ) Honorius("وسیهونور"

، امپراتوري، ضعیف و )1733: نهما(و به خاطر ضعف و نازپروردگی پسرانش  تقسیم گشتدوباره  ،کرده بود دیرا تجد
سال از عمر آگوستین گذشته بود  که چهل و پنج افتد یماین حمالت زمانی اتفاق . ینه براي حمالت اقوام بیگانه فراهم شدزم

محمد (.با خاك یکسان گشت میالدي، 410در سال ، )Alaric("آالریک"و ها قبایل گوت ي حمالت کوبنده و روم، توسط
به غارت کامل شهر  410را به محاصره خود درآورد و پس از فتح آن در  رم ،آالریک به تالفی) 72: 1388پناه،

  )1741: 1378دورانت،(.پرداخت

به شمال آفریقا در سه ماه آخر عمر  "ها واندال"یکی دیگر از حمالتی که آگوستین مستقیماً از آن تأثیر پذیرفت، حمله 
 ياری يرا برا يزیناچي عده توانست فقط ، حاکم شمال آفریقا،)Bonifacius("وسیفاکیبون"این حمله، ر گوستین بود؛ دآ
شکست خورد، به ، ها واندالي  فرمانده ،)Gaiseric( "کیسریگا"چون سخت از و  گردآورد ارتش کوچک خود به
مدت چهارده  آن شهر به. ختیبرانگ رانهیمقاومت دل کیبه سالخورده مردم را  نیر آنجا آگوستدکرد؛  ینینش عقب "پویه"

ا  محاصرهتا این که قدیس آگوستین در سومین ماه  کرد يداریماه در برابر محاصره پا ي شهر رخت از جهان بربست ام
 . سرانجام توانست تمامی شهرهاي شمال آفریقا را تصرف کند کیسریگا

سه نکته را برجسته  توان یمي وي،  جامعهي حکومتی ها استیسات آگوستین و کلی براي نشان دادن تأثیر و تأثر به طور
و شرك آگوستین با حکومت امپراتوري یولیانوس مشرك؛ دومی، قرابت حقیقت  ها یسرگردانکرد؛ یکی، همزمان بودن 

تاگاست هنگام اختالفات ي تئودسیوس کبیر و سومی، بازگشت او به  دورهپذیري او در دین مسیح با رسمی شدن این دین در 
  . ي امپراتوران روم شرقی و غربی و ترویج دین مسیحها جنگو 

مدتی از زندگی حافظ مصادف با تأثیر گذار دانست؛  توان یمي حافظ سه پادشاه را  دورهدر  :ي حافظ دورهاوضاع اجتماعی 
خویش  حکومت تحت مردم براي و بودهدوست  مردم و پروررعیت پادشاهی اوبوده است  "شیخ ابو اسحق اینجو"دوره حکومت 

حکومت  تا اینکه. ندا و علماي معتبر گرد او جمع بودشعر کوشید،می ادب و علم اهل تربیت او در. است بوده قائل نسبی ییها يآزاد
و در زندگی پیشین امیر مبارزالدین درست نقطه مقابل شیخ ابو اسحق بوده . فارس نصیب امیر محمد مظفر ملقب به مبارز الدین گشت

و پس از توبه مردي  دعبادت و طاعت مشغول ش ،از گناهان خود استغفار کرده به تالوت قرآن 752در سال داشته و  ییها یخود آلودگ
سیرت ناستوده . است نداشته نهایت او قلب قساوت .آمد در آب از گیرخشن، خشک، متعصب، متظاهر و در امور شرعی بسیار سخت

 به پسرانش او، علیه اجتماعی هاياري نه تنها مردم عادي، حتی نزدیکان وي را به ستوه آورد و با فراهم بودن زمینهوي در ملک د
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 خود اشعار در حافظ. کشیدند میل را بینش جهان يها چشم و آمدند غالب او بر اي،من توطئهض مدتی از پس و برخاستند مخالفت
 شددر میان برادران تقسیم  ییقلمرو فرمانروا اوبعد از . است آورده هانکته شییروزگار فرمانرواپادشاه و اوضاع نامبارك  این ي درباره

و تا حد زیادي، عشرت طلب و اهل  مردي خوش ذوق، لطیف طبع، شاعر، فاضل، مردم دار او. شد شاه شجاعنصیب و سرزمین فارس 
شاه شجاع در آغاز پادشاهی با تکیه بر تحلیالت خاص خود از مفهوم  .بود انسانی و اخالقی اصول به اعتناعیش و نوش و بالمآل بی

 و جنگ محمود شاه خویش برادر با آغاز همان از ساخت اما فراهم باري و بندآزادي، رسوم پدر بر انداخت و محیطی آرام و سرا پا بی
 آن مردم یاري با و گریخت کرمان به خواري به و گشت برادر مغلوب و مقهور بار یک باالخره و داشت حاصلبی و مداوم هايستیزه
فی و متشرع معروف، عماد فقیه کرمانی، دوباره توانست پادشاهی و موقعیت خویش را به چنگ بیاورد و در صو هايراهنمائی و سامان

ت و سخت کوشی بیشتري تغییر روش داد و رسوم پدر را از نو زنده ساخت و حتی با قساو یاما در این نوبت به کل شیراز مستقر گردد
چنانکه در مباحث بعد گفته خواهد شد حافظ اجتماع را یکی از  .در مقابل مردم بایستاد و فجایع روزگار مبارز الدین را متداول بکرد

            )9-10: 1370و  1369پاییز  ،افراسیابی( .او آشکارا این مسأله بیان نموده است داند یمعوامل مؤثر در انجام گناه 

  

  گناه اولیه از دیدگاه حافظ و آگوستین

هاي  نوشته در او. هایی است که در افکار آگوستین مطرح است ترین بحث یکی از مهم ،)Original sin(گناه نخستین
 24و همچنین در کتاب سیزدهم از شهر خدا  در تفسیرش بر سفر آفرینشاست؛  نخستین پرداختهگناه  ي طرح مسألهبه  زیادي

آدم قبل از سرپیچی از فرمان ي آن این است که  خالصه). 411: 1384توکلی، (داده است له اختصاص أفصل را کالً به این مس
به خاطر این گناه رابطه صمیمیش با و  اما با نافرمانی به گناه آلوده شداست  داشته یالوهی، در بهشت عدن زندگی خوش

ماهیت انسان  کرد، گناهوقتی آدم  .گشت محکومو به مرگ و رنج و محنت  شد راندهاز بهشت  رفت و ازدستخداوند 
این ماهیت و  آیند و نسل آدم همه وارث این گناهندآلود به دنیا میبا ماهیتی گناه ها انسان ي همهاینک  که طوري شد خراب
توکلی، ؛ 88 -85: 1386سریان، ي روبرت آ لین،ترجمه( گناهان انسان است يآلود، سرچشمه و علت مستقیم همهگناه
اند اما از اعترافات او  شده، پرداخته هاي آگوستین مطرح در نوشته محققان بسیاري به این ایده که به شکل تئوري، ).1361384:

او در اعترافات، در همان آغاز تولد و دوران . است شده کرد، نادیده گرفته توان در آن مشاهده که نمود عملی عقایدش را می
کند که  و به صراحت تأکید میاش، براي خود گناهانی برمی شمارد که ناشی از عقیده به همین نظریه است و ا شیرخوارگی

: 7باب یکم، بند(دهد می آورد اما از دیدن سایر کودکان و گواهی دیگران این بیانات را ارائه این احساسات را به خاطر نمی
این داند که به  اي می کند و سایر گناهان را در زندگی مانند زنجیره می در این اثر به طور مستقیم به گناه اولیه اشاره او). 30

داند که براي  ها را تقصیر آدم می در موارد بسیاري گناهکار بودن انسان). 119: 9آگوستین، باب پنجم؛ بند (گناه وصل هستند 
؛ باب پنجم؛ 202ـ203: 10؛ باب هشتم؛ بند 262: 20؛باب دهم؛ بند266، 23باب دهم؛ بند . (اولین بار مرتکب گناه شده است

  )220 :6؛ باب نهم؛ بند 119، 9بند 
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ي خود از آن استفاده  تبرئهغزلیات حافظ هم به این گناه آدم اشاره شده است با این تفاوت که او بیشتر رندانه براي ر د
  :گناه باشم یبتوانم  یمگوید در حالی که آدم گناه کرده است، چگونه من  یمکند و  یم

 )669؛ 13بیت.489غزل( ي بیگناهی؟چگونه زیبد دعو را ما        جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد 

؛ 6بیت.80غزل(بیند بلکه آدم هم از پرده تقوي بیرون افتاده و گناهکار است ینمیا در جاي دیگر هم تنها خود را گناهکار 
  :بیند یمدر ابیاتی همنوا با آگوستین، آدم را در اسارت در این دنیا مقصر  البته )122

  که درین دامگه حادثه چون افتادم             طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق   

  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود               آدم آورد درین دیر خراب آبادم

  )428؛ 2.3، ابیات 317غزل (                                                                           

با هبوطش از تو ] ابوالبشر[اگر آدم « :کند یم، این سخن آگوستین را در ذهن تداعی که در دامگه حادثه و آدم در این بیت
» زد نگسسته بود، این اقیانوس تلخ نوع آدمی، با تمام آن کنجکاوي عمیق، نخوت، طغیان و تموج بی ثبات از صلب او سر نمی

  )382: 20آگوستین، باب سیزدهم، بند (

  

  و آگوستین ظگناه از نگاه حافارتکاب ر جبر د

ي  پس براساس نظریه) 252-253 :1378 ،خرمشاهی(اساس نظر برخی از محققان مکتب فکري حافظ اشعري است  بر
خالق که . کندکند، خدا آن فعل را در انسان ایجاد میوقتی انسان فعلی را اراده می راین است که کسب اشعریان که دال به

-268: 1382نوروزي، . (کندو انسان با قدرت حادث خود، فعل را کسب می کندداراي قدرت قدیم است فعل را خلق می
ظاهراً جبر حاکم باشد تا اختیار  و همین عقیده به حضور خدا در رأس اعمال سبب شده که در مورد ارتکاب گناه هم) 266

  :ارتکاب گناه استي گوناگون تفسیرشده و دال بر جبر  در ها وهیشکه به  مضمون بیت فوق در دیوان حافظمانند 

            )76، 7 یت؛ ب53غزل (تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است         گناه اگرچه نبود اختیار ما،حافظ

مؤثر است؛ مثالً در  ها انساندهند ارتکاب گناه در تقدیر حافظ و بالتبع تمامی  یمعالوه بر آن ابیات دیگري هستند که نشان 
  : د ترك گناه میخوارگی بکند اگر تقدیر خدا بر این تصمیم او موافق باشدبیت زیر حافظ قصد دار

  )346؛5،بیت 256غزل ( بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم           اگر موافق تدبیر من شود تقدیر

         :داند یا در بیت زیر از زبان مریدانی که شیخشان قصد خرابات کرده باز تقدیر را موثر می
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 )15؛ 3، بیت 10غزل (ابات طریقت ما بهم منزل شویم     کاین چنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما  در خر

  :این مضمون براي او هم مصداق دارد

  )434، 5 یت؛ ب321غزل (  شدم و آنچنان شدم ینچنینهر چند کا            کند یبه خرابات م مقسمت حوالت

او : است شده وعی جبر در ارتکاب گناهان  وجود دارد که بارها به آن اشارهدر افکار آگوستین هم در باب این موضوع ن
خواستم آزاديِ ناقص خود را از قدرت مطلق تو با ارتکاب  آیا من بنده می«: نویسد هاي گالبی می هنگام اشاره به دزدي میوه

ر مسیرهاي خود را ناشی از قدرت و جبر او تغیی). 55: 6، باب دوم، بندآگوستین(» به عملی ممنوع بدون هیچ کیفري بجویم؟
این «داند مثالً در رفتن او به رم هر چند که مادرش به درگاه خدا بسیار تضرع کرده تا خدا او را منصرف کند اما  خدا می

او ) 119: 8آگوستین، باب پنجم، بند(» . خواست انجام دهی ي من آنچه را که او الینقطع میصرفاً به خاطر آن بود که درباره
گوید که  و می)34، 9باب اول؛ بند (است  زده داند و تقدیري که خداوند براي او رقم گناهان کودکی را اقتضاي کودکی می

داند نه  آگوستین تمامی کارهاي انسان را از خدا می). 50، 2باب دوم؛ بند . ( براي انجام گناهان خداوند به او اجازه داده است
  ).401ـ402، 37سیزدهم؛ بند  باب(ها  از اختیار انسان

  علل انجام گناه در حافظ

  :عبارتند از ها آنمتعدد است و برخی از علل انجام گناه در افکار این دو 

دهد، رحمت خداست؛حافظ عقیده  یمیکی از این موارد و عللی که بنظر این دو متفکر جرأت گناه به بنده  :رحمت خدا. 1
 :مرزگاري خداوند شک دارددر آ یعنیاگر گناه نکند دارد که 

 )91؛ 7،بیت 65غزل (معنی عفو و رحمت پروردگار                   سهو و خطاي بنده گرش هست اعتبار

  :دینوش یمپس باید  شوند یمکه گناهان بخشیده  دیگو یمبنابراین از زبان هاتف 

   نوشگفت ببخشند گنه می ب                     میخانه دوش ي هاتفی از گوشه

  )384؛ 1.2، ابیات 284غزل ( رحمت برساند سروش ي مژده                  لطف الهی بکند کار خویش

  :دهد یمبنابراین به خود جرات گناهکاري  )384؛5،بیت 284غزل (چرا که لطف خدا از گناهان ما بیشتر است 

 )371؛3،بیت274غزل (باشت خدا میبنوش و منتظر رحم              حواله کندچو پیر سالک عشقت به می



 جلد هفتم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

879 

 

و به خدا  )108، 2باب پنجم؛ بند . (گذارد هاي گناهکار خود را نیز تنها نمی آگوستین هم عقیده دارد که خداوند حتی بنده
او )35، 9باب اول؛ بند ("اي بخشاینده و خالق تمامی کائنات؛ من گناهکارم و تو یکتا بخشاینده! بار پروردگارا ":گوید یم
، 7باب دوم؛ بند . ش.نیز ر(خواند  یم) 44: 18باب یکم، بند (» شکیبا و سرشار از رحمت و حقیقت«داوند را در برابر گناهانخ

تو بر گناهان کسی که به نزد تو  ": او  به این دلیل همیشه امید به بخشش خداوند دارد) 148ـ149، 11؛ باب ششم؛ بند 59
تو ما را از زنجیرهایی که خود بر دست و . کنی انیان را که اسیر غل و زنجیریم اجابت میهاي ما زند تو ناله. معترفند رحیمی
  ).77، 8باب سوم؛ بند ( "رهانی ایم می پاي خود کوبیده

اصطالح اعترافات چیست؟ ز استفاده ار ي هدف آگوستین د مسألهاز طرف دیگر بیشتر مفسران، تصور و پاسخشان براي 
ي بسیاري در اعترافات دالّ بر صدق این پاسخ است اما این نگاهی ها نمونه. گناهان استز مان توبه ااین است که اعتراف ه

. که کاربرد این اصطالح براي آگوستین فراتر از توبه است دهد یمنشان به این اثر  تر قیعمبسیار سطحی و ساده است؛ نگاهی 
چیز دیگري ر یش وي، از لطف، فیض و رحمت خدا را بیش از هباب خدا و ستار اظهارات و عقاید خود د توان یمآن ر د

 مند عالقه نفسه یفاین هدف، مخاطب خداست و او به اعتراف به گناهان خود ر د Troxel 1994,p:170-171)(مشاهده کرد
طعم  کهاست  نیاو هدفش  داند یم ها آني اقرار به هیماخدا را دوست دارد و عشق به او را  کهاست  لیدل نیابه  بلکهنیست 

کلی هدفش این است که اثر خود را در  به طور) 49، صکمیباب دوم، بند  ،آگوستین. (رحمت و بخشش خداوند را بچشد
  )27: 6، بندکمیهمان، باب (دیبگوباب رحمت خدا و بخشش گناهان بیان کندو از رحمت او 

 :داند یمداومت بر انجام گناه میگساري ي ساقی را از دالیل م غمزهحافظ خود ناز و  :ها لذتعالقه به . 2

  )347؛ 9بیت،256غزل( تقصیر کند یساقی نم ي کف صدبار           ولی کرشمه به عزم توبه نهادم قدح ز

 :داند یمي ساقی و چشم شوخ یار را در انجام گناه مؤثر  غمزهدر جایی دیگر هم حافظ  

  که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند                  ساقی ي چنان زند ره اسالم  غمزه

  )203؛ 2، بیت 150؛ غزل 231؛ 7بیت،171غزل. نیز 253؛ 4بیت،188غزل(                                              

است و آن میان دو  داشته یمیی باز رهاآنچه او را از  دیگو یمو  کند یمآگوستین هم، آشکارا به عالقه خود به زنان اشاره 
و در ) 206: 11باب هشتم، بند .(دوستانش. 2زن  ژهیوی به نفساني ها لذتاز  کندني دل دشواری و سخت. 1: بوده است زیچ

  .کند ها را نشان داده و بیان می کند نزاع ناشی از دلبستگی به آن سراسر اثر خود تا زمانی که توبه می

و در ایجاد گمراهی  اند کرده اشارهطی که هر دو به آن ین عوامل محیتر بزرگیکی از  :صوفیگري و مانویگري دروغین. 3
بر  حافظي  کوبندهي این دو است؛ نقدهاي  جامعهي عقیدتی در ها فرقه؛ وجود برخی اند دانستهو ارتکاب گناه آن را مؤثر 

علت  و آشکارادهد ا یمتوان گفت بخش اعظم افکار و مضامین دیوان او را تشکیل  یمي صوفیان آنقدر بدیهی است که  فرقه
  : داند یمبه میگساري را عمل و رفتار زاهدان ریایی روي آوردن 
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  )562؛ 4بیت.413غزل( من شد سیاه ازو ي ام کرد می پرست        این دود بین که نامه کردار اهل صومعه

  :در بیت زیر یا

  )       526؛ 6بیت.386غزل( خروشان  بربط وز غبن این سالوسیان بین                   صراحی خون دل و بیا

  :                                                    داند یگناه موثر مارتکاب نیز در که شاه شجاع است،  رفتار پادشاه وقت را تساهل در حافظ البته 

 )385؛ 1بیت.285غزل( مفتی پیاله نوش پادشاه خطا بخش جرم پوش      حافظ قرابه کش شد و در عهد

مهم این دوره است که هم از افکار شرق و غرب  آیین هايازآگوستین هم همین دید را نسبت به سران دین مانی دارد؛ این 
حال  رد ،از قرن سوم تا یازدهم میالدي ،مدت دوازده قرنو و هم بشدت در شرق و غرب تأثیر گذاشته  است متأثر بوده
چنانکه از زندگی و عقاید آگوستین پیداست، او حدود نه سال بر این  )830-831: 1345مشکور،.(ه استو توسعه بود پیشرفت

آگوستین زیباترین نقدها را بر عقاید . دهد آیین بوده است اما پس از گرایش به مسیحیت آن را مورد انتقاد خود قرار می
زیرا حکمت راستین،  "کنند فضیلت کمکی نمی"گوید، مانی موضوعاتی را نوشته است که به  کند و می مانویان وارد می

ا مانی بدون این که از این از. اي برده باشد، در معارف دنیایی تبحر داشته است ها بهره چنانکه خدا گفته است، تقوي است ام 
ي یک معرفت اگر حاوي تکریم خدا نباشد، هرچند حقیقی باشد، بیهوده است و مانی از این قاعده سویی دیگر، اشاعه

رگویان خموش"و "فریبندگان فریفته"آگوستین، سران این آیین را . سرپیچیده است 2همان، باب هفتم، بند.(نامد می "پ :
. آورد کند ایمان می هاي مانویان که از آنان با عنوان ابلهان یاد می گوید که در اثر غفلت و بی توجهی، به گفته او می )157

نُه سال آزگار من در میان این گل و الي  ":روه مانویان بوده، پشیمان استو از اینکه در گ)78، 10آگوستین، باب سوم؛ بند (
تر  چند بار سعی کردم که بر خیزم، لیک به فرو رفتنی ژرف. زدم غلتیدم و در این ظالم جهل دست و پا می ژرف در می

هاي بر  دامی که جان "خواند، ه میاو همنوا با حافظ، سختگیري مانویان را حماقتی فریبند). 80، 11باب سوم؛ بند ( "انجامید
کرد؛ همان کسانی که به سادگی فریب ظواهر  اي را که هنوز شایستگی تفحص در عمق فضیلت را نداشته، گرفتار می گزیده
  ) .141، 7باب ششم؛ بند . (زدند خوردند و نقاب دروغین پارسایی ریاکارانه را بر چهره می را می

توانستم پا به پاي  از اینکه نمی... ": ساالن خود را در انجام گناه مؤثرمی داند و همسن و آگوستین دوستان  :همنشین بد. 4
کردند و به فسق و  شنیدم که به هرزگیشان مباهات می از آنان می. شرمانه فسق و فجور پیشه کنم، شرمگین بودم آنان بی

. که به خاطر تفنن هم که شده به گناه مبادرت ورزمشدم که نه فقط براي شهوت پرستی، بل و من وسوسه می. فجورشان تفاخر
و یکی از عللی را که او را از راه ) 53، 3باب دوم؛ بند (او از همراهی با چنین دوستانی نادم است ) 53، 3باب دوم؛ بند ( "

). 205، 11؛ بند باب هشتم(داند  می "اش  هاي یاران دیرینه پوچی جزئیات و بیهودگی حرف "دارد رفتن به سوي خدا باز می
ي اسرار آمیز نفس، سوداي  آه از رفیق بدخواه، اغوا کننده ":نالد یماو آشکارا از دوست ناباب و نقش آن در انجام گناه 

  )60، 9باب دوم؛ بند . (ملتهب آزار، واجد لهو و لعب، و آزردن ممنوع بی آنکه پاي منفعت شخصی و یا انتقام در میان باشد
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  :داند یمبد را کیمیاي سعادت  صحبت مهحافظ هم دوري از 

  )674، 10 یت؛ ب492غزل ( یجدائ یصحبت بد جدائ ز هم                        سعادت یمیايموزمت ک یاب

  :کند یمناجنس ذکر  صحبت همو اولین پند پیر را پرهیز از 

  )330، 6 یت؛ ب244غزل (ید که از مصاحب نا جنس احتراز کن    حرفست ینصحبت ا یرپ ي نخست موعظه

  :کند یماین نصیحت را بارها تکرار و تاکید 

   ینیب یقتکه منظور بزرگان حق يا          مخلص بشنو  ي غرض از بنده یب یسخن

  )660، 9ـ10 یات؛ اب484غزل ( ینیبهتر آنست که با مردم بد ننش            دل و پاك نهاد  یزهچو تو پاک ینینازن

  

    حافظ و آگوستین انواع گناهان در افکار

  گناه عجب و غرور. 1

آیند آگوستین آشکارا  عجب و غرور یکی از گناهانی است که آگوستین و حافظ درصدد محو آن در ذات خود برمی
خواستم در نظر مردم مقبول افتم، در  در آن هنگام که سرمست کبر بودم و می«: است که مرتکب آن شده کند یماقرار 

باب ؛15،103؛ باب چهارم؛ بند 102، 15؛ نیز باب چهارم؛ بند 49، 1باب دوم؛ بند (» ننگ و تباهی نبودم ي پیشگاه تو جز مایه
  ).167، 7هفتم؛ بند 

 است کردهطلبد تا غرور و عجبی را که از قشر خانقاهیان در وجود او رخنه  یمحافظ هم در بیت زیر از ساقی استمداد  
  :بشوید و پاك کند

  )668؛ 9بیت.489غزل(  ها بشوئیم از عجب خانقاهی خرابات             تا خرق ي شمهساقی بیار آبی از چ

  :گوید یماند، حافظ   ها خودپسندي و عجب را برابر با نادانی شمرده هردوي آن

  )296؛ 7بیت.218غزل(  خودپسندي جان من برهان نادانی بود  بدان صحبت مدار   با دل يا،نیکنامی خواهی

پندارند، به  رود و در حالی که خود را خردمند می قلب مخبطشان در تیرگی فرو می«:است مورد آن آوردهآگوستین در  و
  ) 169، 9باب هفتم؛ بند (» گردند ابلهان بدل می
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  :گوید یمدانند حافظ  یمهر دو خودیت و خودبینی را مانع رسیدن به خدا و سبب دوري از او 

   خود را مبین که رستی ،ات بگویم یک نکته      بی معرفت نشینی  ، تا فضل و عقل بینی

  )590؛ 6،5تابیا.434غزل( ی به خاك پستیتاوج سربلندي اف در آستان جانان از آسمان میندیش             کز

  :داند یمیژه در راه عشق مدعی به وو خودبین را 

  )591؛ 1بیت.435غزل( ود پرستیمستی        تا بیخبر بمیرد در درد خ با مدعی مگوئید اسرار عشق و      

  :کند یمحتی از این هم فراتر رفته و خودبین را در مذهب عشق کافر قلمداد 

  یخودبینی و خودرائ، کفرست درین مذهب         راي خود در عالم رندي نیست فکر خود و

  )675؛ 10بیت.493غزل(                                                                                           

ي این گناه  کند و مرگ آدمی را که همیشه با اوست کفاره آگوستین نخوت و غرور در پیشگاه خدا را گناه تلقی می و
؛ باب 23: 1باب اول، بند . (کند داند تا انسان متوجه شود که خدا در مقابل خودپسندان و خودبزرگ بینان مقاومت می می

  ) 169، 9؛ باب هفتم؛ بند 167، 7؛ باب هفتم؛ بند 109 ،3پنجم؛ بند 

، 4باب اول؛ بند ( ". متکبران غافل به سوي تباهی رهسپارند "آگوستین گوید: ها تباهی است عاقبت کبر از دید هر دوي آن
  :و حافظ خطاب به خود آورده است) 26

  ر سر مغروري کرددین د حافظ افتادگی از دست مده زانکه حسود     عرض و مال و دل و

                                  )192؛ 6بیت.142غزل(                                                                                          

حافظ  و)100، 14باب چهارم؛ بند (در جایی دیگر عجب از زبان آگوستین برابر است با گمراهی و بدست باد سپرده شدن 
  :هم عاقبت آن را این گونه بیان کرده است

  )37؛ 8بیت.25غزل(     ره که تیر پرتابی      هوا گرفت زمانی ولی به خاك نشست پر مرو از به بال و

  ریا و فریب. 2

ی توان آن را یکی از مضامین کلیدي شعر او دانست از بررس یمنقد ریا و فریب در اشعار حافظ آنچنان برجسته است که 
توان دریافت که حافظ زمانی از پوشیدن خرقه که نماد ریاکاري در شعرش است، بیزار بوده است و این بدان  یماین اشعار 

  :معناست که او هم درگیر این گناه بوده است
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  )482؛ 5بیت.355غزل(زدم الف صالح       شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم  آلودهي  بس که در خرقه

  :ي گویدیا در بیت دیگر

  پوشم یپرده بر سر صدعیب نهان م          وشی من از غایت دینداري نیستپخرقه 

  )642؛ 6بیت.471غزل ؛  نیز 461؛ 7بیت.340غزل(                                                           

  :داند که در پیشگاه خدا تنها حقیقت ارزشمند است یماو چون  

  )180؛ 7بیت. 133غزل(شرمنده رهروي که عمل بر مجاز کرد        قیقت شود پدید      فردا که پیشگاه ح

  :پسندد یمعمل بی ریا را 

  )176؛ 3بیت.130غزل (غالم همت آن نازننینم                       که کار خیر بی روي و ریا کرد 

    :  و از ریاکاران بیزار است  

  )363؛2بیت،268غزل(از گرانان جهان رطل گران ما را بس            هم صحبتی اهل ریا دورم باد   و من

  :خواري درصدد نابودي خودیت و ریاي ناشی از آن برمی آید یمو با 

  )92؛ 3بیت،66غزل(  نام هوشیاریست زرق        که مست جام غروریم و ي باده که رنگین کنیم جامه بیار

اي اوقات نیز  پاره« : گوید اشته از ستایش بیجا و بیخود دیگران بیزار است و میآگوستین هم که در مقام واالي دینی قرار د
ستایند؛  شوم؛ همچون وقتی که در من ضعفی را که از آن بیزارم، می آید دلگیر می هاي زایدي که از من به عمل می از ستایش

تمجید از دهانی دیگران سبب کند  یمساس چون اح). 285، 37باب دهم؛ بند (کنند اي ناچیز را بزرگ می و یا وقتی بهره
همچنین چون خود را در برابر خدا ناچیز احساس ). 284، 37باب دهم؛ بند . (افزاید خرسندي از عملی ناچیز را در او می

شود  هایی که از من می بینم که باید نسبت به تکریم اکنون در تو می! اي حقیقت«هاي دروغین بیزارست از ستایش کند یم
  ).285، 37باب دهم؛ بند (» س باشم؛ نه به سود خویش، بلکه فقط براي نفع همنوعحسا

 :داند که حافظ بزرگنمایی همراه با ریاي صوفیان را آتش زا می همچنان

  )32؛ 7بیت،21غزل( کرامت برخاست تش ازخرقه ي سالوس وآمگرجان ببري   ک، این خرقه بینداز، حافظ

  شهرت و آوازه . 3
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ها بیشتر در سخندانی و سخنوري بوده است؛  اند و شهرت آن افظ هر دو از شهرت زیادي برخوردار بودهآگوستین و ح 
ي دانشجویان خاص بوده و معادل دانشگاه امروزي  را که تنها ویژه "رتوریک"ي تحصیل خود یعنی  آگوستین آخرین مرحله
ریخ، نقد ادبی، مجادله و باالتر از همه سخنرانی در این مقطع، موادي مانند منطق، تا. گذراند است، در کارتاژ می

ي سخنوري  در این مقطع، در مدرسه او. شد می آموخته )169-170:  1ج ،1374علی اصغر فیاض، ي ترجمهمایر، (همگانی
: تي زیادي به این کار داشته اس او عالقه. گردد و بقول خودش، سرشار از بهجتی متعالی و غرقه در غرور جزو سرآمدان می

 ،1382،آگوستین(»اي که در آن هر چه بیشتر گزافه بگویی بیشتر توفیقی یابی، شهرتی کسب کنم من میل داشتم در این حرفه«
  :حافظ هم با وجود اینکه در سخنوري سرآمد بوده است). 67: 3باب سوم، بند

  )50؛ 9،بیت34غزل (ه تستتران سخنکه شعر حافظ شیرین         سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

  یا

  ) 55؛ 11، بیت 37غزل (خدادادست سخنلطف قبول خاطر و      بري اي سست نظم بر حافظ حسد چه می

مقام زبان را از بازار  نکهیادر حضور تو، مصمم شدم به «: داند یمآگوستین این سخنوري را نوعی پرگویی مقابل خدا 
 بلکهو نه آرامش تو را در سر داشتند،  شناختند یمتو را  عتیشره ن کهی طفالن خواستم ینم گرید. کشانم رونیبیی پرگو

باب (» . حربه بسازند شیخوي جنون برابودند، از دهان من  معرکهي ها ییجو زهیستو  وار وانهیدو  کاذب جاناتیهسرشار از 
ي و دیبخشتو مرا  کهفراست  نیای از کالم میگوي من، رخصتم ده تا بر خدا«: دیگو یمو در جایی دیگر ) 210، 2نهم؛ بند 

اجرش  کهی شیستاي  جذبهي قلبم با برا که کردند شنهادیپي ا حرفهبه من . نمودم لیزافراستم را  ها آنبا  کهیی ها تیحما
چون آن را مخالف با ). 43، 17؛ بند کمباب ی(»، منشأ آشوب شدکرد یم هشیتنب کهی ضرباتهراس از شرم و  او ی داد یم

  )179ـ180، 20باب هفتم؛ بند (می شمارد  دستیابی به خدا

  :حافظ هم از شهرت و نام بیزار است

  )66، 8؛ بیت 46غزل (از ننگ چه گوئی که مرا نام ز ننگست       و ز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نامست  

  یا در بیت دیگري

؛ 100غزل . ش.؛ نیز ر616، 5؛ بیت 453غزل (بگذر از نام و ننگ خود حافظ                   ساغر می طلب که مخموري 
  )13، 3؛ بیت 8؛ غزل 137؛ 2،1ابیات 

  تعلقات دنیوي. 4

هاست که جانمان با خوب زیستن  کشند و با بریدن از آن آگوستین عقیده دارد که تعلقات دنیوي ما را در عین حیات می
دنیا طلبی، در اختیار گرفتن اشیاي مادي و نظیر آگوستین علت انجام گناه را  )385، 22باب سیزدهم؛ بند . (شود مالوف می
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اي مرتکب  ترین نیاز همچون خالفکاران حرفه رویم که براي برطرف کردن جزئی گوید تا جایی پیش می داند و می ها می این
اما از )148، 11باب ششم؛ بند ( داند یمداشتنی  هاي این جهان را دوست او هرچند زیبایی) 55، 5باب دوم؛ بند ( شویم گناه می

 ).295؛ 2باب یازدهم، بند (آلوده نشود ها آنخواهد به گناه تعلق به  یمخدا 

  : داند یمهم دلبستگی به دنیا و جاه را گناه  حافظ

  یستبند مال و جاه ن رکش اند يعاشق دردبیست       مشر یز عال یندحافظ ار بر صدر ننش

  )100، 11 یت؛ ب71غزل (                                                                                                                                             

  :او غالم همت کسی است که از تعلقات آزاد است

  )54، 1 یت؛ ب37غزل (آزاد است   یردز هر چه رنگ تعلق پذ            چرخ کبود یرغالم همت آنم که ز

  :پاك کن یويکه خود را از گرد تعلقات دن گوید یافظ مح

   دل بشو از تلخ و از شورش يمذاق حرص و آز ایش     سما  دهر دون پرور ندارد شهد آسا

  )376، 2 یت؛ ب278غزل (                                                                                                                                            

  :و دانا از دید او نباید غم دنیا را بخورد

  ) 593، 6 یت؛ ب436غزل ( یکه شود عاشق زشت یز خوب یفستح         دل دانا  ي، ایدن یايغم دن یتا ک

  :زند یمو براي این تاکید جمشید و ناپایداري او را مثال 

  )663، 4 یت؛ ب486غزل (   یويز نهار دل مبند بر اسباب دن      جام از جهان نبرد  یتجز حکا یدجمش

 بیفایده علم و دانشتحصیل . 5

 ها آنو از اینکه خود زمانی را به تحصیل  دانند یمو کسب آن را بیفایده  کنند یمي خود را نقد  دورهو آگوستین هر دو علوم  حافظ
 :راندیسخن م» و قال علم  لیق«و »عجب علم« ات زیر ازدر ابی ؛ حافظندینما یمابراز پشیمانی  اند گذرانده

  يرسد روزیم تر یکه جاهل را غن یبیا ساق     به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

 )617؛ 11، بیت454غزل (                                                                                                                                            

 )496؛ 2، بیت 365غزل (ایممه رو نهاده یدر راه جام و ساق          و رواق مدرسه و قال و قیل علم  طاق
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  :استي خود  دوره »عملیعلم ب«مهمتر از آن، نکوهش حافظ از

 )64؛ 3، بیت 45غزل (عمل استیماللت علما هم ز علم ب          در جهان ملولم و بس یعمل ینه من ز ب

یاست هرگز نم یکه برخاسته از دانش محدود آدم يحافظ اعتقاد دارد با فکر خطاآلوداین انتقادات به دلیل این است که 
 :را آموخت يورز توان فنون عشق

 )184؛ 7، بیت 136غزل (حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد        مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست

باعث  رایزبه ضررش هم بوده  بلکهنبوده  دیمف شیبرامقوالت عشر ارسطو نه تنها  کتابخواندن  که دیگو یمهم  نیآگوست
 ها کتابي آن  مطالعهمن « : دیگو یم ها آنو در مورد ) 104، 16باب چهارم؛ بند (گناه شود  مرتکباو نسبت به خدا  کهشده 

بودم  کردهیی پشت روشنابه . گرفت یم نشأت کجادر برداشتند از  کهیی ها نیقو ی قیحقا توانستم ینم، اما داشتم یمرا دوست 
ی قادر به ول، دید یمچشمان من انوار را . گرفتند یمیی وام روشنافروغ خود را از آن  کهي آورده بودم رویی ها دهیپدو به 
در آن «و گناه  داند یمي خود را هوس  دورهبه علوم  بنابراین او پرداختن)104، 16باب چهارم؛ بند (»ی نبودقیحقنور  تیرؤ

باب (» فروختم یمیی را گوبا پر  کردنبودم و هنر مغلوب  میها هوس مقهور کسرهی. دادم یم میتعل انیبی و معانعلم  ها سال
ورش قرن چهارم و ؛ در نظام آموزش و پرنقد کرده استي خود یعنی علوم آزاد را  دورهاو آشکارا علوم ). 84، 2چهارم؛ بند 

 "هنرهاي آزاد"یا  "مواد هفتگانه"که  شد یم، موادي تدریس دیکش یمي متوسطه که دو تا سه سال طول  دورهپنجم میالدي، 
شامل دستور زبان، معانی و بیان و منطق و هنرهاي چهارگانه یعنی حساب،  گانه سهي هنرهاي  دستهکه به دو  شد یمنامیده 

-Ryann.S., May2010, Vol. 51 Issue 3, p: 377 ؛169: 1388کاردان، ((شد یمتقسیم هندسه، موسیقی و هیأت 
 ).83، 1باب چهارم؛ بند ( را فریب و تعلیمشان را اغواگري خوانده است ها آناو . )378

  نتیجه گیري

متفکر برجسته  عنوان دو دهد که این دو به هاي فکري آگوستین و حافظ در اعترافات و غزلیات نشان می بررسی شباهت
ي  اند ثانیاً عالوه بر این مبارزه ي خود مقابله کرده اوالً در البه الي بیان گناهان خود به نوعی در برابر رسوم نادرست جامعه

قلمی ، سعی دارند گناهان اخالقی مانند کبر و غرور، ریاکاري، عالقه به شهرت و مسائل دنیوي و تالش در کسب علومی که 
ي  حوزه به مخاطب بفهمانند که در خواهند یمبا این کار . ا چیزي ندارند، برجسته کنند و مهم نشان دهندجز دوري از خد

اخالق مراقب انحرافات و گناهان باشند البته عالوه بر تأکید بر این مسأله آنچه سبب شباهت بیشتر این دو شده است توجه 
  .شود و مانع نزدیکی  او به خداوند می کنند یمتیره  ه راي میان خدا و بند ها به آن چیزهایی است که رابطه آن
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 436 .................................................................... گوستاویونگ کارل هاي

هاي موالنا  هتحلیل گفتمان انتقادي برخی از نام :شریفی، شهالمریم و  فضایلی، سیده331-
 456 ............................................................. )ضمایر(به لحاظ متغیر ارجاع 

 477 ................... هاي معاصر از قرآن نقد ترجمه :نژاد، عفت صفريالحسین و  فقهی، عبد332-

 507 ............................. تزریق در شعر عصر صفوي :فراهانی، رقیهرضا و  فوالدي، علی333-

اي، دینی و  اسطوره بررسی تطبیقی نام بزرگان  :گر، یحیی کاردفوالدي، محمد و 334-
 530 ........................................................................................ تاریخی
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 551 ................................................ میرزا و ادبیات عرب ایرج  :فیروزیان، مهدي335-

در لیلی و مجنون نظامی » میل«بررسی مفهوم و کارکرد  :نژاد، عاطفه قاسم336-
 582 ..................................................... )لکانی(رهیافتی روانکاوانه :گنجوي

 603 .......................... طرح ساختار قصیده در دیوان انوري : قاسمی پرشکوه، سعید337-

و ) ع(اهیم مشترك در دیوان منسوب به امام علی مف :قاسمی پرشکوه، سعید 338-
 628 ................................................................... ي نظامی گنجوي خمسه

 658 .......... ي اشعار الیق شیرعلی سیماي فردوسی در آیینه :اکبر افشانی، علی قاسمی گل339-

 673 ........... خاقانی يترسائیه يتحلیل ساختاري قصیده :مقالی، عیسیقاسمی، مالک و 340-

 692 ..... مالیستی بوستان سعدي هاي مینی ایتتحلیل حک :نوزادحور، پیامقاسمی، مالک و 341-

ي  ، مقایسه و تحلیل متن بازنویسی شده بررسی :رضایی، حمیدقاسمی، معصومه و 342-
 716 ....................... داستان رستم و اسفندیار براي گروه سنی کودك و نوجوان

 737 ...................................... گذري بر ساخت اضافه در زبان فارسی :قانع، زهرا343-

نماد گرایی دراشعار  :حسینی، پروین غالمو  صفري، جهانگیررضا ؛  قانونی، حمید344-
 749 ................................................................................. پور قیصرامین

ي مثالی و  تحلیل بنیادهاي نظري دربارة فلسفه :ارمی اول، سیماقائمی، فرزاد و 345-
 780 .................................................... نمودهاي آن در تمثیل گرایی موالنا

تحلیل داستان فرود شاهنامه از دیدگاه پل  :نیکوبخت، الهامعلی و  قبادي، حسین346-
 799 ......................................................... با تأکید بر مسئله اضطرابتیلیش 

 813 ................................ گرایی نیما و باستان :اصغر زارعی، علیعلی و  یاري، کرم قدم347-

بازتاب باورهاي عامیانه و عقاید خرافی در شعر  :نوري، سمیهعلی و  یاري، کرم قدم348-
 834 .................................................................... ادیب الممالک فراهانی
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ل ایران در شاهنامه، معاد» پارس«ي  واژه :بابایی سرور، فاطمهقربانی، خاور و 349-
 858 .............................................................. ي جمشید تا لهراسب ازدوره

بررسی تطبیقی گناه در غزلیات حافظ و اعترافات  :عنایتی، نسرینقربانی، خاور و 350-
 872 ............................................................................. آگوستین قدیس

 

 


